
Ata da 1ª reunião, em caráter extraordinário, do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Graduação em Biotecnologia 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 16 horas, via Google Meet, teve início 
a 1ª Reunião, em caráter extraordinário, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 
Graduação em Biotecnologia. Estavam presentes, sob a presidência da professora Ana Paula 
Madureira, os seguintes membros do NDE: os professores Alex Gutterres Taranto, Fernanda Carlota 
Nery, Ivan Carlos dos Santos e Wellington Garcia de Campos. A professora Ana Paula iniciou a 
reunião dando as boas-vindas à nova composição do NDE, eleita e nomeada para o mandato dos 
próximos quatro anos.  A profa. falou que os membros anteriores do NDE, incluindo alguns que ainda 
permanecem neste novo mandato, já vinham trabalhando, há mais de seis meses, na atualização do 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e que gostaria agradecer aos dois membros que deixaram o NDE 
pela colaboração, ou seja, os profs. Rogerio Martins Maurício e Gilcélio Amaral de Silveira. Disse, 
também, que a condução do trabalho não estava sendo registrada em atas, mas apenas por meio de 
reuniões informais de trabalho. Em seguida colocou o item único da pauta em votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade como se segue: Item Único: “Atualização do PPC de Biotecnologia”. 
A presidente do NDE esclareceu que, em encontros anteriores iniciais, ficou estabelecido que o Prof. 
Wellington Garcia organizaria todas as propostas, demandas e correções levantadas, até o momento, 
por docentes, alunos, Colegiado de Curso e pelo próprio NED para elaborar uma versão-rascunho do 
PPC. Também levaria em conta a exigência legal de inserir 10% de horas de formação em extensão 
na carga horária total do Curso. Em seguida, passou a palavra ao prof. Wellington, o qual apresentou 
e justificou a versão já parcialmente elaborada e passou os arquivos eletrônicos para os demais 
membros para estudo e debate em reunião posterior. O NDE definiu o prazo de uma semana para que 
todos possam fazer suas críticas e modificações, as quais deverão ser apresentadas individualmente e 
discutidas na próxima reunião do NDE. Os membros propuseram-se elaborar, aprovar em todas as 
instâncias competentes e implantar o novo PPC para o segundo semestre de 2022. Não havendo mais 
assuntos a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, às dezessete horas e quinze minutos, da 
qual eu, Ana Paula Madureira, na qualidade de Presidente do NDE, lavrei a presente Ata, que, após 
lida, deverá ser aprovada e assinada pelos membros presentes.     

São João del Rei, 02 de dezembro de 2021. 

Prof. Alex Gutterres Taranto ________________________________________ 

Profa. Ana Paula Madureira ___________________________________________ 

Profa. Fernanda Carlota Nery __________________________________________ 

Prof. Ivan Carlos dos Santos ___________________________________________ 

Prof. Wellington Garcia de Campos _____________________________________ 
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