
Assunto: Convocação para 4ª reunião do NDE do BacBtc - dia 27/09/2022

De: secretariaccnh <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

Data: 21/09/2022 14:16

Para: Ana Paula de Ma,os Areas Dau <ana.areas@ufabc.edu.br>

BCC: nde.bacbtc@ufabc.edu.br

CONVOCAÇÃO

Prezades membros do NDE,

A  presidente  do  Núcleo  Docente  Estruturante do curso de Bacharelado em Biotecnologia,

professora Ana Paula de Ma,os Arêas Dau, convoca a todes para a 4ª Reunião Ordinária de 2022

do NDE, conforme segue:

Data: 27 de setembro (terça-feira).

Horário: das 14h00 às 16h00.

Local:  Sala  virtual  do  Bacharelado  em  Biotecnologia  na  Conferência  Web  -  RNP:

h,ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/bac_biotec_CCNH_UFABC

Atenção: par�cipantes devem fazer  o  login  pela  rede Cafe com a sua conta ins�tucional  da
UFABC.

PAUTA

Informes

1. Alteração na composição do NDE.

2. Recomendações para a curricularização da extensão nos PPCs dos cursos de graduação.

3. Contextualização do trabalho já realizado para mudança do PPC.

Expediente

1. Análise dos documentos a serem enviados para a ProEC, para avaliação da inserção da extensão

nas aEvidades do Bacharelado em Biotecnologia.
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Observações:

1. No caso de impossibilidade do comparecimento, solicitamos apresentar a devida jusEficaEva, a

ser  apresentada  com  antecedência  à  realização  da  reunião,  ao  e-mail

secretariaccnh@ufabc.edu.br e também para o e-mail ana.areas@ufabc.edu.br.

2.  Os  documentos  perEnentes  estão disponíveis  na intranet  do  curso,  em:  h,p://ufabc.net.br

/intranetbacbtc.

3. Os documentos disponibilizados na intranet devem ser acessados com antecedência à reunião.

Quaisquer dificuldades no acesso contatem à Divisão Acadêmica do CCNH por meio do e-mail

secretariaccnh@ufabc.edu.br.

Atenciosamente,

 Em apoio ao curso de Bacharelado em Biotecnologia.

-- 
-- 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 
Assistente em Administração 
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC 
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar 
(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Convocação para 4ª reunião do NDE do BacBtc - dia 27/09/2022

2 of 2 22/09/2022 14:57


