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Sinopse da reunião nº 2/2022/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/Coordenação

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 
reunião  da  Coordenação  do  curso  de  Bacharelado  em 
Biotecnologia,  realizada  no  dia  22  de  novembro de  2022,  às 
14h00, na sala virtual da Conferência Web - RNP.

Informes

1.    I Semana da Biotecnologia 

A Coordenadora do Curso, Professora Cristina Fürstenau, informou sobre como ocorreram as 
atividades do evento e sobre muitos alunos terem feito a inscrição, porém não participaram das 
palestras e minicursos oferecidos.

2.    Reformulação do PPC 

Também informou sobre as preocupações de não haver professores para ministrar a disciplina de 
Introdução  à  Inferência  Estatística.  Mostrou  a  proposta  da  nova  grade  a  ser  enviada  para 
discussão no NDE. Tendo a inclusão das disciplinas de Genética I e II, Princípios de Fisiologia 
para Biotecnologia,  e a alteração na ordem em que outras disciplinas devem ser cursadas na 
grade. Professora Fernanda Almeida propôs a mudança da disciplina de Introdução à Inferência 
Estatística por Bioestatística.

3.    Alocação Didática 2023 

Professora Cristina apresentou a oferta de disciplinas do curso de Bacharelado em Biotecnologia 
para 2023.1,

4.    Formulário de Reconhecimento de Curso 

Informou sobre o andamento do pedido de reconhecimento do curso junto ao MEC, em que o 
formulário foi preenchido e submetido no começo de junho de 2022. Desde então, não houve 
novas atualizações.

Expediente 

1.    Solicitação de laboratórios úmidos específicos para o curso via Conselho de Centro. 
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A Profa. Cristina pediu à Profa. Nathalia de Setta levar a discussão de solicitação de laboratórios  
úmidos exclusivos para o Bacharelado em Biotecnologia para o conselho de centro na sessão de 
dezembro.

2.    Solicitação de compra do fermentador

Informou que recebeu um e-mail indicando que, possivelmente, o fermentador está em processo 
de compra.

3.    Vaga de concurso e solicitação de abertura de edital. 

Decidiram por  levar  a  discussão ao NDE, para melhor  discussão sobre o perfil  que melhor 
contemple as necessidades do curso, para, futuramente, retorná-la a coordenação.

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar o áudio da gravação 
da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br  .  

Cristina Ribas Fürstenau
Coordenadora do curso de Bacharelado em Biotecnologia
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ANEXO

Lista dos presentes na 2ª reunião da coordenação do curso de Bacharelado em Biotecnologia 
realizada no dia 22 de novembro de 2022 às 14h00 na sala virtual da Conferência Web - RNP.

NOME CATEGORIA
Ana Paula de Mattos Areas Dau Docente (vice-coordenadora)

Cristina Ribas Fürstenau Docente (coordenadora)
Fernanda Dias da Silva Docente 

Fernanda Nascimento Almeida Docente
Lívia Seno Ferreira Camargo Docente
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