
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO À CHAPA VOLVOX CARTERI, À INSTITUIÇÃO E AO PLANO DE 

GESTÃO 
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Centro Acadêmico Ana Primavesi 

O Centro Acadêmico Ana Primavesi é uma associação de representação dos discentes do 

curso de Biotecnologia. Dessa forma, atuamos defendendo os direitos dos alunos e discutimos 

possíveis melhoras para o curso – seja na sua estrutura ou na disposição de atividades 

acadêmicas complementares.  

O Centro Acadêmico é direcionado para diversas atividades de representação estudantil, 

organização de eventos culturais e educacionais, para a promoção de ações filantrópicas e 

proporcionar lazer para os discentes do curso.  

Isso posto, o CA-BIOTEC proporciona eventos acadêmicos completos e abrangentes, visando 

não só ajudar os discentes na sua carreira acadêmica, como também a esclarecer dúvidas do 

âmbito acadêmico e mercadológico das possíveis áreas de atuação. À vista disso, o discente 

pode participar efetivamente na evolução e desenvolvimento do curso. 

Além disso, o CA-BIOTEC tem como finalidade primária a defesa de opiniões e direitos dos 

alunos que representamos, sendo presentes em órgãos colegiados do curso e da universidade. 

Em razão disso, garantimos que os alunos sejam ouvidos e tenham voz ativa em todos os 

processos que os envolvem. Ademais, juntamente com outras associações estudantis, como o 

Diretório Central dos Estudantes, atuamos na luta para que os direitos estudantis não sejam 

feridos. 

Além de todo o aspecto político, o Centro Acadêmico também oferece atividades de lazer. O 

CA-BIOTEC desfruta de um espaço que pode ser utilizado, não só pelos membros, como 

também pelos discentes, como uma forma de interação. E também, as festas, pequenas ou 

grandes, organizadas por nós, ajudam na interação de todos os discentes do curso e de outros 

cursos, sendo uma forma de redução do estresse causado pelo ambiente acadêmico. 

Em suma, o Centro Acadêmico se responsabiliza em atender as necessidades dos alunos desde 

a matrícula até a entrega do diploma, visando à evolução do curso e ajudar os discentes a pôr 

em prática tudo o que é estudado em sala de aula. 
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A Chapa Volvox carteri 

Volvox carteri um exemplo de multicelularidade, seu processo envolve divisão de trabalho, 

união, dependência, comunicação e individualidade. 

A divisão de trabalho vem da distinção entre “germe” e “soma” reprodutivos (célula do 

corpo) esse modelo foi proposto em 1883 por August Weismann, ele sugere que essa divisão 

de trabalho capacitava os organismos a desenvolverem organismos complexos. Por meio da 

diferenciação, soma da origem a células pra trabalhos diferentes, especializadas em tudo, da 

alimentação à fotossíntese. Um organismo é multicelular se suas células forem especializadas, 

ficarem juntas, dependerem umas das outras e se comunicarem. Sem essas quatro 

características, o que era para ser um organismo é apenas uma colônia de células.  

Individualidade fala sobre a transição do grupo de células para o corpo multicelular, uma 

profunda mudança ecológica, da competição à cooperação, e envolve redefinir o significado 

de ser um organismo individual. Durante esse tempo, a seleção funciona em vários níveis, 

dependendo de como a vida em grupo afeta a capacidade de sobrevivência e reprodução de 

uma célula.  

Desse modo, a chapa preza pela união, não só de seus membros como dos alunos do curso, 

valorizando a individualidade de cada um e sua contribuição para o coletivo. 
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Plano de Gestão 

Plano de Gestão Presidencial 

Samuel Ycaro Gabriel 

Compreendendo a importância da Presidência, representarei a entidade e todos os alunos do 

curso de acordo com seus interesses, superintendendo todas as atividades realizadas pelos 

membros dentro da organização, bem como coordenar e convocar reuniões, sempre atento às 

pautas tanto dos alunos, da universidade e de projetos internos. 

