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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome da Unidade: Fundação Universidade Federal do ABC  

CNPJ: 07 722.779/0001-06  

Lei de Criação: Lei n° 11.145, de 26 de julho de 2005, publicada no DOU em 27 de julho de 2005. 
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2. DADOS DO CURSO 

 

Curso: Bacharelado em Biotecnologia  

 

Diplomação: Bacharel em Biotecnologia  

 

Carga horária total do curso: 3436 horas  

 

Estágio: Obrigatório – com o total de 200 horas  

 

Turno de oferta: Matutino e Noturno  

 

Prazo mínimo para integralização do curso: 12 quadrimestres para o período matutino e noturno  

 

Prazo máximo para integralização do curso: 24 quadrimestres 

 

Número de vagas por turno: 25 vagas  

 

Campus de oferta: Santo André  

 

Atos Legais:  

Ato de Criação do Curso: Ato Decisório ConsUni n° 155, 18 de dezembro de 2017 – aprova a 
criação do curso de formação específica “Bacharelado em Biotecnologia”, pós-Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia (pós-BC&T). 
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3. APRESENTAÇÃO 

 

3.1. Apresentação da Instituição 

A Universidade Federal do ABC (UFABC) começou a ser concebida em 2004, quando o 

Ministério da Educação encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 3962/2004, que previa 

sua criação no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Essa Lei foi sancionada pelo Presidente da 

República e publicada no Diário Oficial da União em 27 de julho de 2005, com o nº 11.145 e datada 

de 26 de julho de 2005. Em 01 de agosto de 2006, tomaram posse os primeiros professores 

concursados da UFABC e em 11 de setembro de 2006, iniciaram-se as aulas dos primeiros 500 

estudantes de graduação, ingressantes no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT), 

marcando o início do funcionamento da Instituição. Esde então, a Universidade vem pautando e 

aprimorando suas ações com vistas aos seguintes objetivos: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo.  

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua 

formação contínua.  

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia e da inovação.  

IV - promover a criação e difusão de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação.  

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração.  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade. 
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VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. 

Para contemplar tais objetivos, o Projeto de Acadêmico da UFABC ressalta a importância de 

uma formação integral, que inclui a visão histórica da nossa civilização e privilegia a capacidade de 

inserção social no sentido amplo. Além disso, procura levar em conta as rápidas mudanças no campo 

da ciência, tecnologia e inovação, propondo uma matriz interdisciplinar e multidisciplinar, 

caracterizada pela intersecção de várias áreas do conhecimento científico e tecnológico. Ênfase é 

dada à importância de uma formação científica e tecnológica integral, tendo como meta a criação de 

um ambiente acadêmico favorável ao desenvolvimento de soluções para problemas regionais e 

nacionais, por meio de cooperação com outras instituições de ensino e pesquisa, bem como com 

diversas instâncias do setor produtivo, principalmente o industrial. Esta vocação é estimulada, 

também, pela própria localização geográfica da Universidade, junto ao Grande ABC paulista, um dos 

mais antigos cinturões industriais do país, formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Dessa forma, a 

criação da UFABC representou um marco para o desenvolvimento da região, não apenas por 

incrementar a formação de mão-de-obra altamente qualificada para atender às demandas do setor 

industrial local, mas também por sua capacidade de potencializar a integração entre estas indústrias e 

outras instituições de ensino e pesquisa, tanto do Brasil como do exterior. 

 

3.2. Apresentação e justificativa do Curso  

Definida como o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos 

(organismos, células, organelas ou biomoléculas) para desenvolver processos e produtos 

inovadores, a Biotecnologia é considerada uma área estratégica do conhecimento, capaz de 

contribuir para o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico das nações. Nesse cenário, o Brasil 

apresenta-se em uma posição de destaque, já que o país se encontra no topo do ranking da 

biodiversidade mundial, o que lhe confere significativa vantagem competitiva no desenvolvimento 

de novos produtos e aplicações, a partir de seus imensos (e ainda pouco explorados) recursos 

biológicos.  

Diversos setores da sociedade vêm contribuindo para o desenvolvimento da indústria de 

Biotecnologia no Brasil. No entanto, o desenvolvimento de setores de alta densidade tecnológica 
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requer participação e articulação dos três componentes da tripla hélice de inovação, ou seja: agentes 

públicos (governo); agentes privados (setor produtivo) e academia (Universidades e Institutos de 

Pesquisa). Nesse sentido, o governo vem implementando políticas públicas que incluem o 

estabelecimento de marcos regulatórios para o desenvolvimento da área, a promoção de linhas de 

financiamento dedicadas ao setor e o incentivo à criação de ambientes propícios à inovação (como 

incubadoras e parques tecnológicos). Da mesma forma, o setor produtivo, atualmente constituído por 

314 empresas de biotecnologia, espalhadas por todo o país, vem se organizando em entidades como a 

Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI) e o Comitê da Cadeia Produtiva de 

Biotecnologia (Combio), na tentativa de estimular a competitividade brasileira na área. 

Universidades e Institutos de Pesquisa, por sua vez, vêm estimulando linhas de pesquisa afetas à 

Biotecnologia e a produção científica brasileira na área vem crescendo de maneira consistente. 

Ciente da necessidade de fornecer mão-de-obra qualificada a esta emergente área do cenário 

econômico nacional, a CAPES criou, em 2008, uma nova área de concentração para programas de 

Pós-Graduação em Biotecnologia.  

No entanto, segundo estudos conduzidos pelo Combio no ano de 2013, o Brasil ainda não está 

formando mão de obra suficiente para atender às crescentes demandas do setor de Biotecnologia 

industrial, que padece de um “apagão de profissionais” (veja www.fiesp.com.br/noticias/ - 

21/03/2013). Parte deste problema está relacionado ao fato de o país ainda possuir poucos cursos de 

graduação destinados a formar profissionais para a área de Biotecnologia. De fato, levantamentos 

atuais mostram que o Brasil possui apenas 41 Universidades (entre públicas e privadas) que 

oferecem cursos de graduação diretamente afetos à Biotecnologia, enquanto a área de Biotecnologia 

da CAPES registra 63 programas de pós-graduação. Parte desta distorção deriva do fato de que a 

Biotecnologia é uma ciência recente e com fortes características de multi e interdisciplinaridade, 

derivada da interação entre diversos setores da Biologia, Química, Matemática, Física, Ciência da 

Computação e Engenharias, entre outros. Atualmente, no entanto, um profissional capaz de atuar 

proficientemente na área de Biotecnologia deve reunir uma formação básica que lhe permita transitar 

não apenas em questões técnicas inerentes às áreas científicas acima listadas, mas também possuir 

conhecimentos básicos referentes à gestão administrativa, gestão de tecnologia, controle de 

qualidade, gerenciamento e controle de produção industrial, empreendedorismo, gestão do 

conhecimento e da propriedade intelectual, etc. Estas demandas deixam claro que a área necessita de 

profissionais com uma formação demasiadamente ampla para ser contemplada por programas de 

pós-graduação, caracterizados por seu elevado grau de especialização. Na verdade, o Brasil se 
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ressente de um maior número de cursos de graduação em Biotecnologia, capazes de fornecer 

profissionais com formações generalistas, aptos a atender as variadas demandas do setor. Nesse 

sentido, a UFABC, caracterizada por um projeto pedagógico fundamentado na interdisciplinaridade e 

na ênfase à flexibilidade curricular, apresenta-se como um ambiente extremamente propício à criação 

de cursos de graduação capazes de atender às demandas da área de Biotecnologia no país.  

3.3. Pertinência do Curso de Bacharelado em Biotecnologia em relação ao PDI da UFABC.  

A Missão da UFABC, contida em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2022, 

visa promover o conhecimento de ações de ensino, pesquisa e extensão, apoiando-se na 

interdisciplinaridade, excelência e inclusão social. Com isso, a criação de cursos de graduação afetos 

à área de Biotecnologia encontra-se fortemente alinhada a essa missão, visto tratar-se de uma área 

multi/interdisciplinar e com grande apelo social, capaz de alavancar o desenvolvimento tecnológico e 

socioeconômico do país, além de aprimorar, consequentemente, o bem-estar social de seu povo.  

O conceito de interdisciplinaridade tem recebido muita atenção de pesquisadores e de legisladores 

para nortear discussões sobre a organização das ciências num contexto de constantes mudanças 

sociais e intelectuais. Uma das principais definições de interdisciplinaridade pode ser encontrada no 

documento norteador da área Interdisciplinar da CAPES, segundo o qual “entende-se por 

Interdisciplinaridade, a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à 

mesma classe, que contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos 

de uma área para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo 

profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação básica sólida e integradora... 

espera-se que o produto final, em geração de conhecimento e qualidade de recursos humanos 

formados, seja qualitativamente superior às contribuições individuais das partes envolvidas” 

(http://www.capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/INTE_docarea_2016_v2.

pdf). 

Nesse contexto, poucas áreas do conhecimento se enquadram de maneira tão adequada na definição 

de interdisciplinaridade, como descrito acima, como a Biotecnologia moderna, cuja dinâmica da 

produção de conhecimento, desde a pesquisa básica, até o desenvolvimento de produtos e processos, 

apresenta resultados e soluções antes inusitadas para diversos campos de atuação, envolvendo 

metodologias que perpassam diversas áreas da ciência. Por exemplo, as análises genômicas, 

desenvolvidas a partir da virada deste século, através de uma integração cada vez maior de conceitos 

oriundos da biologia molecular, da bioquímica e da informática, permitem analisar as funções 



     
Projeto Pedagógico 

Bacharelado em Biotecnologia 
 

10 

metabólicas em diversos tipos de organismos, viabilizando predições acerca de suas atividades 

biológicas, sem a necessidade de experimentações tradicionais, que poderiam durar anos para serem 

realizadas. A evolução recente desta vertente da Biotecnologia levou ao desenvolvimento do 

conceito de Biologia de Sistemas, que busca integrar, em modelos matemáticos de alta 

complexidade, as múltiplas interações existentes em sistemas biológicos, elevando para outro 

patamar as possibilidades de predição de características metabólicas, tanto em células individuais, 

como em organismos complexos e até mesmo comunidades. As manipulações gênicas, iniciadas ao 

final dos anos 1970, através da integração entre técnicas de microbiologia, química e bioquímica, 

que permitiram a produção dos primeiros organismos geneticamente modificados (OGMs) e que 

agregavam novas características de interesse médico e/ou industrial, vêm evoluindo para abarcar 

novos conceitos daquilo que se convencionou chamar de Biologia Sintética, assim como da 

Engenharia Biotecnológica, em que novos organismos, derivados de unidades genéticas produzidas 

em laboratório, e/ou de manipulações gênicas guiadas pelos modelos matemáticos da Biologia de 

Sistemas, prometem a criação de uma nova geração de OGMs, desenvolvidos com um rigoroso 

controle sobre suas atividades biológicas e fisiológicas. Espera-se que estes novos OGMs encontrem 

aplicações no desenvolvimento de novas terapias clínicas, em protocolos de biorremediação do meio 

ambiente e na produção de fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis, entre muitas 

outras possibilidades. As técnicas de sequenciamento de DNA de nova geração permitiram 

desvendar todo um universo de microrganismos desconhecidos até a última década, uma vez que não 

se adaptam a cultivo laboratorial e, portanto, nunca foram reconhecidos, ou estudados pela 

microbiologia tradicional. Análises envolvendo componentes desta microbiota não cultivável vêm 

revolucionando nosso entendimento acerca da participação de microrganismos na manutenção da 

saúde humana e na homeostase de ecossistemas inteiros, além de alavancar estudos de bioprospeção 

de novas enzimas e/ou metabólitos produzidos por estes seres, com impacto direto em setores como a 

farmacologia, a bioenergia e o desenvolvimento de biomateriais, por exemplo.  

