
Ata da 3ª reunião, em caráter extraordinário, do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Graduação em Biotecnologia 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 16 horas, via Google Meet, 
teve início a 3ª 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 profa. Ana Paula colocou o item 
único da pauta em votação, o qual foi aprovado por unanimidade como se segue: Item Único: 
“Atualização do PPC de Biotecnologia”. Como definido na reunião anterior, os membros do NDE 
receberam do prof. Wellington a primeira versão consolidada pelo grupo de trabalho para uma revisão 
adicional. Cada membro apresentou suas observações, as quais foram refutadas, aceitas ou 
modificadas. As modificações deverão ser novamente encaminhadas ao prof. Wellington para que 
faça a segunda versão consolidada. O NDE estabeleceu que a segunda versão deverá ser apresentada 
a outros docentes interessados em colaborar, que atuam no curso, para sugestões e ajustes no texto 
geral do PPC. Todos os docentes serão incentivados a participar na formatação final das ementas e 
bibliografia das disciplinas, especialmente aquelas de suas áreas de atuação. Essas sugestões serão 
encaminhadas ao prof. Wellington, que cuidará de apresentá-las ao NDE nas próximas reuniões, a 
realizar-se o mais breve possível no próximo ano de 2022. Não havendo mais assuntos a tratar, a 
Presidente declarou encerrada a reunião, às dezessete horas e quarenta 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, 22 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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