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Sinopse da reunião nº 04/2022/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/NDE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 
reunião de 2022 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 
Bacharelado em Biotecnologia, realizada no dia 27 de setembro, 
às 14h00, na sala virtual da Conferência Web - RNP.

Informes

1. Alteração na composição do NDE. A presidente Ana Paula de Mattos Arêas Dau informou 
sua entrada e a entrada da professora Ana Claudia Oliveira  Carreira Nishiyama no NDE do 
Bacharelado em Biotecnologia, dando boas-vindas.

2. Recomendações para a curricularização da extensão nos PPCs dos cursos de graduação. 
A presidência comunicou sobre a regulamentação da curricularização da extensão nos cursos de 
graduação,  onde  se  espera  que  atividades,  projetos,  disciplinas  e  tudo  o  que  tenha  caráter 
extensionista possa ser oferecido como opção para os discentes. Também foi comentado como os 
outros cursos da universidade estão implementando a curricularização.

3. Contextualização do trabalho já realizado para mudança do PPC. Devido ao curto prazo 
de entrega do PPC, um grupo, composto por Ana Paula de Mattos Arêas Dau, Cristina Ribas 
Fürstenau,  Hana  Paula  Masuda  e  Nathalia  de  Setta  Costa,  realizou  alterações  prévias  no 
documento descrevendo o itinerário formativo dos discentes em relação à curricularização da 
extensão no curso de Bacharelado em Biotecnologia. Além disso, o grupo propôs ementas de 
duas novas disciplinas de opção limitada com caráter extensionista.

Expediente

1. Análise dos documentos a serem enviados para a ProEC, para avaliação da inserção da 
extensão nas atividades do Bacharelado em Biotecnologia. O documento referente à inserção 
da curricularização da extensão no PPC, elaborado anteriormente,  foi analisado em reunião e 
será encaminhado aos membros do NDE para revisão até o dia 29/09/2022. Após devolutiva dos 
membros, a presidente irá aprovar ad referendum e enviar à ProEC. As ementas das duas novas 
disciplinas  propostas  foram apresentadas  aos  membros  e  aprovadas  por  unanimidade. Novas 
reuniões serão realizadas para continuar a discussão sobre as pendências da elaboração do novo 
PPC do curso de Bacharelado em Biotecnologia.
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Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do áudio 
da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br.

Ana Paula de Mattos Arêas Dau
Presidente do NDE do curso de 
Bacharelado em Biotecnologia

ANEXO

Lista dos presentes na 4ª reunião do NDE do Bacharelado em Biotecnologia realizada no dia 27 
de setembro de 2022 às 14h00 na sala virtual da Conferência Web - RNP.

Nome Categoria
Ana Claudia Oliveira Carreira Nishiyama Docente

Ana Paula de Mattos Arêas Dau (presidente) Docente
Cristina Ribas Fürstenau Docente

Fernanda Nascimento Almeida Docente
Hana Paula Masuda Docente

Nathalia de Setta Costa Docente
Sérgio Daishi Sasaki Docente
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