Em suma, a Biotecnologia se caracteriza por constituir uma área de conhecimento perfeitamente em 

sintonia com o conceito de interdisciplinaridade mencionado acima, justificando a colocação feita 

por Pizano (2006), que caracterizou seu desenvolvimento histórico como uma “constelação de 

revoluções científicas”, que continuam a acontecer nos dias de hoje. Nesse sentido, fica claro que os 

profissionais que deverão atuar na área de Biotecnologia necessitam de uma formação específica, 

que não se enquadra no perfil profissional preconizado por nenhum curso de graduação ora oferecido 

pela UFABC, uma vez que esta área de conhecimento, que se desenvolve há mais de 40 anos, já 
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atingiu um contexto que, embora resultante da interação de diferentes áreas tradicionais das ciências 

biológicas, químicas e físicas, já se apresenta como um produto que difere da soma de suas 

contribuições individuais, obedecendo a uma dinâmica própria de interdisciplinaridade e de atuação 

profissional. 

Ainda de acordo com seu PDI, a UFABC busca constantemente a inovação acadêmica, baseando seu 

modelo de ensino em uma formação calcada em Bacharelados Interdisciplinares (BI), como o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT), cujos formandos possuem uma formação 

extremamente adequada para o desenvolvimento de um curso pós-BI em Biotecnologia, uma vez que 

agrega conhecimentos advindos de várias áreas que deram origem à Biotecnologia moderna, bem 

como uma formação filosófico-científica que é imprescindível a um profissional que visa trabalhar 

em uma área de fronteira do conhecimento. Além disso, a Universidade possui uma ótima base de 

pesquisa acadêmica, capaz de contribuir para o desenvolvimento, em alto nível, de novos cursos de 

graduação afetos à área de Biotecnologia, como já ocorre com diversos de seus bacharelados 

técnicos, como Ciências Biológicas, Química, Física, etc. (dos quais derivam muitos dos 

fundamentos da Biotecnologia moderna), bem como com diversos programas de pós-graduação que 

apresentam interseção com a Biotecnologia (Biossistemas, Biotecnociência, Ciência da Computação, 

Ciência e Engenharia de Materiais, Ciência e Tecnologia Ambiental, Ciência e Tecnologia/Química, 

Engenharia Biomédica, Engenharia e Gestão da Inovação, Física, Nanociências e Materiais 

Avançados, etc.). 

Dessa forma, a UFABC apresenta um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento de 

cursos de graduação afetos à área de Biotecnologia, uma vez que agrega, tanto em sua proposta, 

como em sua estruturação acadêmica, uma série de características favoráveis a iniciativas desse tipo, 

a saber: 

x Valorização da formação interdisciplinar. 

x Existência de um Bacharelado Interdisciplinar (BCT), que garante aos seus alunos 

uma formação extremamente adequada a estudos futuros na área de Biotecnologia. 

x Valorização da flexibilidade curricular, possibilitando que os alunos complementem 

sua formação com disciplinas livres, que ampliam o escopo de atuação dos 

profissionais formados. 
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x Ambiente de ensino fortemente integrado a uma infraestrutura de pesquisa de ótima 

qualidade. 

x Existência de cursos de graduação de excelência (comprovado por sucessivas 

avaliações do MEC) em áreas das quais derivam os principais conteúdos básicos da 

Biotecnologia moderna. 

x Existência de programas de Pós-Graduação em diferentes áreas de especialização da 

Biotecnologia, viabilizando a formação continuada dos graduados, com vistas a sua 

adaptação e progressão em diferentes nichos profissionais. 

x Existência de um ambiente favorável a interações universidade-empresa, através de 

iniciativas como o Doutorado Acadêmico Industrial (DAI) e a Agência de Inovação 

da UFABC, capazes de incrementar o contato entre o ambiente acadêmico e 

empresarial, fundamental para garantir aos alunos de cursos graduação afetos à área 

de Biotecnologia o desenvolvimento de sua capacidade de transitar entre a pesquisa 

básica, existente nos ambientes acadêmicos e a pesquisa aplicada ao desenvolvimento 

tecnológico, típica dos setores de PD&I das indústrias de Biotecnologia. 

 

 

3.4 Inserção Nacional e Regional do Curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFABC 

Como mencionado anteriormente, a Biotecnologia é considerada uma área estratégica do 

conhecimento e o Brasil encontra-se em uma posição privilegiada para crescer nesse setor, através da 

exploração de novos produtos e processos, desenvolvidos a partir de seus imensos (e ainda pouco 

explorados) recursos biológicos. 

Esta situação vem justificando o desenvolvimento de diversas políticas públicas relacionadas à 

bioprospecção dos recursos naturais existentes nos biomas brasileiros, bem como a sua proteção e 

incorporação à cadeia produtiva nacional. Uma das primeiras iniciativas nesse sentido foi a Medida 

Provisória 2.186-16/2001, que ficou conhecida como Lei da Biodiversidade, ou ainda, Lei de Acesso 

ao Patrimônio Genético. Lançada em um contexto de tensão em torno de acusações de biopirataria 

realizadas por empresas multinacionais, esta lei teve como objetivo limitar e controlar a exploração e 

o uso comercial da biodiversidade brasileira. Essa motivação, no entanto, estabeleceu um ambiente 
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excessivamente regulado, que desestimulou tanto a pesquisa acadêmica quanto a prospecção legítima 

da biodiversidade por empresas brasileiras. Em 2015, no entanto, foi sancionada a Lei nº 

13.123/2015, que estabeleceu um novo marco regulatório para atividades de bioprospecção da 

biodiversidade brasileira. Esse novo texto reforça as regras criadas pela Medida Provisória 2.186-

16/2001, que incorporam compromissos assumidos perante a Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB) das Nações Unidas, mas busca reduzir a burocracia e estimular a pesquisa e inovação com 

espécies de plantas, animais e microrganismos nativos, ao mesmo tempo em que estabelece normas 

visando ao pagamento de royalties pelo uso de recursos genéticos naturais por empresas (tanto para o 

governo, quanto para povos que detenham conhecimento prévio acerca destes recursos, como os 

indígenas). Este novo marco regulador tem, portanto, grande potencial para incrementar 

investimentos em empresas destinadas ao desenvolvimento de novos biofármacos, enzimas e 

probióticos, entre outros produtos, devendo contribuir para o crescimento de diversos setores da 

Biotecnologia brasileira ao longo dos próximos anos. 

Outro importante marco regulatório para a história da Biotecnologia no Brasil deu-se em 2005, com 

a sanção da Lei nº 11.105/2005, conhecida como Lei de Biossegurança, que passou a tratar de 

diversos temas inerentes ao desenvolvimento da Biotecnologia no país (particularmente quanto à 

regulação de OGMs). Ao substituir a antiga Lei nº 8794/1995, a Lei de Biossegurança conferiu um 

maior grau de segurança jurídica sobre este espinhoso tema, o que vem alavancando investimentos 

no setor ao longo da última década e fazendo com que o Brasil já se coloque entre os primeiros 

países do mundo no uso de recursos provenientes da engenharia genética, sobretudo para o plantio de 

novas variedades de cultivares agrícolas, já que o país conta, atualmente, com pelo menos seis 

eventos liberados comercialmente para a cultura da soja, 11 eventos para o algodão e 19 para o 

milho, segundo levantamento feito junto à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 

– órgão responsável pela regulamentação do tema. 

Além disso, diversas fontes de recursos vêm sendo disponibilizadas pelo Governo Federal, com 

vistas a incentivar a inovação tecnológica no país e temas inerentes à Biotecnologia são 

constantemente contemplados nessas linhas de financiamento. Apenas para citar alguns exemplos 

recentes, o BNDES, em parceria com a FINEP, implantou em 2011, o Plano Inova Empresa, uma 

iniciativa com o objetivo fomentar projetos de apoio à inovação em diversos setores considerados 

estratégicos pelo Governo Federal. Dentre os 10 planos abertos, há pelo menos três que apresentam 

grande aderência com a área da Biotecnologia: (i) o Inova Saúde, envolvendo, temas como 

diagnósticos em saúde e dispositivos implantáveis; (ii) o Inova Energia, abarcando linhas temáticas 
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destinadas à exploração de fontes de energia renováveis e (iii) o Inova Agro, focado no adensamento 

das cadeias produtivas de insumos para a agropecuária e para o setor alimentício. Além disso, estes 

mesmos órgãos criaram recentemente o PAISS (Plano BNDES-FINEP de Apoio à Inovação dos 

Setores Sucroenergético e Sucroquímico), visando ao desenvolvimento de novas tecnologias 

industriais, destinadas ao processamento da biomassa vegetal para produção de combustível, ou para 

o desenvolvimento de novos produtos a partir desta matriz. Outra iniciativa recente, implementada 

para incentivar a inovação tecnológica no Brasil, foi o decreto n° 8.269, de 2014, que institui a 

criação do Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento – PNPC, que também envolve o 

desenvolvimento de temas afetos à Biotecnologia nas grandes áreas de agricultura, saúde e energia, 

como o desenvolvimento de biofármacos, vacinas e biocombustíveis, entre outros. 

Dessa forma, a criação de cursos afetos à área de Biotecnologia encontra-se em perfeita sintonia com 

políticas públicas governamentais recentes, que vem tentando criar condições favoráveis para o 

desenvolvimento deste importante setor da economia brasileira, que apresenta imenso potencial para 

crescer e contribuir, de maneira significativa, com os anseios econômicos e sociais do país. 