E também, coordenar as relações do Centro Acadêmico com outras entidades e organizações, 

visando aumentar a rede de contatos. Dessa forma, com a rede ampliada, realizar projetos de 

pesquisa e extensão, de forma que os discentes possam aplicar o que é estudado dentro da sala 

de aula, e com isso, promover a interação entre diferentes professores e alunos. Para mais, 

ajudar na promoção de palestras tanto de cunho educacional quanto pessoal, de forma que 

possam ajudar na carreira e na vida pessoal. 

Ademais, coordenar e participar de todas as atividades propostas pelas diretorias, atuando 

ativamente sempre na organização das comissões. 

Por fim, representar os estudantes e garantir seus direitos, ficando atento às demandas da 

comunidade acadêmica, refletindo seus interesses em órgãos de maior influência, como o 

colegiado do curso e como delegado dentro do Diretório Central dos Estudantes. 

 

 

 

 

Enquanto você estiver aprendendo, você não está falhando. 

- Bob Ross 
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Plano de Gestão da Secretaria Geral 

Guilherme Assunção 

Em conjunto com a Presidência, organizar as reuniões feitas pelo Centro Acadêmico, zelando 

sempre pelo patrimônio e imagem da entidade. Além disso, supervisionar e monitorar todas as 

atividades do C.A. de forma a administrá-las e realizar os relatórios para a comunidade 

referentes às essas atividades.  

Ademais, prezar pela união dos docentes e discentes, ouvindo suas demandas e promovendo o 

máximo de aproveitamento possível da experiência acadêmica. Com isso, acolher os calouros 

e ajuda-los com o que for necessário, de forma que estejam confortáveis para iniciar sua vida 

acadêmica; conjuntamente, guiar os veteranos de forma que estejam tranquilos para 

prosseguir com a carreira acadêmica em uma pós-graduação e adentrar o mercado de trabalho. 
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Plano de Gestão da Diretoria de Comunicação e Eventos (Marketing) 

Ana Laura Batista Silva, Jullia Maria Teles, Ester Lopes e Thaís Faleiro. 

O Diretório de Marketing tem como objetivo divulgar o curso de Biotecnologia, e também 

difundir as ideias e os avanços biotecnológicos já produzidos e estudos recentes, tornando a 

população e os estudantes do curso atualizados das produções científicas, utilizado dos meios 

de divulgação, através das redes sociais do CA. 

No entanto, visto que o acesso à internet e, consequentemente, às redes sociais no país ainda é 

algo muito limitado, serão elaborados projetos para que a divulgação cientifica saia dos meios 

digitais e chegue às pessoas em locais físicos - por meio de palestras, por exemplo. Além 

disso, aderir uma linguagem mais acessível, visto que a população, por possuir acesso 

educacional precário, tem dificuldade de interpretar e assimilar a produção cientifica.  

Também, o fato de que nos últimos anos, grande parte da população está inserida em uma 

mentalidade anticientífica, fortalece mais essa necessidade de levar informação para o 

público, sempre baseada em dados presentes em artigos científicos legítimos produzidos.  

Ademais, existem projetos para a execução de tais objetivos, como: postagens de indicações 

de filmes, séries e documentários que abordam Biotecnologia, realizar palestras sobre o curso 

e seus objetivos, atuação em escolas (principalmente em escolas públicas), divulgar estudos 

produzidos pelo curso e explicar o rigor metodológico utilizado nas pesquisas científicas, 

tentando combater a mentalidade pseudocientífica que tem se espalhado na sociedade.  

Para mais, em todos os meses do ano, conscientizar os discentes de acordo com as doenças 

respectivas àquele mês - como o Novembro Azul, referente ao câncer de próstata -, 

explicando o desenvolvimento biotecnológico para o tratamento de cada doença e estudos 

recentes. Ademais, sempre disseminar prioritariamente a produção brasileira em virtude das 

Universidades Federais, maiores produtores de ciência do país.  

