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Sinopse da reunião nº 02/2022/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2022 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Bacharelado em Biotecnologia, realizada remotamente no dia 06 

de maio, às 14h00, na sala virtual da conferência web-RNP. 

 

Informes 

1 - Prof.a Cristina mencionou acerca dos andamentos de processos de concurso para 

contratação de professores, nas quais dois estão fase final e nos outros finalizados os professores 

devem ser contratados até junho.  

2 – O processo para reconhecimento do curso no MEC foi iniciado e deve ser feito após 

cumprimento de 75 % da primeira turma do curso que será alcançado em meados de junho.  

Expediente  

1. Revisão do PPC - distribuição de tarefas 

Membros concordaram com o direcionamento da prof.a Cristina acerca da 

redistribuição de tarefas da revisão do plano pedagógico do curso (ppc) com curricularização da 

extensão. Foram divididos grupos de trabalho para tratativas dos tópicos. 

Professores tiraram dúvidas conceituais e definiram:  

 Criação de grupo de whatsapp para esclarecimento de dúvidas e 

acompanhamento das evoluções; 

 Envio dos tópicos até o dia 7/6 para revisão e consolidação; 

 Encaminhamento da 1ª versão e discussão na semana após o recesso entre 06 e 

10/6. 

 Apresentação em Reunião NDE Dia 10/6 das 14:00 às 16:00.  

 

 

 

 

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

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

 

 

José Maria Beato Neto 

Assistente em administração 
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Anexo 

 

Lista dos presentes na 2ª reunião do NDE do Bacharelado em Biotecnologia realizada 

remotamente no dia 06 de maio de 2022 às 14h00 na sala virtual da conferencia web-RNP: 

 

Nome Categoria 

Marcelo Christoffolete (presidente) Docente 

Cristina Ribas Fürstenau Docente 

Elizabeth Teodorov Docente 

Hana Paula Masuda Docente 

Nathalia de Setta Costa Docente 

Sergio Daishi Sasaki Docente 

José Maria Beato Neto Apoio administrativo 

 