Estudo recente, conduzido por Torres-Freire (2014), indica que o Brasil possui cerca de 310 

empresas atuando em diferentes ramos da Biotecnologia, sendo 152 delas localizadas no estado de 

São Paulo (Figura 1). No âmbito regional (Figura 2), a cidade de São Paulo agrega 56 dessas 

empresas. Já no interior do estado, grandes concentrações podem também ser encontradas em 

Campinas (18 empresas) e Ribeirão Preto (12 empresas), sendo as demais distribuídas entre os 

municípios de Piracicaba, Botucatu e São Carlos. Dessa forma, a região metropolitana de São Paulo 

é um dos maiores polos de Biotecnologia do Brasil, agregando cerca de 20% das empresas do país 

(Torres-Freire, 2014). De acordo com a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, 2013), o Brasil está em 12o lugar em número de empresas de biotecnologia e o estado de 

São Paulo (se contabilizado sozinho), ocuparia o 20o lugar deste ranking. No entanto, os Estados 

Unidos, líder do ranking, possuem quase 8 mil empresas de Biotecnologia, o que demonstra o 

potencial de crescimento do mercado brasileiro. De fato, os estudos conduzidos por Torres-Freire 

(2014) e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - Cebrap (2011), indicam que o mercado 

brasileiro de Biotecnologia ainda é jovem e encontra-se em crescimento, já que as primeiras 

empresas atuantes neste ramo datam dos anos 90, sendo que 44% foram criadas a partir de 2004. 
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Figura 1- Empresas de biotecnologia distribuídas em diferentes países e, também, no 
Estado de São Paulo, segundo estudo conduzido por Freire, 2014. 

 

 

 

Figura 2- Distribuição de empresas de biotecnologia no território brasileiro. 
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Este crescimento está fortemente atrelado à existência de linhas específicas de 

fomento/financiamento à pesquisa e inovação em Biotecnologia, que vêm sendo implementadas de 

maneira agressiva no Estado de São Paulo. Por exemplo, ao redor do ano 2000, a FAPESP dedicou 

expressivo financiamento a projetos de pesquisa na área de genômica, então considerada estratégica 

para o desenvolvimento da Biotecnologia no Brasil. Como resultado, diversos laboratórios de 

Universidades e Institutos de Pesquisa do estado foram capacitados para atuar nesta área do 

conhecimento e vários projetos de pesquisa foram conduzidos no seio do Programa Genoma-

FAPESP (muitos com co-participação e co-financiamento da iniciativa privada). Os resultados destas 

pesquisas evidenciaram o grande potencial econômico da Biotecnologa brasileira, levando ao 

surgimento de alguns dos primeiros fundos de capital de risco do país, como a Votorantim Ventures, 

que investiu na criação da Alellyx e da CanaVialis, empresas de biotecnologia (posteriormente 

adquiridas pela Monsanto) dedicadas ao desenvolvimento de cultivares geneticamente melhorados 

(incluindo OGMs), bem como da Recepta Biopharma (criada pelo grupo Odebrecht), destinada ao 

desenvolvimento de anticorpos monoclonais para o tratamento do câncer. Outros resultados destas 

pesquisas foram utilizados para embasar projetos independentes da iniciativa privada que 

permitiram, por exemplo, o desenvolvimento da primeira variedade de eucalipto geneticamente 

modificado do mundo (recentemente liberado para plantio) pela Cia. Suzano de Papel e Celulose, 

além de estabelecer as bases para o lançamento de novos programas de financiamento em 

Biotecnologia pelo próprio Governo do Estado, como o Programa de Pesquisa em Bioenergia 

(Bioen) da FAPESP. 

Além disso, o estado de São Paulo se destaca por possuir importantes programas de financiamento 

para pequenas empresas, derivados tanto do governo estadual (como o PIPE-FAPESP e as linhas de 

crédito da Agência de Desenvolvimento do Estado – Desenvolve/SP), como também da iniciativa 

privada, já que o estado é sede de grande parte dos fundos de capital de risco existentes no Brasil, 

tanto para investimentos de venture capital/private equity (veja http://www.abvcap.com.br/), como 

para financiamento anjo (veja www.spanjos.com.br/ e http://www.anjosdobrasil.net/). 

Conjuntamente, financiamentos derivados destas fontes têm viabilizado a criação de diversas 

startups na área de Biotecnologia, que vêm encontrando apoio logístico em incubadoras e parques 

tecnológicos, existentes em diversos municípios paulistas, através de parcerias envolvendo os 

governos Estadual/Municipal, a CIESP/FIESP e o Sebrae-SP. Apenas para citar alguns exemplos 

nesse sentido, a Incubadora de Empresas de Base Tecnológicas da USP/Ipen (CIETEC) conta, 

atualmente, com 16 empresas de biotecnologia, que perfazem 15% das incubadas. Já na região do 
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ABC, dentre as 14 empresas selecionadas para integrar a incubadora tecnológica de Santo André 

(Inctec), há seis que possuem grande aderência à área de Biotecnologia (veja: 

www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias – 10/02/2012). 

Dessa forma, o estado de São Paulo concentra grande parte das indústrias de Biotecnologia do país e 

apresenta um cenário favorável ao crescimento do setor, tanto sob o ponto de vista de investimentos, 

como também de possibilidade de apoio logístico e tecnológico. No entanto, ainda padece de uma 

maior capacidade de formação de mão-de-obra qualificada para o setor, como reconhecido pela 

própria FIESP, já que conta com poucos de graduação diretamente afetos à área de Biotecnologia 

ministrados em seu território, a maioria oferecidos por instituições privadas, que possuem pouca ou 

nenhuma infra-estrutura de pesquisa na área, imprescindível à adequada formação dos alunos em 

uma área como a Biotecnologia moderna. 
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4. OBJETIVOS DO CURSO 

 

4.1. Objetivo Geral 

O curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFABC procurará formar profissionais 

caracterizados por uma visão multifacetada, que abranja conhecimentos inerentes às diversas 

disciplinas que compõe a Biotecnologia moderna, bem como dos fundamentos que regem o 

desenvolvimento científico nestas áreas, além dos mecanismos necessários para a conversão dos 

resultados das pesquisas em produtos de inovação tecnológica, respeitando valores éticos, 

humanísticos e sociais. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Garantir sólida formação nas diferentes áreas que compõe a Biotecnologia moderna;  

2. Integrar os conhecimentos advindos destas diferentes áreas sob uma perspectiva interdisciplinar;  

3. Estimular e treinar nos alunos a capacidade de observação, o raciocínio lógico e o interesse pela 

experimentação, de maneira a incorporar o método científico como uma ferramenta de trabalho em 

seu dia-a-dia profissional;  

4. Incentivar e desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos multidisciplinares; 

5. Fornecer ao aluno uma formação integradora, envolvendo não apenas o conhecimento técnico 

relacionado à biotecnologia, como também questões afetas à proteção da propriedade intelectual 

relacionada a novas tecnologias, bem como sua regulamentação, de maneira a auxiliar na transição 

do conhecimento entre Universidade, Indústria e Mercado. 

6. Conscientizar o aluno da necessidade de formação continuada nesta área de atuação, sobretudo 

através de cursos de Pós-Graduação e Extensão, haja vista a rapidez com que a Biotecnologia se 

desenvolve. 
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5. REQUISITOS DE ACESSO E REGIME DE MATRÍCULA 

O processo seletivo para acesso aos Cursos de Graduação Interdisciplinares da Universidade Federal 

do ABC é anual, através do Sistema de Seleção Unificado (SISU), do MEC, onde as vagas 

oferecidas serão preenchidas em uma única fase, baseado no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). O ingresso nos cursos de formação específica, após a conclusão dos bacharelados 

interdisciplinares, se dá por seleção interna, segundo a Resolução ConsEPE, Nº 31/200921. Ainda, o 

Processo de Admissão por Transferência Facultativa da UFABC está regulamentado pela Resolução 

ConsEPE n º 174/201422, sendo que anualmente, por meio de edital específico são oferecidas vagas 

ociosas nos diversos cursos oferecidos pela UFABC. A transferência obrigatória ex officio, prevista 

em normas específicas (artigo 99 da Lei 8.112/199023; artigo 49 na Lei 9.394/199624) e 

regulamentada pela Lei 9.536/199725, está normatizada pela Resolução ConsEPE n º 10/200826. 

Antes do início de cada quadrimestre letivo, o aluno deverá proceder a sua matrícula, indicando as 

disciplinas que deseja cursar no período. O período de matrícula é determinado pelo calendário da 

UFABC, disponível no site da Prograd/Ufabc. Convém ressaltar que mesmo não havendo pré-

requisitos para a matrícula em disciplinas ofertadas, é fortemente recomendado aos alunos que sigam 

a matriz sugerida pelo projeto pedagógico do curso e, em especial, o fluxograma de recomendações 

apresentadas nesse documento. 

 

6. PERFIL DO EGRESSO 

 

Através da formação pretendida pelo curso, espera-se que o egresso seja capaz de atuar em diversas 

linhas de pesquisa, fazendo a transição entre pesquisa acadêmica e aplicada, não apenas no ambiente 

acadêmico, como também em departamentos de PD&I de indústrias do setor. O egresso deverá, 

ainda, ser capaz de contribuir para a implantação e gerenciamento de linhas de produção de 

bioprodutos, bem como de sua comercialização, dominando conceitos e conhecimentos necessários à 

sua regulamentação junto aos órgãos competentes, catalisando interações entre a academia, o setor 

produtivo e o mercado, desempenhando um papel fundamental na cadeia de inovação tecnológica do 

País. 
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7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A estrutura curricular proposta para este curso fundamenta-se em objetivos educacionais, técnico-

científicos, humanísticos, socioculturais e didático-pedagógicos, agrupando as disciplinas em regime 

acadêmico quadrimestral. Os conteúdos fornecidos pelas diferentes disciplinas encontram-se 

articulados entre si proporcionando um processo de construção progressiva do conhecimento. A 

estrutura curricular deste curso está em consonância com o Projeto Pedagógico da Universidade 

Federal do ABC, no qual o aluno ingressa por meio de um curso interdisciplinar, o Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia (BC&T). As disciplinas obrigatórias do BC&T, que compõem a base científica, 

metodológica e tecnológica para o Bacharelado em Biotecnologia, totalizam 90 créditos (1080h), 

sendo que um crédito equivale aproximadamente a uma hora semanal durante um quadrimestre, o 

que corresponde a um tempo total de 12 horas. Desta forma, o aluno deve cursar, ao longo dos três 

primeiros anos, o seguinte conjunto de disciplinas:  

1. Disciplinas Obrigatórias (OB) do BC&T: pertencentes a um conjunto de disciplinas que devem 

necessariamente ser cursadas para a integralização do curso de graduação;  

2. Disciplinas de Opção Limitada (OL) do BC&T: presentes em um conjunto selecionado de 

disciplinas em que uma quantidade de créditos definida deve ser cursada pelo aluno para a 

integralização do curso de graduação;  

3. Disciplinas Livres (L) do BC&T: quaisquer disciplinas oferecidas pela UFABC ou outra IES, 

reconhecida pelo MEC, de curso de graduação ou de pós-graduação, necessárias para completar o 

número total de créditos exigidos para a integralização do curso de graduação.  

Para a formação no Bacharelado em Biotecnologia, o aluno deverá cumprir um elenco de disciplinas 

obrigatórias e um grupo de disciplinas com conteúdos específicos do curso, podendo ser de Opção 

Limitada ou Livres para este bacharelado, presentes no Catálogo de Disciplinas de Graduação, 

contendo todas as disciplinas da graduação ofertadas pela UFABC. Neste catálogo, são encontrados 

o código, nome da disciplina, carga horária semanal teórica, prática e de estudo extraclasse (T-P-I), 

recomendações de disciplinas a serem cursadas previamente, ementa e as bibliografias básicas e 

complementares. 

