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

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2021 da Plenária do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, realizada remotamente no dia 27 de julho, às 

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

Federal do ABC. 

 

 

Informes 

1. Agradecimento 2021.1 e 2021.2: a coordenadora Cristina Ribas Fürstenau agradeceu   

aos docentes Ana Paula Arêas, Daniele Ribeiro de Araújo, Elizabeth Teodorov, Fernanda 

Nascimento Almeida, Antônio Kimus e Sergio Daishi Sasaki que ministraram disciplinas do 

Bacharelado em Biotecnologia no primeiro e segundo quadrimestres de 2021.   

2. Ato decisório Nº 202/2021 – CONSEPE: Cristina informou que houve algumas 

alterações na resolução relativa às atividades para o Quadrimestre Suplementar (QS). Destacou 

as alterações sobre o cancelamento e trancamento de disciplinas e sobre o lançamento do 

conceito para reprovação. Além disso, informou que as aprovações e reprovações dos discentes 

serão contabilizadas para o cálculo de coeficientes (CP, CA e CR) a partir do terceiro 

quadrimestre de 2021. 

3. Credenciamento Profa. Amedea B. Seabra à Plenária do BacBtc: Cristina apresentou 

e agradeceu à docente.  

4. Disciplinas Ofertadas em 2021.3: Cristina informou que será ofertada uma turma de 

Biologia Celular ministrada pela professora Fernanda Almeida, uma turma de Biologia 

Molecular e Biotecnologia ministrada pelos professores Ana Paula Arêas e Sérgio Sasaki e uma 

turma de Introdução à Inferência Estatística ministrada pelo professor Ailton Paulo de Oliveira 

Júnior.  

5. Concursos em Andamento - Área: Biotecnologia: Cristina contextualizou a situação 

dos concursos abertos pelo Bacharelado em Biotecnologia. Caso as provas não sejam realizadas 

no prazo constante no edital, a Sugepe informou que haverá nova retificação nos editais dos 

concursos para prorrogar o período das provas presenciais.  

6. Processos Seletivos em Andamento - Área: Biotecnologia: Cristina informou que 

foram concedidas pelo Conselho de Centro do CCNH (ConsCCNH) 04 vagas para contratação 

de professores visitantes ao Bacharelado em Biotecnologia. As bancas examinadoras já estão 

formadas e aprovadas. A professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos sintetizou as instruções 
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para a seleção dos candidatos e estabeleceu um prazo de 30 dias para o encerramento dessa etapa 

de seleção. Será realizada uma consulta junto à SUGEPE para melhor orientação em relação ao 

futuro ingresso dos professores contratados.   

7. Processo de Reconhecimento do Curso pelo MEC: Cristina informou que o processo 

iniciar-se-á em março de 2022. O curso precisa solicitar ao MEC o processo de reconhecimento 

após a integralização de 50 a 75% da matriz curricular pela primeira turma do curso. 

8. Validação de créditos de disciplina obrigatória do Bacharelado em Biotecnologia 

para disciplina de opção limitada do BC&T: Cristina comunicou que a coordenação do BC&T 

discutirá na sua próxima reunião já em agosto critérios para validação desses créditos. 

9. Representação discente: Cristina deu boas-vindas aos representantes discentes. 

10. Informes dos representantes discentes: O aluno Geovane Felippe Alves apresentou 

algumas dúvidas dos alunos do Bacharelado em Biotecnologia acerca do TCC, Estágio 

supervisionado e horas de Atividades Complementares. Cristina esclareceu alguns pontos e 

explicou que demandas específicas serão discutidas e deliberadas na coordenação do curso 

quando surgirem. O aluno Wesley Junior do Nascimento agradeceu pela dedicação e 

compreensão dos docentes do Bacharelado em Biotecnologia. 

 

Expediente 

1. Disciplinas com caráter extensionista (curricularização da extensão): será 

encaminhado aos docentes da plenária um formulário de consulta para indicação de quais 

disciplinas do curso que teriam esse caráter extensionista.  

2. Disciplinas de Opção Limitada – demanda dos discentes: será encaminhado aos 

docentes da plenária um formulário de consulta para indicação de novas disciplinas de opção 

limitada para compor o catálogo de disciplinas do Bacharelado em Biotecnologia levando em 

conta as disciplinas sugeridas pelos alunos do curso.   

 

 

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em administração 
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Anexo 
 

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

Biotecnologia, realizada remotamente no dia 27 de julho de 2021 às 14h00 na sala virtual 

do Google Meet: 

 

Nome Categoria 
Ailton Paulo de Oliveira Junior 

 
docente 

Amedea Barozzi Seabra 

 
docente 

Ana Carolina Santos de Souza Galvão 

 

docente 

Andrea Cecilia Dorion Rodas 

 
docente 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior docente 

César Augusto João Ribeiro docente 

Cristina Ribas Furstenau 

 
docente 

Fernanda Dias da Silva 

 
docente 

Fernanda Nascimento Almeida 

 
docente 

Geovane Felippe Alves 

 
discente 

Hana Paula Masuda 

 
docente 

Luciana Campos Paulino 

 
docente 

Maira Bonifacio de Souza 

 
discente 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos 

 
docente 

Marcelo Augusto Christoffolete docente 

Moira Bonifacio de Souza discente 
Vinicius de Andrade Oliveira docente 

Wagner Rodrigo de Souza docente 

Wesley Junior Do Nascimento 

 
discente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva  Apoio administrativo  

 
 


