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ANEXO B 
 

 

 

REGULAMENTO DA COMISSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

BACHARELADO EM BIOTECNOLOGIA  
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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1 – A comissão de curso de graduação do Bacharelado em Biotecnologia (CCBT) 

tem como finalidade gerir as atividades do Curso Bacharelado em Biotecnologia do 

Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP (ICT-UNIFESP) de São José dos Campos. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 2 – Compete à CCBT: 

I. Promover o planejamento, a coordenação e a supervisão das atividades do 

Curso. 

II. Elaborar o Projeto Pedagógico do curso. 

III. Indicar os membros do NDE do Curso e elaborar o regimento interno do NDE. 

IV. Sugerir ao NDE do curso as atualizações necessárias e, após aprovação, 

submeter estas modificações à Câmara de Graduação e, posteriormente, à 

aprovação do Conselho de Graduação. 

V.  Elaborar e implementar as estratégias e diretrizes didático-pedagógicas fixadas 

no Projeto Pedagógico para garantir a qualidade do curso.  

VI. Sugerir ao Departamento de Ciência e Tecnologia do ICT-UNIFESP a 

necessidade de contratação de novos docentes destinados ao curso. 

VII. Designar subcomissões para otimizar o planejamento, a execução e a avaliação 

do PPC, bem como suas atualizações. 

VIII. Zelar pela eficiência administrativa dos recursos públicos utilizados na 

realização e implementação do curso. 

IX. Indicar à Câmara de Graduação e ao Conselho de Graduação da UNIFESP o 

número de vagas dos processos seletivos do curso. 

X. Avaliar pedidos de transferência ao curso. 

XI. Aprovar Duração e Plano de Atividades de alunos em Programas de 

Modalidade Acadêmica.  

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

172 
 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus São José dos Campos 

Instituto de Ciência e Tecnologia 
 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3 – A CCBT será constituída pelos seguintes membros: 

I. Cinco representantes docentes. 

II. Um representante discente. 

 

§ 1º – O coordenador de curso será eleito por maioria simples da CCBT entre seus 

membros e deve ser um membro docente. Exercerá também a função de presidente 

da CCBT.  

 

§ 2º – O vice-coordenador de curso será escolhido pelo coordenador do curso, deve 

ser um membro docente e substituirá o coordenador de curso em casos de 

impedimento (falta ou vacância). 

 

§ 3º – Todos os membros terão mandato de dois anos, sendo que o coordenador de 

curso poderá ser reconduzido somente por mais um mandato de forma consecutiva. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 4 – Os nomes dos membros docentes da CCBT serão indicados à Congregação do 

ICT após a realização de uma consulta prévia eleitoral. 

 

§ 1º – Somente serão eleitores e elegíveis os docentes permanentes que formam o 

núcleo de docentes do Curso Bacharelado em Biotecnologia do ICT-UNIFESP e os 

discentes regularmente matriculados no curso Bacharelado em Biotecnologia. 

 

§ 2º – A eleição deverá ser convocada pelo coordenador em exercício e organizada 

pela CCBT, que fará o papel da comissão eleitoral, dois meses antes do encerramento 

dos mandatos. 

 

§ 3º – Cada candidatura deverá ser encaminhada à CCBT que deverá verificar a sua 

legitimidade  
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§ 4º – A CCBT deverá elaborar e publicar uma lista de docentes e discentes eleitores 

um mês antes da eleição. Se ocorrerem pedidos de inclusão de eleitores até uma 

semana antes da eleição, a CCBT deverá analisá-los, deferindo ou indeferindo-os. 

 

§ 5º – Cada eleitor docente votará, de forma secreta, em quatro candidatos. Cada 

candidato discente votará, de forma secreta, em um candidato. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 5 – As reuniões da CCBT serão realizadas periodicamente, de acordo com a 

decisão da CCBT, sendo convocadas pelo seu presidente, por escrito ou por meio 

eletrônico, por iniciativa própria ou atendendo ao pedido de pelo menos um terço de 

seus membros, mencionando-se os assuntos que devam ser tratados. 

 

Art. 6 – As reuniões da CCBT ocorrerão com a presença de pelo menos 50% (cinquenta 

por cento) de seus membros.  A falta de quórum implicará na transferência da reunião, 

definindo-se uma nova data para a mesma. 

 

Art. 7 – Terão direito a voto todos os membros da CCBT, incluindo o coordenador de 

curso e o seu vice-coordenador. No caso de empate, caberá ao presidente da CCBT ou 

ao seu substituto eventual o voto de desempate. 

 

Art. 8 – O coordenador de curso poderá tomar decisões por ad referendum em 

situações consideradas urgentes. No entanto, essas decisões precisam ser aprovadas 

pela CCBT em reunião posterior. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9 – Modificações no Projeto Pedagógico do Curso, incluindo este e demais 

regulamentos, deverão ser aprovadas em reunião convocada especificamente para 

essa finalidade por pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros da CCBT. 
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Art. 10 – Os casos omissos serão resolvidos pela CCBT. 

 

Art. 11 – Este regulamento entrará em vigor após sua aprovação na CCBT e no 

Conselho de Graduação da UNIFESP. 

  