A matriz curricular do curso de Bacharelado em Biotecnologia está organizada em um conjunto de 

disciplinas obrigatórias (OB) que compreendem conteúdos tecnológicos básicos necessários para a 
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formação do aluno. Então, para que o aluno possa aprofundar seus conhecimentos básicos, há um 

conjunto de disciplinas de Opção Limitada (OL) com conteúdos específicos, e disciplinas Livres (L) 

(qualquer disciplina ofertada na UFABC). A seleção das disciplinas livres se dará em função do seu 

interesse em uma área especifica, ou da sua atuação no mercado de trabalho. Desta forma, o aluno 

deverá cursar 1080 horas de disciplinas obrigatórias específicas do Bacharelado em Biotecnologia, 

312 horas de disciplinas de opção limitada, 240 horas de disciplinas livres, 24 horas das disciplinas 

relacionadas à Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, 80 horas de atividades 

complementares obrigatórias (além das 120 horas já obrigatórias no BC&T), 200 horas de estágio 

supervisionado, além de 300 horas de atividades de extensão universitária, totalizando 3436 horas 

(Tabela 1). 

 

 

 

Tabela 1 – Dados de Integralização do Curso de Bacharelado Biotecnologia 

INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 
  CRÉDITOS HORAS % 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS (BC&T + Biotec) 90 + 90 2160 62.86 
ESTÁGIO / 200 5.82 

Atividades Complementares / 200 5.82 
Total atividades obrigatórias   2560 74.51 

OL + L  48 576 16.76 
Extensão / 300 8.73 

Total atividades livres / 876 25.49 
Total para integralização   3436 100.00 
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7.2 Oferta de cursos semipresenciais  

Em consonância com a Portaria do Ministério de Educação e Cultura Nº 4059, de 10 de dezembro de 

2004, o Bacharelado em Biotecnologia poderá incluir ofertas de componentes curriculares que, no 

todo ou em parte, utilizem as modalidades de ensino semipresencial ou tutorial, que doravante serão 

denominadas simplesmente de “modalidade semipresencial”. Nos termos da referida Portaria 

4059/2004: 

1. Poderão ser ofertados todos os componentes curriculares do Bacharelado em Biotecnologia de 

forma integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga 

horária do curso;  

2. As avaliações dos componentes curriculares ofertados na modalidade referida no caput serão 

presenciais;  

3. Uma mesma disciplina do Bacharelado em Biotecnologia poderá ser ofertada nos formatos 

presencial e semipresencial, com Planos de Ensino devidamente adequados a sua oferta;  

4. O número de créditos atribuídos a um componente curricular será o mesmo em ambos os 

formatos;  

5. Para fins de registros escolares, não existe qualquer distinção entre as ofertas presencial ou 

semipresencial de um dado componente curricular;  

6. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o papel dos tutores e o material didático a 

serem utilizados deverão ser detalhados em proposta de Plano de Aula a ser avaliado pela 

coordenação do curso antes de sua efetiva implantação.  

 

7.3 Acessibilidade  

A UFABC está comprometida com a garantia do uso autônomo dos espaços nos dois campi por 

pessoas portadoras de deficiências físicas e visuais, conforme Decreto n° 5.296/2004 e da Lei 

10.098/2000 (detalhes serão apresentados posteriormente, no item 13, Infraestrutura). Ainda, a 

UFABC tem ampliado o conceito de acessibilidade para acessibilidade atitudinal, acessibilidade 

pedagógica, acessibilidade nas comunicações e acessibilidade digital, conforme as diretrizes do 

instrumento de avaliação de cursos de graduação do INEP-MEC. A Pró-reitoria de Assuntos 

Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) é o órgão responsável por formular, propor, avaliar e 
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conduzir as políticas afirmativas e as relativas aos assuntos comunitários da UFABC. Na ProAP 

executa programas específicos de apoio aos discentes portadores de deficiências, como o auxílio 

acessibilidade em que alunos são contemplados com bolsa, conforme a publicação de editais do 

programa. Na acessibilidade atitudinal, a Coordenação do Bacharelado em Biotecnologia procura em 

suas Plenárias, orientar os docentes (disseminador de informação junto ao corpo discente) quanto à 

percepção do outro, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Ainda, quanto à 

acessibilidade pedagógica, docentes são incentivados à utilização de estratégias pedagógicas para 

abordar determinados conteúdos que não imponham barreiras ao processo de ensinoaprendizagem de 

portadores de deficiência. 

 

7.4 Tecnologias de informação e comunicação  

A tecnologia da informação tem sido cada vez mais utilizada no processo de ensino aprendizagem, 

permitindo inclusive, a acessibilidade digital e nas comunicações. Sua importância não está restrita 

apenas aos cursos não presenciais ou semipresenciais, já tendo ocupado um espaço importante 

também como mediador em cursos presenciais. Assim, com o intuito de estimular o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), a UFABC implantou o ambiente colaborativo do 

projeto TIDIA-Ae (Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada - 

Aprendizado Eletrônico), muito utilizado por diversos docentes do Bacharelado em Biotecnologia. O 

sistema TIDIA-Ae auxilia as atividades de aprendizado eletrônico, oferecendo suporte ao ensino 

presencial. O ambiente é organizado em diferentes áreas de trabalho com distintas funcionalidades, 

permitindo que os usuários possam criar cursos, gerenciá-los e participar de maneira colaborativa na 

execução de trabalhos, tarefas, pesquisas e projetos. Essa ferramenta possibilita ao usuário manter 

um perfil pessoal, uma agenda compartilhada, interagir com professores e/ou alunos via ferramentas 

como chat ou videoconferência, realizar testes, disponibilizar e compartilhar conteúdo didático, entre 

outras formas de colaboração. 

 

8. AÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO 

A UFABC possui diversos projetos e ações para promover a qualidade do ensino de graduação, dos 

quais merecem destaque:  
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x PEAT (Projeto de Ensino-Aprendizagem Tutorial): este projeto tem como objetivo, promover 

adaptação do aluno ao projeto acadêmico da UFABC, orientando-o para uma transição tranquila e 

organizada do Ensino Médio para o Superior, em busca de sua independência e autonomia e a fim de 

torná-lo empreendedor de sua própria formação. O tutor é um docente do quadro da UFABC que 

será responsável por acompanhar o desenvolvimento acadêmico do aluno. Será seu conselheiro, a 

quem deverá recorrer quando houver dúvidas a respeito de escolha de disciplinas, trancamento, 

estratégias de estudo, etc; 

x Projeto de Assistência Estudantil: bolsa-auxílio para alunos carentes; 

x Projeto Monitoria Acadêmica: a cada quadrimestre são selecionados alunos para desenvolverem 

atividades de monitoria em disciplinas da graduação. As atividades de monitoria são dimensionadas 

pelos docentes de cada disciplina e tais atividades desenvolvidas são acompanhadas por meio de 

relatórios e avaliações periódicas. O monitor auxilia os demais alunos da disciplina, levantando 

dúvidas acerca dos conteúdos e exercícios (teórico-práticos). Além de seu papel pedagógico de 

agente de nivelamento, a monitoria acadêmica também é um projeto de apoio estudantil e, por isso, 

os alunos monitores recebem auxílio financeiro pelo desenvolvimento destas atividades. Entretanto, 

a ênfase dada ao programa de monitoria acadêmica está focada no processo de desenvolvimento de 

conhecimento e maturidade profissional dos alunos, permitindo-lhes desenvolver ações que 

possibilitem a ampliação de seus conhecimentos;  

x Projeto de Iniciação Científica (IC): desenvolvido em parceria com a Pró-reitoria de Pesquisa, com 

participação nas reuniões do Comitê do Projeto de Iniciação Científica, colaborando na elaboração 

dos editais para bolsa de Iniciação Científica da UFABC e do CNPq. A Iniciação Cientifica da 

UFABC permite introduzir os alunos de graduação na pesquisa científica, visando fundamentalmente 

colocar o aluno desde cedo na vida acadêmica em contato direto com a atividade científica e engajá-

lo na pesquisa. Tem como característica o apoio teórico e metodológico à realização de um projeto 

de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no 

aluno. A Iniciação Científica deve ser uma atividade extracurricular e não uma atividade básica de 

formação, para isso a bolsa de Iniciação Científica é um incentivo individual que se concretiza como 

estratégia exemplar de financiamento aos projetos de relevância e aderentes ao propósito científico. 

A pesquisa científica objetiva fundamentalmente contribuir para a evolução do conhecimento 

humano em todos os setores, sendo fundamental em universidades como a UFABC. Considerando 

que Ensino e Pesquisa são indissociáveis, a Universidade acredita que o aluno não deve passar o 



     
Projeto Pedagógico 

Bacharelado em Biotecnologia 
 

28 

tempo todo em sala de aula e sim buscar o aprendizado com outras ferramentas. A Iniciação 

Científica é uma ferramenta de apoio teórico e metodológico à realização do projeto pedagógico, 

sendo assim um instrumento de formação. A UFABC possui três programas de iniciação à pesquisa 

científica:  

� Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD): programa de concessão de bolsas destinado a alunos 

do primeiro ano da Universidade. Seus recursos são provenientes da Pró-reitoria de Graduação 

(ProGrad). Este programa visa dar ao aluno ingressante a ideia de que a pesquisa científico-

pedagógica é parte fundamental de sua formação.  

� Programa de Iniciação Científica (PIC): programa de concessão de bolsas financiado pela própria 

UFABC que, acreditando na pesquisa científica, disponibiliza tais bolsas de estudo. Por outro lado, o 

aluno também pode optar pelo regime voluntário, em particular se estiver realizando estágio 

remunerado de outra natureza.  

� Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): programa de concessão de 

bolsas do CNPq, pelo qual a Pró-reitoria de Pesquisa (ProPes) obtém anualmente uma quota 

institucional de bolsas.  

Visando ampliar a oportunidade de formação técnico-científico pela concessão de bolsas de IC para 

os alunos, cuja inserção no ambiente acadêmico se deu por uma ação afirmativa no vestibular, a 

UFABC conta, desde agosto de 2015, com o Programa PIBIC nas Ações Afirmativas – Projeto 

Piloto do CNPq. O objetivo deste programa é oferecer aos alunos beneficiários de políticas 

afirmativas a possibilidade de participação em atividades acadêmicas de Iniciação Científica. O 

CNPq recomendou 13 bolsas para a UFABC. Levando-se em consideração o tamanho da instituição, 

este número é significativo e coloca a Universidade em uma posição diferenciada, na vanguarda do 

processo de inclusão social.  

Uma parte importante da produtividade científica são as apresentações de trabalhos em congressos e 

simpósios. A participação dos alunos de graduação é fomentada através da “Bolsa Auxílio Eventos”. 

