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Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião de 2022 da plenária do curso 

de Bacharelado em Biotecnologia, realizada 

remotamente no dia 07 de março, às 14h00, na sala 

virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes 

1. Apresentação da composição da nova Coordenação do Bacharelado em 

Biotecnologia.  

2. Contratação dos Professores Visitantes. Foram contratados: Maria 

Fernanda Laranjeira da Silva para a disciplina de Enzimologia e Biocatálise, Sergio 

Santos de Jesus para a disciplina de Engenharia Metabólica, Larissa Brumano para a 

disciplina de Processos Biotecnológicos Aplicados à Indústria e Marcus Senra para a 

disciplina de Biologia Sintética. 

3. Tradução das ementas dos componentes curriculares do curso para o 

inglês. Os novos docentes estão providenciando as traduções e, posteriormente, a 

coordenação contará com a ajuda do corpo docente para revisão. 

4. Reunião com a direção de centro sobre a curricularização da extensão 

nos cursos de graduação. Professora Ana Paula de Mattos explicou que tem até 

dezembro para isso ser atualizado no PPC. A coordenadora aproveitou para falar que é 

tempo de corrigir a maior parte de coisas possíveis no PPC, como normativas para o 

TCC, Atividades Complementares e Estágio. 

5. Alocação Didática 2022.2. Apresentação do planejamento que 

provavelmente será presencial. 

6. Planejamento de compras para o ano de 2023. Será duplicado tudo 

que foi pedido para 2022, mas se alguém tiver alguma demanda deverá solicitar. Será 

encaminhado um e-mail aos docentes ao fim da reunião. 

 

Ordem do Dia 

1. Aprovação de alterações na ementa da disciplina “Introdução à 

Inferência Estatística”. Aprovado. Professor Wendel Alves se absteve. 

Expediente  

1. Carta dos GTs dos Concursos do Bacharelado em Biotecnologia ao 

Conselho do CCNH. Manifestar descontentamento com os prazos impostos de última 

hora por parte da SUGEPE. Exposição das trocas de e-mail com a SUGEPE falando que 

os concursos só poderiam ser realizados na fase 4, e em 23/12/2021 foi informado que 

já poderia começar, porém o cronograma chegou em 31 de janeiro com o prazo 

apertado. Reclamação da falta de apoio administrativo do CCNH. Será elaborada uma 

moção de desagravo, com a ajuda dos responsáveis pelos GTs montados em função da 

organização dos concursos, para ser enviada ao Conselho do CCNH. Posteriormente, a 



moção será apreciada e aprovada por e-mail pela plenária. Promovido a ordem do dia: 

Aprovada por unanimidade. 

O representante discente Wesley falou sobre atividades síncronas e gravação de 

aulas. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennê Rodrigues Rocha 

Assistente em administração 
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Anexo 

 

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

remotamente no dia 07 de março de 2022 às 14h00 na sala virtual da conferenciaweb-

RNP: 

Nome Categoria 

Ailton Paulo de Oliveira Júnior Docente 

Amedea Barozzi Seabra Docente 

Ana Carolina Santos de Souza Galvão Docente 

Ana Paula de Mattos Arêas Dau Docente 

Arnaldo Rodrigues Santos Jr Docente 

Daniele Ribeiro de Araujo Docente 

Elizabeth Teodorov Docente 

Fernanda Nascimento Almeida Docente 

Hana Paula Masuda Docente 

Larissa Pereira Brumano Docente 

Livia Seno Ferreira Camargo Docente 

Luciana Campos Paulino Docente 

Maira Bonifácio de Souza Representante discente 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos Docente 

Marcelo Augusto Christoffolete Docente 

Marcus Vinicius Xavier Senra Docente 

Maria Fernanda Laranjeira da Silva Docente 

Nathalia de Setta Costa Docente 

Rennê Rodrigues Rocha Apoio administrativo 

Sérgio Santos de Jesus Docente 

Vinicius de Andrade Oliveira Docente 

Wagner Rodrigo de Souza Docente 

Wendel Andrade Alves Docente 

Wesley Junior do Nascimento Representante discente 

 

 

 