Contudo, o diretório de marketing possui grande dificuldade ainda no contexto pandêmico de 

divulgação pelo fato de se restringir apenas de forma virtual. Porém, com flexibilização das 

restrições sanitárias será feito melhores formas de democratizar as informações levando-as 

fisicamente a população, com muito preparo e estudo prévio para ser levado de forma didática 

para melhor fazer com que as pessoas entendam a importância da ciência e de como ela pode 

ajudar e modificar toda uma sociedade em todos os sentidos.   
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Plano de Gestão da Diretoria de Finanças 

Millena Meirelle da Silva Assunção 

A Diretoria de Finanças tem como finalidade manejar os recursos monetários do Centro 

Acadêmico e disponibilizar recibos, declarações e documentos para a transparência nas 

transações financeiras em qualquer exercício econômico desenvolvido pelo Centro 

Acadêmico a qualquer membro acadêmico. 

Assim, como uma forma de caracterizar os discentes do curso, planejar e organizar as vendas 

dos produtos do Kit Biotec, oferecendo os produtos mais pedidos. Conjuntamente a isso,  

recolher parte do valor adquirido pelas mercadorias para o Centro Acadêmico, como uma 

forma de manter suas atividades, como a promoção de palestras e de atividades de lazer, bem 

como a aquisição de equipamentos, caso necessário. 

Desenvolver com a Diretoria de Marketing e a Diretoria de Políticas Educacionais eventos e 

palestras no meio estudantil que irão proporcionar uma experiência mais profunda na área 

biotecnológica e uma melhor capacitação desses profissionais, tendo em vista as diferentes 

realidades de cada discente organizar os recursos adquiridos para viabilizar o acesso a esses 

eventos aos estudantes. 
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Plano de Gestão da Diretoria de Políticas Educacionais 

João Rubens Milanez Brandão, Higor Colombini e Leandra Ferrari Webber. 

Considerando a importância do cargo de Diretoria de Políticas Educacionais e os seus 

objetivos, nos responsabilizamos por estreitar os laços entre os projetos acadêmicos e os 

discentes, a fim de que possam aproveitar ao máximo as oportunidades que a universidade 

tem a oferecer.  

Destarte, a gestão atual irá empenhar-se ao máximo para buscar e criar conexões que 

favoreçam os estudantes e os introduzam no mundo acadêmico com qualidade através de 

projetos de extensão, uma vez que é um dos três pilares que sustentam as universidades, ao 

lado do ensino e da pesquisa, sendo fundamental para o desenvolvimento de novas 

habilidades e, por conseguinte, enriquecendo o currículo de quem participa.  

Ademais, serão propostas inúmeras palestras com profissionais e professores qualificados de 

diversas áreas da biotecnologia, com o intuito de aproximar os palestrantes do curso e da 

carreira na qual estão seguindo, bem como abrir novos horizontes e possibilidades.  

Antes de mais, reconhecemos a relevância das conexões e do networking que é criado na 

faculdade, portanto, é de nossa ambição criar um ambiente no qual ocorram interações, tanto 

qualitativa quanto quantitativa, entre professores e alunos. A luz disso serão organizados 

grupos de alunos visando projetos e/ou programas de ciência e pesquisa.  

Considerando o que foi dito anteriormente, pretendemos auxiliar na obtenção de bolsas e 

programas de Iniciação Científica na UFSJ, na participação em Empresas Júnior, monitorias e 

estágios voluntários com o intuito de assistir no desenvolvimento do networking dos 

discentes. 

Sobretudo, almejamos criar um ambiente propício e saudável para todos, desta forma, 

recebendo e encaminhando aos órgãos competentes as reclamações visando o aprimoramento 

técnico-científico e educacional da UFSJ e do CA-BIOTEC em prol dos alunos.  

Em suma, buscamos auxiliar todos no desenvolvimento de um perfil ideal do profissional 

biotecnologista, com o intuito de, ao terem acesso a uma rica experiência no ambiente 

acadêmico, que se tornem futuros profissionais qualificados para o desenvolvimento da 

Biotecnologia, assim como preparados para os desafios enfrentados pela mesma no Brasil e 

no mundo. 
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