A UFABC disponibiliza uma bolsa-auxílio para participação nestes eventos, tendo por finalidade 

suprir despesas referentes à participação dos alunos, como taxa de inscrição e custos de viagem em 

eventos externos. É importante salientar que nossos alunos de IC não participam somente de eventos 

de Iniciação Científica, mas também de outros congressos e simpósios, inclusive com alunos de pós-

graduação e demais pesquisadores. Outro ponto que devemos destacar são as publicações; alguns 

alunos já tiveram seus trabalhos aceitos para publicação. Finalmente o programa de IC exige a 
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apresentação das pesquisas desenvolvidas para avaliação pelos Comitês Institucional e Externo, o 

que ocorre anualmente no Simpósio de Iniciação Científica (SIC) e por meio de relatórios de 

acompamento das atividades, havendo também premiação para os trabalhos que obtiveram destaque. 

É importante ressaltar que o número de bolsas PIBIC tem aumentado com o passar dos anos. 

Inicialmente, a UFABC teve uma quota aprovada pelo CNPq de 30 bolsas, em 2008 este número 

passou para 45 e posteriormente para 60 bolsas. Isto mostra que a Universidade tem sido avaliada 

positivamente pelo Comitê Externo do CNPq. Este comitê é constituído por pesquisadores com bolsa 

de produtividade em pesquisa do CNPq. 

 

9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A realização de atividades complementares pelos discentes é normatizada institucionalmente pelas 

Resoluções ConsEPE Nº 43/200971, Nº 58/201072 e Nº 72/201073, bem como como a Resolução 

CNE/CP Nº 2/2002. Essas atividades têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, por meio da participação do estudante em atividades de complementação da formação 

social, humana e cultural, atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo e atividades de 

iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. A carga horária mínima obrigatória 

destinada às atividades complementares é de 120 (cento e vinte) horas, sendo que podem ser 

aproveitadas as mesmas atividades utilizadas para a integralização das atividades complementares do 

BC&T. As atividades complementares poderão ser realizadas na própria UFABC ou em outras 

organizações públicas e privadas, preferencialmente aos sábados ou no contra turno das aulas, não 

sendo justificativa para faltas em atividades curriculares do curso. 

 

10. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado em Biotecnologia obedece ao disposto na Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei de Estágio), que estabelece as bases para a realização de 

estágios curriculares e não-curriculares em empresas e cursos de graduação. Suas atividades deverão 

ser normatizadas por Resolução Interna, a ser referendada oportunamente pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa (ConsEPE) da UFABC. A realização do Estágio Supervisionado representa uma vivência 

imprescindível aos estudantes do curso de Bacharelado em Biotecnologia, cujos objetivos envolvem: 
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– Promover a inserção dos estudantes em empresas, órgãos ou instituições para a vivência da 

realidade profissional;  

– Possibilitar o aprendizado da solução de problemas no dia-a-dia profissional;  

– Viabilizar a aplicação, em situações práticas, dos conhecimentos adquiridos dentro da 

Universidade;  

– Proporcionar aos estudantes vivenciar a correlação entre os conteúdos vistos nas atividades 

acadêmicas do curso com a prática profissional;  

– Desenvolver a interdisciplinaridade por meio da participação em atividades que abordem assuntos 

das diversas áreas do conhecimento;  

– Preparar e dar segurança aos estudantes para o futuro desenvolvimento da atividade profissional;  

– Estimular ou aperfeiçoar o desenvolvimento do espírito crítico;  

– Desenvolver e aperfeiçoar a criatividade e o amadurecimento profissional em um ambiente de 

trabalho.  

O estágio curricular deverá ser realizado preferencialmente no último ano da formação acadêmica 

dos alunos do curso de Bacharelado em Biotecnologia. Essa atividade será desenvolvida com o 

auxílio do coordenador de Estágio que avaliará o Plano de Atividades e o Histórico Escolar do 

candidato. Se o candidato atender aos requisitos para realizar essa atividade, será nomeado um 

Professor Orientador (também docente da UFABC credenciado pelo curso) para acompanhar o 

aprendizado do estudante no quadrimestre letivo, avaliar o Relatório de Estágio e atribuir um 

conceito. O Supervisor, pertencente à instituição onde o estudante realiza o estágio, é também co-

responsável pelo relatório e pelo cumprimento do Plano de Atividades.  

 

11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Para a obtenção do grau de Bacharel em Biotecnologia na UFABC, o aluno deverá realizar um 

Trabalho de Conclusão de Curso em Biotecnologia (TCC), produto de atividades afetas à 

Biotecnologia, desenvolvidas em projetos de iniciação científica, extensão universitária, ou Estágio 

Supervisionado, tanto na UFABC, como em instituições externas/empresas. 
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Para obter os créditos referentes ao TCC, o aluno deverá se matricular na disciplina TCC em 

Biotecnologia, quando desejar apresentar o Trabalho, mas recomenda-se que a matrícula seja 

realizada no último quadrimestre do curso, ou após a conclusão de todas as disciplinas obrigatórias 

do curso, inclusive a disciplina Projeto Dirigido (BCS0002-15), que fornecerá informações sobre a 

elaboração e desenvolvimento de projetos científicos, fundamentais para o bom desenvolvimento do 

TCC. 

Os resultados apresentados podem ser originais, ou frutos de uma revisão de um tema escolhido. O 

desenvolvimento do TCC deverá ter, obrigatoriamente, um ou mais professores envolvidos com o 

desenvolvimento do trabalho, sendo pelo menos um deles docente da UFABC. Caso o orientador 

seja externo, o aluno deverá ter um supervisor interno, o qual poderá ou não ter, também, a função de 

co-orientador.  

A disciplina TCC em Biotecnologia é oferecida em todos os quadrimestres do ano e conta com um 

docente responsável por cada turma (DRT), o qual tem as seguintes atribuições:  

a. Informar aos alunos sobre os prazos de entrega dos formulários e documentos.  

b. Receber os formulários e outros documentos.  

c. Enviar a carta-convite formal aos membros da banca, após o recebimento do formulário indicado 

pelo docente da disciplina.  

d. Divulgar datas de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos matriculados na sua 

turma.  

e. Elaborar a carta de agradecimento da banca examinadora após a defesa do TCC.  

f. Lançar os conceitos finais de cada aluno da turma no sistema da Pró-reitoria de Graduação, 

conforme as avaliações das bancas examinadoras.  

g. Receber a versão final corrigida do TCC até 30 dias após a defesa e encaminhá-la à Biblioteca da 

UFABC.  

O TCC em Biotecnologia deve contar com um orientador, o qual será responsável por discutir e 

escolher o tema junto com o aluno, além de elaborar a proposta de trabalho, atentando para as 

formalidades e prazos estabelecidos pela disciplina TCC em Biotecnologia. Além disso, o orientador 

deverá acompanhar o desenvolvimento das atividades do projeto de pesquisa, orientar a redação do 
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TCC e ajudar o aluno na preparação da defesa pública, além de enviar cópias da monografia aos 

membros da banca e à Coordenação da disciplina TCC em Biotecnologia. 

O produto final do TCC deverá ser apresentado sob a forma de uma monografia, que reflita as 

atividades de pesquisa realizadas, respeitando-se as recomendações emitidas pelo Sistema de 

Bibliotecas da UFABC. 

A avaliação do TCC envolverá, ainda, uma apresentação oral, a ser conduzida pelo aluno, perante 

uma banca de avaliação, composta por três membros, sendo um deles o próprio professor orientador, 

o qual será o presidente da banca. Os membros da banca poderão ser bacharéis, mestres ou doutores, 

desde que atuantes em áreas profissionais afetas à biotecnologia e com reconhecida competência na 

área de pesquisa do TCC, que serão convidados pelo orientador e pelo aluno. A banca deverá ser 

previamente aprovada pelo DRT e deverá ponderar sua avaliação, levando em consideração a 

capacidade de sistematização de ideias do aluno, bem como seu domínio de conhecimento sobre 

tema em estudo, qualidades da apresentação a adequação entre o tema desenvolvido e o objetivo do 

trabalho. O conceito final da disciplina será a média dos conceitos dados pelos membros da banca, 

observando-se, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

12. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos discentes na UFABC é realizada por meio de 

conceitos, pois permite uma análise qualitativa do aproveitamento do aluno. Assim, utilizam-se os 

seguintes parâmetros para avaliação de desempenho e atribuição de conceito, conforme o Projeto 

Pedagógico da UFABC e a Resolução ConsEPE 147/20137:  

A – Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da disciplina e do uso do 

conteúdo;  

B – Bom desempenho, demonstrando boa capacidade de uso dos conceitos da disciplina;  

C – Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso adequado dos conceitos da 

disciplina, habilidade para enfrentar problemas relativamente simples e prosseguir em estudos 

avançados;  

D – Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com familiaridade parcial 

do assunto e alguma capacidade para resolver problemas simples, mas demonstrando deficiências 
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que exigem trabalho adicional para prosseguir em estudos avançados. Nesse caso, o aluno é 

aprovado na expectativa de que obtenha um conceito melhor em outra disciplina, para compensar o 

conceito D no cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá cursar esta disciplina novamente;  

F – Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de crédito;  

O – Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de crédito;  

I – Incompleto. Indica que uma pequena parte dos requerimentos do curso precisa ser completada. 

Este grau deve ser convertido em A, B, C, D ou F antes do término do quadrimestre subsequente. 

Os conceitos a serem atribuídos aos estudantes, em uma dada disciplina, não deverão estar 

rigidamente relacionados a qualquer nota numérica de provas, trabalhos ou exercícios. Os resultados 

também considerarão a capacidade do aluno de utilizar os conceitos e material das disciplinas, 

criatividade, originalidade, clareza de apresentação e participação em sala de aula e/ou laboratórios. 

Serão apoiadas e incentivadas as iniciativas para a produção de novos documentos de avaliação, 

como atividades extraclasses, tarefas em grupo, listas de exercícios, atividades em sala e/ou em 

laboratório, observações do professor, autoavaliação, seminários, exposições, projetos, sempre no 

intuito de viabilizar um processo de avaliação que não seja apenas qualitativo, mas que se aproxime 

de uma avaliação contínua. 

Assim, propõe-se não apenas a avaliação de conteúdos, mas também de estratégias cognitivas e 

habilidades e competências desenvolvidas. Ao longo da sua permanência na UFABC, o desempenho 

dos estudantes será avaliado por meio do Coeficiente de Rendimento (CR), do Coeficiente 

Acadêmico (CA) e do Coeficiente de Progressão Acadêmica (CPk). Estes coeficientes servem para a 

avaliação geral e elaboração de políticas para os cursos de graduação de UFABC, e também para 

subsidiar processos internos de suporte pedagógico e seleção.  

 

12.1. Cálculo do coeficiente de rendimento (CR):  
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Sendo que:  
NC é o número de disciplinas cursadas até o momento pelo aluno;  
i é o índice de disciplina cursada pelo aluno (i= 1,2,....NC);  
Ci é o número de créditos da disciplina i;  
Ni é o conceito obtido pelo aluno na disciplina i;  
f(A) = 4; f(B)= 3; f(C)= 2; f(D)= 1; f(F)= f(O)= zero. 
 

