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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 8/2016 - CCBT (11.01.02.17) 
(Identificador: 201641168) 
 
Nº do Protocolo: 23091.006800/2016-29

Mossoró-RN, 11 de Julho de 2016.
 

GABINETE
 
 

Título: Solicitação de ofício informativo aos Conselhos Federal e Regional de Química a respeito dos profissionais
formados pelo curso de Graduação em Biotecnologia da UFERSA 
 
Assunto: 063.1 - DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA - GESTÃO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS: PRODUÇÃO
DE DOCUMENTOS. LEVANTAMENTO. FLUXO

A Vossa Magnificência,
José de Arimatea de Matos
Reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA
Magnífico Reitor,
Em 2009, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido criou o curso de graduação em Biotecnologia, tendo a conclusão da
primeira turma em 2013 (semestre 2013.1). Atualmente, o curso possui 67 estudantes formados com média de 22 concluintes
anualmente, e 174 estudantes ativos. O curso possui como eixo central a interdisciplinaridade, com estudantes e docentes
atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, com foco na inovação tecnológica e no desenvolvimento interdisciplinar
regional e nacional. Contudo, o curso não possui conselho federal para registro dos profissionais e atualmente os egressos dos
cursos de graduação em Biotecnologia do Brasil estão sendo registrados no Conselho Federal/Regional de Química. Assim, o
presente memorando tem como objetivo solicitar a elaboração de um ofício endereçado ao Dr. Afonso Avelino Dantas Neto
(Presidente do Conselho Regional de Química, CRQ-XV) requerendo o cadastro do curso de Biotecnologia da UFERSA no
sistema do Conselho Federal/Regional de Química. Esta etapa é necessária para que os estudantes possam realizar o registro no
Conselho Federal/Regional de Química, e assim exercer a profissão de forma autônoma com a devida regulamentação
profissional. Ressalto que tal ofício nunca foi pleiteado junto a Reitoria de UFERSA, sendo solicitado pela primeira vez por esta
coordenação.
Certo da compreensão, solicito que seja enviada a cópia do ofício para a coordenação do curso de Biotecnologia. Desta forma, os
estudantes que necessitarem do registro profissional poderão ter fácil acesso ao documento.
Pede deferimento.
Att,
Taffarel Torres
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