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Sinopse da reunião nº 01/2020/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2020 da Plenária do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, realizada remotamente no dia 19 de outubro, às 

14h00, na sala virtual do Google Meet cedida pela Universidade 

Federal do ABC. 

 

 

Informes  

1. Agradecimento ECE e QS. A coordenadora do curso, Cristina Ribas Fürstenau, 

agradeceu a todos os docentes que se dispuseram a ministrar disciplinas, tanto no Ensino 

Continuado Emergencial (ECE), quanto no Quadrimestre Suplementar (QS). 

2. Biotec Post. Foi comunicada a criação do Biotec Post, uma publicação, colocada na 

página do Facebook do curso e enviada ao e-mail dos estudantes, que reúne informações, como o 

anúncio de vagas de estágio, a divulgação de eventos e o anúncio de cursos, todas relacionadas ao 

interesse dos alunos do Bacharelado em Biotecnologia. Também ressaltou-se que, caso os docentes 

tenham interesse em publicar algo no Biotec Post, basta encaminhar um e-mail à coordenação.   

3. Composição da Coordenação. A função da Coordenação do Bacharelado em 

Biotecnologia e sua atual composição foram pronunciadas. 

4. Composição do NDE. A função do NDE do Bacharelado em Biotecnologia e sua atual 

composição foram pronunciadas. 

5. Comissão representante na CALGP. Foi informado a todos quais os atuais 

representantes do curso na CALGP.  

6. Comissão representante na CAEP. Foi informado a todos quais os atuais representantes 

do curso na CAEP.  

7. Créditos docentes CCNH. A coordenadora repassou o comunicado da Direção do 

CCNH a respeito dos créditos dos docentes em função do ECE e do QS. A concentração de carga 

didática em 2021 estará limitada a casos específicos, o piso, conforme previsão legal, será de 24 

créditos, todos serão chamados a contribuir para atender a demanda reprimida dos alunos, a meta 

de 2020 ficará em torno de 12 créditos (sem considerar o crédito extra dado no QS) e quem não 

cumpriu essa meta terá que repor os créditos, provavelmente, nos próximos 2 anos. 

8. Concursos em andamento Área: Biotecnologia. Foi informado que há seis concursos 

abertos para a área da Biotecnologia, sendo que os concursos 74/2019 e 75/2019 já estão com as 
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bancas examinadoras aprovadas pelo ConsCCNH e os concursos 76/2019, 77/2019, 78/2019 e 

79/2019 ainda não tiveram suas bancas examinadoras analisadas no Conselho, mas já foram 

encaminhadas para a Direção do Centro. Além disso, a SUGEPE informou da impossibilidade de 

aplicação das provas teóricas de forma remota, suspendendo o andamento dos concursos até o 

retorno das atividades presenciais. Ainda, a SUGEPE, em primeiro momento, indicou a 

impossibilidade de contratar professores visitantes para as vagas com concursos abertos. Será 

necessário aguardar o retorno das atividades presenciais e a data limite para ocorrência das provas 

nos editais será, provavelmente, adiada devido a atual pandemia. 

 

Expediente  

1. Alocação didática 2021.1. A Coordenação do Bacharelado em Biotecnologia verificará 

com a Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas e com a Coordenação do Bacharelado 

em Química a possibilidade de ofertar mais uma turma de Fundamentos de Imunologia, ministrada 

pelo professor Vinicius de Andrade Oliveira, mais uma turma de Botânica Econômica, ministrada 

pelo professor Danilo da Cruz Centeno, e mais uma turma de Química de Alimentos, ministrada 

pela professora Eloah Rabello Suarez. 

 

 

 

 

 

Luana Fernandes da Fonseca 

Estagiária de Nível Superior 
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Anexo 

 

Lista dos presentes na 1ª reunião da Plenária do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, realizada remotamente no dia 19 de outubro de 2020 às 14h00 na sala 

virtual do Google Meet: 

 

NOME CATEGORIA 

Cristina Ribas Furstenau (Presidente) 

 
Docente 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos 

 
Docente 

Ana Carolina Santos de Souza Galvão 

 
Docente 

Daniele Ribeiro de Araújo 

 
Docente 

Danilo da Cruz Centeno 

 
Docente 

Eloah Rabello Suarez 

 
Docente 

Fernanda Nascimento Almeida 

 
Docente 

Livia Seno Ferreira Camargo 

 
Docente 

Nathalia de Setta Costa 

 
Docente 

Vinicius de Andrade Oliveira 

 
Docente 

Wagner Rodrigo de Souza 

 
Docente 

Marcelo Augusto Christoffolete 

 
Docente 

Elizabeth Teodorov 

 
Docente 

Andrea Cecilia Dorion Rodas 

 
Docente 

Wendel Andrade Alves 

 
Docente 

Tiago Rodrigues 

 
Docente 

Luciana Campos Paulino 

 
Docente 

Luana Fernandes da Fonseca 

 
Apoio administrativo 

  