 

 

12.2. Cálculo do coeficiente de acadêmico (CA)  

 

Sendo que:  
ND é o número de disciplinas diferentes cursadas pelo aluno;  
i é o índice de disciplina cursada pelo aluno, desconsideradas as repetições de disciplinas já cursadas 
(i= 1, 2, ... ND);  
CRi é o número de créditos da disciplina i;  
MCi é o melhor conceito obtido pelo aluno na disciplina i, considerando todas as vezes que ele tenha 
cursado;  
f(A) = 4; f(B)= 3; f(C)= 2; f(D)= 1; f(F)= zero; f(O)=zero.  
 

12.3. Cálculo do coeficiente de progressão acadêmica (CPk)  
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Os alunos da UFABC terão direito a recuperação, conforme Resolução ConsEPE Nº 182/2014. Além 

dos critérios estabelecidos pelo docente em seu Plano de Ensino, fica garantido ao discente que for 

aprovado com conceito D ou reprovado com conceito F em uma disciplina o direito a fazer uso de 

mecanismos de recuperação. 

 

13. INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura da UFABC possui nos dois campi estrutura arquitetura moderna com plena 

acessibilidade arquitetônica, atendendo as determinações do Decreto n° 5.296/200479 e da Lei 

10.098/2000, proporcionando o uso autônomo dos espaços de deslocamento nos campi, nos 

laboratórios didáticos e salas de aulas por pessoas portadoras de deficiência física ou visual. Alguns 

destes recursos são: Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação, permitindo acesso aos 

espaços de uso coletivo; Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviço; Rampas com corrimões e/ou elevadores, facilitando a circulação de cadeiras de rodas; Portas 

e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de rodas; Barras de apoio nas 

paredes dos banheiros; Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de 

cadeira de rodas; entre outros.  

 

13.1. Instalações e equipamentos  
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13.1.1. Bibliotecas  

As Bibliotecas da UFABC têm por objetivo o apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade. Trata-se de uma biblioteca central em Santo André e uma biblioteca setorial em São 

Bernardo do Campo, abertas também à comunidade externa. Ambas as bibliotecas prestam 

atendimento aos usuários de segunda à sexta feira, das 08h às 22h e aos sábados, das 08h as 13h30. 

Acervo  

O acervo da Biblioteca está em constante processo de atualização, o que gera um aumento no 

número de empréstimos e consultas. Está disponível para discentes, docentes, pesquisadores e 

demais pessoas vinculadas à Universidade, para consulta local e/ou empréstimos conforme Sistema 

de acesso. Ainda, os usuários de outras Instituições de Ensino e Pesquisa podem ter acesso ao acervo 

pelo sistema de Empréstimo Entre Bibliotecas – EEB. A comunidade externa é atendida somente 

para consultaslocais.  

Periódicos  

A UFABC participa na qualidade de universidade pública, do Portal de Periódicos da CAPES, que 

oferece acesso a textos selecionados em mais de 15.500 publicações periódicas internacionais e 

nacionais, além das mais renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do 

conhecimento. O Portal inclui também uma seleção de importantes fontes de informação científica e 

tecnológica de acesso gratuito na Web. A Biblioteca conta com pessoal qualificado para auxiliar a 

comunidade acadêmica no uso dessas ferramentas.  

Política de Desenvolvimento de Coleções  

O manual de desenvolvimento de coleções define qual a política de atualização e desenvolvimento 

do acervo. Essa política delineia as atividades relacionadas à localização e escolha do acervo 

bibliográfico para respectiva obtenção, sua estrutura e categorização, sua manutenção física 

preventiva e de conteúdo, de modo que o desenvolvimento da Biblioteca ocorra de modo planejado e 

consonante as reais necessidades. 

Projetos desenvolvidos pela da Biblioteca  

Além das atividades de rotina, típicas de uma biblioteca universitária, atualmente estão em 

desenvolvimento os seguintes projetos:  

I. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFABC  
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II. A Biblioteca possui, desde agosto de 2009, o sistema online TEDE (desenvolvido pelo 

IBICT/MC&T) para disponibilização de Teses e Dissertações defendidas nos programas 

de pós-graduação da instituição;  

III. Repositório Digital da UFABC - Memória Acadêmica;  

IV.  Encontra-se, em fase de implantação, o sistema para gerenciamento do Repositório 

Digital da UFABC. O recurso oferece um espaço onde o professor pode fornecer uma 

cópia de cada um de seus trabalhos à universidade, de modo a compor a memória 

unificada da produção científica da instituição;  

V. Ações Culturais;  

VI.  Com o objetivo de promover a reflexão, a crítica e a ação nos espaços universitários, e 

buscando interagir com seus diferentes usuários, a Biblioteca da UFABC desenvolve o 

projeto cultural intitulado “Biblioteca Viva”.  

Convênios  

A Biblioteca desenvolve atividades em cooperação com outras instituições, externas à UFABC, 

em forma de parcerias, compartilhamentos e cooperação técnica.  

I. IBGE: Com o objetivo de ampliar, para a sociedade, o acesso às informações produzidas 

pelo IBGE, a Biblioteca firmou, em 26 de agosto de 2007, um convênio de cooperação 

técnica com o Centro de Documentação e Disseminações de Informações do IBGE. 

Através desse acordo, a Biblioteca da UFABC passou a ser biblioteca depositária das 

publicações editadas por esse órgão;  

II. EEB – Empréstimo Entre Bibliotecas: Esse serviço estabelece um convênio de 

cooperação que potencializa a utilização do acervo das instituições universitárias 

participantes, favorecendo a disseminação da informação entre universitários e 

pesquisadores de todo o país.  

A Biblioteca da UFABC já firmou convênio com as seguintes Bibliotecas das seguintes 

faculdades / institutos (pertencentes à USP - Universidade de São Paulo): IB - Instituto de 

Biociências; CQ - Conjunto das Químicas; POLI - Escola Politécnica; FEA - Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade; IF – Instituto de Física; IEE - Instituto de 

Eletrotécnica e Energia; e, IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ainda, 

encontra-se, em fase de negociação, a proposta de convênios para EEB com mais cinco 

instituições (ITA, FEI, Instituto Mauá de Tecnologia, Fundação Santo André e IMES).  
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13.1.2. Laboratórios didáticos  

A Coordenadoria dos Laboratórios Didáticos (CLD) é responsável pela gestão administrativa dos 

laboratórios didáticos da UFABC e por realizar a interface entre docentes, discentes e técnicos de 

laboratório nas diferentes áreas. A CLD tem como objetivo geral garantir o bom andamento dos 

cursos de graduação, no que se refere às atividades práticas em laboratório. Os laboratórios são 

dedicados às atividades didáticas práticas que necessitem de infraestrutura específica e 

diferenciada, não atendidas por uma sala de aula convencional. São três diferentes categorias de 

laboratórios didáticos disponíveis na UFABC:  

13.1.2.1. Laboratórios Didáticos Úmidos São espaços destinados às aulas da graduação que 

necessitem manipulação de agentes químicos ou biológicos, uma infraestrutura com bancadas de 

granito, com capelas de exaustão e com instalações hidráulica, elétrica e de gases. Os 

laboratórios úmidos estão distribuídos pelo campus Santo Anto André. O horário de 

funcionamento é determinado de acordo com a demanda das aulas, de segunda à sexta-feira, das 

07h00 horas às 23h00 horas, podendo haver expediente aos sábados das 08h00 horas às 18h00 

horas. Cada laboratório está apto a receber o número máximo de 30 alunos por turma. Esses 

laboratórios são equipados e preparados para o pleno desenvolvimento de aulas experimentais 

das disciplinas oferecidas pelo curso e para isso, dispõem de uma série de produtos químicos, 

vidrarias e equipamentos. Na estrutura básica dos laboratórios encontra-se: 

 I. Bancadas centrais de granito ou de polietileno (com seis pontos de saída de gás, três pias 

centrais, uma pia lateral e três pontos duplos de alimentação elétrica, distribuídos uniformemente 

em cada bancada);  

II. Uma bancada lateral para alocação de equipamentos;  

III. Uma capela de exaustão; e  

IV. Uma sala de suporte técnico com uma bancada de preparação e outra com computadores. 

 

13.1.2.2. Laboratórios Didáticos Secos  

São espaços destinados às aulas da graduação que necessitem de uma infraestrutura com bancadas e 

instalação elétrica e/ou instalação hidráulica e/ou gases, uso de kits didáticos e mapas, entre outros. 
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Estão localizados no bloco B e Bloco A. Os quatro laboratórios secos possuem a mesma 

infraestrutura física, composta pelos seguintes itens:  

I. Duas bancadas centrais recobertas com tapete isolante de borracha e com nove pontos duplos de 

alimentação elétrica, distribuídos uniformemente;  

II. Uma bancada lateral com computadores;  

III. Sala de suporte técnico.  

Em cada bancada é possível acomodar 18 alunos (nove em cada lado da bancada, ou seja, três grupos 

de três alunos), resultando em um total de 36 alunos por turma de laboratório. Cada sala de suporte 

técnico acomoda três técnicos, com as seguintes funções: 

I. Nos períodos extra aula, auxiliar os alunos de graduação e pós-graduação em suas atividades 

práticas (projetos de disciplinas, iniciação científica, mestrado e doutorado), bem como cooperar 

com os professores para a elaboração de novos experimentos e preparação do laboratório para a aula 

prática.  

II. Nos períodos de aula, oferecer apoio para os professores durante o experimento. Para isso, os 

técnicos são alocados previamente em determinadas disciplinas, conforme a sua formação 

(eletrônico, eletrotécnico, materiais emecânico). Além dos técnicos, a sala de suporte técnico 

também funciona como almoxarifado, armazenando todos os equipamentos e kits didáticos utilizados 

durante o quadrimestre.  

Existem vários técnicos alocados para executar atividades de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. 

Os técnicos trabalham num esquema de horários alternados, possibilitando o apoio às atividades 

práticas ao longo de todo período de funcionamento da UFABC (07h00 horas às 23h00 horas). A 

UFABC dispõe ainda de uma oficina mecânica de apoio, com quatro técnicos especializados na área 

e atende a demanda de todos os centros no horário das 07h00 horas às 23h00 horas. Esta oficina está 

equipada com as seguintes máquinas operatrizes: torno mecânico horizontal, fresadora universal, 

retificadora plana, furadeira de coluna, furadeira de bancada, esmeril, serra de fita vertical, lixadeira, 

serra de fita horizontal, prensa hidráulica, máquina de solda elétrica TIG, aparelho de solda oxi-

acetilênica, que podem realizar uma ampla gama de trabalhos de usinagem.  

Além disso, a oficina mecânica possui duas bancadas e uma grande variedade de ferramentas para 

trabalhos manuais: chaves para aperto e desaperto, limas, serras manuais, alicates de diversos tipos, 

torquímetros, martelos e diversas ferramentas de corte de uso comum em mecânica, como também, 
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ferramentas manuais elétricas: furadeiras manuais, serra tico-tico, grampeadeira, etc. Também estão 

disponíveis vários tipos de instrumentos de medição comuns em metrologia: paquímetros analógicos 

e digitais, micrômetros analógicos com batentes intercambiáveis, micrômetros para medição interna, 

esquadros e goniômetros, traçadores de altura, desempeno, escalas metálicas, relógios comparadores 

analógicos e digitais e calibradores. 

