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Sinopse da reunião nº 01/2022/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2022 da coordenação do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, realizada remotamente no dia 07 de fevereiro, às 

14h00, na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes 

1. Apresentação da composição da nova Coordenação do BacBtc: a coordenadora Cristina deu as 

boas-vindas aos novos membros da coordenação e agradeceu a todos pela disponibilidade e pelo 

interesse em contribuir com o Bacharelado em Biotecnologia. Informou ainda que existem 06 

concursos em andamento para professor adjunto e finalizou informando que a coordenação 

precisará se organizar para a avaliação de curso realizada pelo Ministério da Educação que 

ocorrerá ainda neste biênio.  

2. Contratação dos Professores Visitantes: Cristina informou que foram contratados 04 

professores visitantes e que eles já estão em atividade. São eles: Maria Fernanda Laranjeira da 

Silva na vaga em Enzimologia e Biocatálise; Sergio Santos de Jesus na vaga em Engenharia 

Metabólica; Larissa Pereira Brumano na vaga em Processos Biotecnológicos Aplicados à 

Indústria; Marcus Vinicius Xavier Senra na vaga em Biologia Sintética.  

3. Concursos para Professor Adjunto (Editais 074 a 079/2019): promovido ao informe: Cristina 

informou que a etapa de prova escrita dos concursos foi prorrogada mais uma vez porque o 

último prazo havia expirado. Ainda, a coordenadora informou que no dia 23/12/2021 a SUGEPE 

autorizou a retomada de realização dos concursos. Além disso, explicou como funciona o fluxo   

e o cronograma de realização apresentado pela SUGEPE para que esses concursos sejam 

homologados até maio deste ano (em função do ano eleitoral). Contextualizou todo o processo e 

dificuldade para formação das bancas julgadoras desses concursos, sobretudo para os concursos 

planejados para serem realizados em março de 2022. Por último, concluiu que novos membros 

serão indicados para a formação de algumas dessas bancas julgadoras em virtude de desistências.  

 

Ordem do Dia 

1. Ad referendum solicitação de redistribuição docente - Prof. Leandro Godoy: a solicitação de 

redistribuição foi indeferida Ad referendum pela coordenadora Cristina. Tal indeferimento foi 

aprovado por unanimidade pela coordenação do curso. 

Expediente 

1. Indicação de representante do curso para a ARI: a coordenação do curso aguardará a resposta 

do convite feito à professora Luciana Campos Paulino para ela exercer a função de agente de 
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internacionalização do Bacharelado em Biotecnologia. Paralelamente, a coordenação consultará 

a SUGEPE e a ARI sobre a possibilidade de um professor visitante sênior assumir a função de 

agente de internacionalização.  

2. Análise de solicitações de redistribuição docente: o pedido de redistribuição da Professora 

Berenice Kussumoto de Alcântara da Silva foi indeferido em função de não haver vagas para 

redistribuição de docente. 

3. Calendário de reuniões da coordenação e da plenária do BacBtC: aprovado por unanimidade 

com ajustes. 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do 

áudio da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 
Assistente em administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 1ª reunião da coordenação do Bacharelado em Biotecnologia realizada 

remotamente no dia 07 de fevereiro de 2022 às 14h00 na sala virtual da conferenciaweb-RNP: 

 

Nome Categoria/Membro 

Cristina Ribas Fürstenau Docente/coordenadora 

Fernanda Dias da Silva Docente/titular 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos Docente/titular 

Amedea Barozzi Seabra Docente/titular 

Nathalia de Setta Costa Docente/suplente 
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