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Sinopse da reunião nº 01/2021/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2021 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, realizada remotamente no dia 11 de fevereiro, às 

15h00, na sala virtual do Google Meet cedida pela Universidade 

Federal do ABC. 

 

Informes 

1. Quadrimestre Suplementar 2021.1. Informou-se que neste quadrimestre o Bacharelado 

em Biotecnologia está ofertando 2 turmas de Bioética, 2 turmas de Farmacologia e 2 turmas de 

Introdução à Bioinformática. Além disso, foi comunicado que para o próximo quadrimestre 

(2021.2) serão ofertadas as disciplinas de Fundamentos da Biotecnologia, Proteínas 

Recombinantes e Nanobiotecnologia. A coordenadora salientou que essas ofertas serão fechadas 

no dia 19/02 e, caso alguém queira ofertar alguma disciplina em opção limitada, basta mandar um 

e-mail para a sua respectiva coordenação. 

2. Informes CG. De acordo com a reunião da CG, que ocorreu no dia 04/02, o segundo 

quadrimestre de 2021 acontecerá remotamente e o terceiro quadrimestre ainda não foi definindo. 

Além disso, o prazo para a inclusão da curricularização da extensão nos PPCs foi adiado em um 

ano. Por fim, informou-se que os ingressantes de 2021 iniciarão suas atividades no terceiro 

quadrimestre e não no segundo quadrimestre. 

 

Expediente 

1. Concursos Docentes Biotecnologia. Foi informado pela SUGEPE que os concursos em 

andamento seguem sem previsão de data para acontecer em função da suspensão das atividades 

presenciais na Universidade. O colegiado sugeriu questionar  à SUGEPE em qual fase 

epidemiológica do “Plano de Retomada das Atividades Presenciais da UFABC” os concursos 

poderão ser realizados. Item mantido na pauta. Ainda, discutiu-se sobre uma solicitação de 

aproveitamento de concurso. Os docentes concordaram que não seria possível aproveitar um 

docente da mesma área de um concurso em andamento. Por fim, discutiu-se a possibilidade de 

aproveitar a vaga de docente permanente disponível (em razão da redistribuição do Prof. Mateus 

Sudano) por redistribuição. Para tal, os docentes estudarão potenciais áreas mais deficientes para 

o Curso e que não sejam áreas afins com as dos concursos em andamento para deliberar sobre a 

questão. Item mantido na pauta. 
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2. Vinculo do docente Luciano Avallone Bueno ao BacBtc. Item incluído na pauta. Foi 

decidido não o vincular ao BacBtc como curso principal/permanente, mas sim mantê-lo como 

membro da plenária e um eventual contribuinte do curso (quando possível).  

 

 

 

 

 

 

Luana Fernandes da Fonseca 
Estagiária de Nível Superior 
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Anexo 

 

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

Biotecnologia, realizada remotamente no dia 11 de fevereiro de 2021 às 15h00 na sala 

virtual do Google Meet: 

 

Nome Categoria Membro Presença 

Cristina Ribas Fürstenau Docente Coordenadora Presente 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos Docente Vice coordenadora Presente 

Sergio Daishi Sasaki Docente Representante Titular Presente 

Maria Cristina Carlan da Silva Docente Representante  suplente Ausente 

Wagner Rodrigo de Souza Docente Representante Titular Ausente 

Danilo da Cruz Centeno Docente Representante  suplente Presente 

Livia Seno Ferreira Camargo Docente Representante Titular Presente 

Vinicius de Andrade Oliveira Docente Representante  suplente Presente 

Rodrigo Luiz Oliveira 

Rodrigues Cunha 
Docente Representante Titular Ausente 

Luana Fernandes da Fonseca Apoio adm. - - 

 

 