 

13.1.2.3. Laboratórios Didáticos de Informática  

São espaços destinados às aulas práticas de informática que façam uso de computadores e tecnologia 

da informação, com acesso à internet e softwares adequados para as atividades desenvolvidas e estão 

distribuídos pelo campus Santo André. 

 

13.1.3. Recursos tecnológicos e acesso à internet  

Na UFABC, todas as salas de aulas de ambos os campi são equipadas com recurso audiovisual, 

sistema de som, computadores e acesso à internet, através de uma conexão de alta velocidade, além 

da estrutura convencional com os quadros negros ou magnéticos. Ainda, os alunos podem acessar a 

rede através de qualquer computador disponível, além da infraestrutura de rede sem fio Wi-Fi, que 

pode ser acessada livremente por seus alunos ou docentes que possuem computadores portáteis. 

 

13.1.4. Comitê de Ética em Pesquisa  

As atividades desenvolvidas no Ensino, Pesquisa e Extensão que envolvem a experimentação em 

animais ou seres humanos são realizadas conforme orientações e normativas por dois órgãos 

institucionais:  

1. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, formado por 

doutores atuantes na Universidade Federal do ABC (UFABC), de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro da Instituição, 

obedecendo aos padrões éticos, e defender a integridade física e psicológica dos sujeitos da pesquisa. 

Dessa forma, sua tarefa é regulamentar, analisar e aprovar a realização de pesquisas que envolvam 

seres humanos na Universidade Federal do ABC, lavrando parecer em conformidade com a 

Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.  
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2. Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) foi instituída na UFABC desde 2010. A CEUA 

tem por objetivo analisar, emitir parecer e expedir certificados à luz dos princípios éticos em 

experimentação animal elaborados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA) e em concordância com as disposições da Lei Federal Nº 11.794/2008. 

 

14. CORPO DOCENTE 

Todos os docentes credenciados no curso de Bacharelado em Biotecnologia (Anexo 16.1) são 

doutores, contratados em Regime de Dedicação Exclusiva. O conjunto desses docentes contempla 

todas as grandes áreas de atuação do Bacharel em Biotecnologia formado na UFABC.  

 

14.1. Núcleo docente estruturante (NDE)  

O NDE do curso de Bacharelado em Biotecnologia (Anexo 16.2) é constituído conforme as 

orientações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), segundo o 

parecer no. 04/2010, a Resolução no. 1/2010 e a Resolução ConsEPE no 179/2014. São atribuições 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE):  

1. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso docurso;  

2. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes 

no currículo  

3. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 

necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso;  

4. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação. 

Concluindo acerca do papel do NDE, de acordo com o Parecer Nº 4, do próprio CONAES. 

 

15. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 

A Universidade Federal do ABC tem implementado mecanismos de avaliação permanente da 

efetividade do processo de ensino-aprendizagem, visando compatibilizar a oferta de vagas, os 
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objetivos do Curso, o perfil do egresso e a demanda do mercado de trabalho para os diferentes 

cursos.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), regulamentada na UFABC inicialmente em 2009, é uma 

comissão representativa que tem a finalidade de elaborar e desenvolver junto à comunidade 

acadêmica, à administração e aos conselhos superiores, o processo de autoavaliação institucional, 

dentro dos princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme 

Lei n°10.861/201493. 

Os processos de avaliações de disciplinas e do curso de Bacharelado em Biotecnologia são 

organizados pela CPA, sendo composto por avaliações realizadas online com discentes e docentes ao 

final de cada quadrimestre. Todas as avaliações são realizadas de maneira controlada e com 

utilização de senha. Os relatórios são emitidos à Coordenação de curso e as informações 

compartilhadas com o NDE e os docentes credenciados no curso, para fomentar a discussão com a 

coordenação e/ou plenária do curso sobre os encaminhamentos necessários para melhoria contínua 

do ensino de Graduação. A CPA também elabora relatórios mais simplificados para compartilhar os 

dados com a comunidade externa.  

Outro parâmetro adotado como indicador de avaliação do curso é a análise do aproveitamento dos 

alunos no ENADE – Exame Nacional de Avaliação de Desenvolvimento dos estudantes. O objetivo 

dessa avaliação nacional é aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, e as habilidades 

e competências em sua formação. Os relatórios são emitidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que é amplamente discutido no âmbito do curso, envolvendo 

a participação de docentes, discentes e técnicos, para definir e conduzir os encaminhamentos 

necessários para melhoria contínua do ensino de graduação.  

Ainda, ao longo do desenvolvimento das atividades curriculares, a Coordenação do Curso também 

desenvolve mecanismos que possibilitem a permanente avaliação dos objetivos do curso. Tais 

mecanismos contemplam as necessidades da área do conhecimento que o curso está ligado, as 

exigências acadêmicas da Universidade, o mercado de trabalho, as condições de empregabilidade, e a 

atuação profissional dos formandos, entre outros. Ainda, poderão ser utilizados mecanismos 

especificamente desenvolvidos pela Coordenação atendendo a objetivos particulares, assim como 

mecanismos genéricos como:  
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a. Na apresentação do estágio curricular, poderá ser contemplada a participação de representantes do 

setor produtivo na banca examinadora que propiciem a avaliação do desempenho do estudante sob o 

enfoque da empresa ou ainda ligado as Instituições de Ensino Superior, com o enfoque acadêmico; 

b. Na banca de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso em Biotecnologia, poderá haver a 

participação de representantes do setor produtivo e/ou docentes dos colegiados de Curso;  

c. Na análise da produção tecnológica desenvolvida pelo corpo docente do curso. 
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16. ANEXOS 

16.1. Corpo Docente Credenciado no Curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFABC 

Definidos pela Resolução da Comissão de Graduação N°5 de 09 de setembro de 2014 

Capítulo 1 

Art. 3º Caberá às Coordenações de Curso estabelecer critérios para o credenciamento e o 
descredenciamento. 

§ 1º Critérios para cursos de formação específica deverão ser submetidos ao Conselho de Centro 
para aprovação e, posteriormente, à Comissão de Graduação para homologação. 
§ 2º Trata dos BIs 
§ 3º Em caso de cursos novos, uma Coordenação pro tempore estabelecerá os critérios. 
§ 4º Em caso de ausência de uma Coordenação pro tempore, os critérios serão estabelecidos pelo 
Conselho do Centro do curso específico ou pela Pró-Reitoria de Graduação, em caso de 
Bacharelado Interdisciplinar, e submetidos à Comissão de Graduação para homologação. 

 

16.2. Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFABC 

Definidos pela Resolução ConsEPE N° 179, de 21 de julho de 2014 

“Art. 6° O NDE será nomeado, por meio de Portaria, pelo Pró-Reitor de Graduação, no caso dos 
Bacharelados Interdisciplinares, e pelo Diretor de Centro, no caso dos Cursos de Formação 
Específica, respeitada a indicação da Coordenação de Curso.” 

 

16.3. Coordenação do curso 

Definidos pela Resolução ConsEPE N°74 de 16 de agosto de 2010  

Art. 4º A Coordenação dos cursos de formação específica – elencados no Anexo desta Resolução – 
terá a seguinte composição mínima (não há resolução específica para cursos novos): 
 
I- quatro docentes credenciados ao curso, eleitos entre docentes credenciados para mandatos de 
dois anos, com direito a uma recondução; 
II - removido 
III- o coordenador e o vice-coordenador, eleitos pelos membros das Plenárias dos Cursos, com 
mandato de dois anos, com direito a uma recondução. 
IV- um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros das 
Plenárias dos Cursos de Graduação, para mandato de dois anos. 
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16.4. Ementário (as cores estão de acordo com a Matriz Sugerida, item 7.1) 

 

16.4.1. Disciplinas do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
 
Código da disciplina:  BCJ0204-15  
Nome da disciplina:  Fenômenos Mecânicos  
Créditos (T-P-I):  (4-1-6)  

Recomendações:  BCN0404-15 - Geometria Analítica BCN0402-15 - Funções de Uma 
Variável.  

Objetivos gerais  
Rever conceitos de cinemática e dinâmica apresentados no ensino médio de maneira mais aprofundada e 
sistemática. Apresentar as principais leis de conservação da Física: conservação da energia e dos momentos 
linear e angular e suas aplicações. Apresentar uma introdução às práticas experimentais da física envolvendo e 
exemplificando os conceitos apresentados na parte teórica do curso.  
Objetivos específicos  
Adquirir conhecimento, intuição e habilidade matemática em situações físicas envolvendo: 
1- Cinemática (com a inclusão de vetores e derivadas); 2- Leis de Newton e suas aplicações; 
3- Trabalho, energia mecânica e conservação da energia; 
4- Colisões e conservação do momento linear; 
5- Rotações e conservação do momento angular de um ponto material.  
Ementa  
Leis e grandezas físicas. Noções de cálculo diferencial e integral. Movimento de uma partícula. Noções de 
geometria vetorial. Força e inércia. Leis da dinâmica. Trabalho e energia mecânica. Momento linear. Colisões. 
Dinâmica rotacional e conservação de momento angular de um ponto material.  
Referências bibliográficas básicas  

1. SERWAY, Raymond A.; JEWETT, John W. Princípios de física: mecânica clasisica. São Paulo: Thomson 
Pioneira, 2004. v. 1, 403 p.  

2. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: mecânica. 9a Ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2012. v. 1, 356 p.  

3. TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas 
termodinâmica. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v.1, 793 p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. FEYNMAN, Richard Phillips; LEIGHTON, Robert B; SANDS, Matthew L. The Feynman lectures on 
physics: mainly mechanics, radiation, and heat. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing 
Company, 1964. v.1.  

5. FREEDMAN, Roger; YOUNG, Hugh D. Fisica I: mecanica. 12 ed. Boston: Addison- wesley-Br. 2008. 400 p.  
6. GIANCOLI, Douglas C. Physics: principles with applications. 6 ed. New Yorks: Addison-Wesley, 2004.  
7. NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de fisica basica: mecanica. 4 a ed. Sao Paulo: Edgard Blucher, 2002. v.1, 

328 p.  
8. PIACENTINI,JJetal.Introduçãoaolaboratóriodefísica,3ed.EditoraUFSC.  

 
  



     
Projeto Pedagógico 

Bacharelado em Biotecnologia 
 

46 

 
Código da disciplina:  BCJ0205-15  
Nome da disciplina:  Fenômenos Térmicos  
Créditos (T-P-I):  (3-1-4)  

Recomendações:  BIK0102-15 - Estrutura da Matéria BCJ0204-15 - Fenômenos Mecânicos 
BCN0402-15 - Funções de uma Variável  

Objetivos gerais  
Rever conceitos de física térmica apresentados no ensino médio de maneira mais aprofundada e sistemática. 
Apresentar as leis da termodinâmica, a teoria cinética dos gases e aplicações destes fenômenos em máquinas 
térmicas. Apresentar uma introdução às práticas experimentais da física envolvendo e exemplificando os 
conceitos apresentados na parte teórica do curso.  
Objetivos específicos  
Adquirir conhecimento, intuição e habilidade matemática em situações físicas envolvendo: 
1- Propriedades térmicas dos materiais e grandezas físicas significativas; 2- Processos de trocar de calor entre 
dois ou mais sistemas térmicos; 
3- As leis da termodinâmica, suas implicações em fenômenos físicos e aplicações práticas; 4- Máquinas 
térmicas e sua avaliação em termos de potência 
útil, dissipação de calor e rendimento; 5- Grandezas 
termodinâmicas do ponto de vista atômico-molecular. 
6 – Aspectos microscópicos e macroscópicos dos sistemas térmicos; 
7- O conceito de Entropia e suas consequências.  
Ementa  
Temperatura, calor e primeira lei da Termodinâmica; Teoria cinética dos gases; Máquinas Térmicas; Entropia 
e segunda lei da Termodinâmica.  
Referências bibliográficas básicas  

1. SERWAY,RaymondA;JEWETT,JohnW.PrincípiosdeFísica:movimentoondulatórioe termodinâmica. 3ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2004.v.2,669p.  

2. HALLIDAY,David;RESNICK,Robert;WALKER,Jearl.FundamentosdeFísica: gravitação, ondas e 
termodinâmica. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. v.2, 228p.  

3. TIPLER,PaulAllen;MOSCA,Gene.Físicaparacientistaseengenheiros:oscilações, ondas e termodinâmica. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2006. v.2, 793p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B. SANDS, Matthew. Lições de física de Feynman. Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 2v.  

5. FREEDMAN,Roger;YOUNG,HughD.Física2:termodinâmicaeondas.10ed.Boston: Addison‐Wesley‐Br. 2008. 
400p.  

6. GIANCOLI, Douglas C. Physics: principles with applications. 6 ed. New York: Addison‐ Wesley, 2004.  
7. NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de física básica: Termodinâmica e ondas. 4a ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2002. v.2, 28 p.  
8. PIACENTINI,JJetal.Introduçãoaolaboratóriodefísica,3ed.EditoraUFSC.  
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Código da disciplina:  BCJ0203-15  
Nome da disciplina:  Fenômenos Eletromagnéticos  
Créditos (T-P-I):  (4-1-6)  

Recomendações:  
BCJ0204-15 - Fenômenos Mecânicos 
BCN0404-15 - Geometria Analítica 
BCN0405-15 - Introdução às Equações Diferenciais.  

Objetivos gerais  
Rever conceitos de eletromagnetismo apresentados no ensino médio de maneira mais aprofundada e 
sistemática. Apresentar as leis do eletromagnetismo, as suas consequências nos diversos fenômenos 
observados envolvendo eletricidade e magnetismo e as aplicações práticas destes fenômenos em máquinas 
elétricas. Apresentar uma introdução às práticas experimentais da física envolvendo e exemplificando os 
conceitos apresentados na parte teórica do curso.  
Objetivos específicos  
Adquirir conhecimento, intuição e habilidade matemática em situações físicas envolvendo:  

1. 1-  Lei de Coulomb e cargas elétricas;  
2. 2-  Lei de Gauss e campo elétrico;  
3. 3-  Resistência e Capacitância elétricas e suas aplicações em circuitos elétricos simples;  
4. 4-  Lei de Ampere, Lei de Biot-Savart e campos magnéticos;  
5. 5-  Lei de Faraday (Indução e indutância magnéticas)  
6. 6-  Lei de Ampere-Maxwell e a corrente de deslocamento;  
7. 7-  As leis de Maxwell (forma integral);  
8. 8-  Ondas Eletromagnéticas (uma breve introdução).  

Ementa  
Carga elétrica; lei de Coulomb; campo elétrico; lei de Gauss para o campo elétrico; potencial elétrico; 
capacitância; corrente elétrica e resistência elétrica; circuitos elétricos; campo magnético; campo magnético 
devido à corrente elétrica (lei de Biot- Savart); lei de Ampere, lei de Gauss para o campo magnético; lei de 
Faraday (indução e indutância); corrente de deslocamento, Lei de Ampere-Maxwell e equações de Maxwell 
na forma integral; Introdução às Ondas Eletromagnéticas.  
Referências bibliográficas básicas  

1. SERWAY,RaymondA;JEWETT,JohnW.PrincípiosdeFísica:eletromagnetismo.3ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004.v.3,669p.  

2. HALLIDAY,David;RESNICK,Robert;WALKER,Jearl.FundamentosdeFísica: eletromagnetismo. 6 ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2002. v.3, 228p.  

3. TIPLER,PaulAllen;MOSCA,Gene.Físicaparacientistaseengenheiros: eletromagnétismo. 5 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. v.3, 793p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B. SANDS, Matthew. Lições de física de Feynman. Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 3v.  

5. FREEDMAN, Roger; YOUNG, Hugh D. Física 3:eletromagnetismo.10 ed. Boston: Addison‐Wesley‐Br. 
2008.400p.  

6. GIANCOLI, Douglas C. Physics: principles with applications. 6 ed. New York: Addison‐ Wesley, 2004.  
7. NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de física básica: eletromagnetismo. 4a ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

2002. v.3, 28 p.  
8. PIACENTINI, JJ et al. Introdução ao laboratório de física, 3 ed. Editora UFSC.  
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Código da disciplina:  BIJ0207-15  
Nome da disciplina:  Bases Conceituais da Energia  
Créditos (T-P-I):  (2-0-4)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Apresentar os conceitos básicos relacionados com a origem, conversão e usos das formas de obtenção da 
energia, considerando aspectos científicos, tecnológicos, econômicos e socioambientais.  
Objetivos específicos  
Por meio da questão da energia, fomentar o enfoque interdisciplinar na compreensão de um tema central para 
a ciência e para a sociedade. 
Fornecer conteúdo, conceitos e discussões de forma que o estudante adquira uma visão ampla dos problemas 
associados ao setor energético.  
Ementa  
Parte I – [Conceituação e importância] O que é energia? Aspectos históricos do conceito de energia. Energia e 
as 4 interações. Energia potencial, cinética, térmica, química, eólica, nuclear, solar etc. Fontes de energia 
primária: hídrica, eólica, nuclear, biomassa, fósseis, solar, marés e outras. Princípio da conservação da 
energia.  
Parte II – [Conversão] Conversão calor em trabalho, conversão de energia solar em alimentos e combustível 
(fotossíntese), conversão de energia nuclear em calor e conversões de energia química. Conversão de energia 
mecânica em elétrica e vice versa. Usinas de potência.  
Parte III – [Uso da Energia] Aspectos históricos e econômicos do uso da energia. Matriz energética e uso final 
de energia. Armazenamento e transporte de energia na sociedade. Impactos socioambientais da energia.  
Referências bibliográficas básicas  

1. BRASIL.MinistériodeMinaseEnergia.Balançoenergéticonacional.RiodeJaneiro: Empresa de Pesquisa 
Energética. Disponível em: <https://ben.epe.gov.br/>. Site atualizado todos os anos.  

2. HINRICHS,R.A.;KLEINBACH,M.;REIS,L.B.Energiaemeioambiente.SãoPaulo: Cengage Learning, 2012.  
3. GOLDENBERG,J.EnergianoBrasil,LTC,1979.  
4. SILVA,C.G.:DeSolaSol-EnergianoSéculoXXI,OficinadeTextos,2010.  
5. CARAJILESCOV,P.,MAIORINO,J.R.,MOREIRA,J.M.L.,SCHOENMAKER,J.,SOUZA,  

J. A., Energia: Origens, Conversão e Uso – Um curso interdisciplinar – em preparação.  
Referências bibliográficas complementares  

6. BRAGA, B.; et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável.2 ed., São 
Paulo: Prentice Hall, 2002. 318 p.  

7. GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3 ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 396 p. (Acadêmica 72).  

8. TOLMASQUIM, Maurício Tiomno (org). Fontes renováveis de energia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Interciência; CENERGIA, 2003. 515 p.  

9. Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil).Atlas de energia elétrica do Brasil 3. ed. – Brasília : Aneel, 
2008.236 p.  
10.Brasil. Empresa de Pesquisa Energética,Plano Nacional de Energia 2030.Rio de Janeiro: EPE, 2007  
11.FEYNMAN, R. P, LEIGHTON, R. B., SANDS, M. The Feynmam lectures on Physics. Addison-Wesley 
Publishing Company (2006).  
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Código da disciplina:  BIL0304-15  
Nome da disciplina:  Evolução e Diversificação da Vida na Terra  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Reconhecer os mecanismos evolutivos e de diversificação dos organismos vivos.  
Objetivos específicos  
Os alunos deverão: compreender a importância das biomoléculas e de outros níveis de organização e as suas 
relações com o processo evolutivo dos seres vivos, desde os primórdios da vida até biodiversidade atual. 
Reconhecer mecanismos de diversificação da vida relacionados à estrutura e atividade de biomoléculas e de 
outros níveis de organização (células, tecidos, órgãos, indivíduos, populações, espécies, etc). Relacionar a 
evolução biológica com as modificações do ambiente físico. Compreender a importância da evolução como 
produtora de padrões e processos biológicos e sua relação com a organização taxonômica dos seres vivos.  
Ementa  
Diferentes níveis de organização dos seres vivos e a sua relação com o processo evolutivo. Mecanismos de 
diversificação da vida relacionados à estrutura e atividade de biomoléculas e de outros níveis de organização. 
A evolução como produtora de padrões e processos biológicos. Organização taxonômica dos seres vivos.  
Referências bibliográficas básicas  
1. SADAVA, D. et al. 2009. Vida: a ciência da biologia. 8 ed. Porto Alegre: Artmed. v. 1 Célula e 
hereditariedade. v. 2 Evolução, diversidade e ecologia. v. 3 Plantas e Animais 2. MEYER, D., EL-HANI, C. 
N. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: UNESP, 2005.  
132 p. (Paradidáticos ; Série Evolução). 
3. RIDLEY, M. Evolução. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 752 p., 2007. 752 p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. MARGULIS, L., SAGAN, D. O que é vida? São Paulo: Editora Jorge Zahar, 2002. 289 p.  
5. DAWKINS, R. O maior espetáculo da Terra: as evidências da evolução. São Paulo: Companhia das Letras, 

c2009. 438 p.  
6. DAWKINS, R. O gene egoísta. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, c2001. 230 p. (O homem e a ciência, 7). p. 

223-226.  
7. FRY, I. The emergence of life on Earth: a historical and scientific overview. New Brunswick, N.J: Rutgers 

University, 2000. ix, 327 p.  
8. MAYR, E. Uma Ampla Discussão: Charles Darwin e a Gênese do Moderno Pensamento Evolucionário. 

Ribeirão Preto: FUNPEC, c2006. 195 p.  
9. WOESE, C. R., KANDLER, O., WHEELIS, M. L.. Towards a natural system of organisms: Proposal for the 

domains Archaea, Bacteria, and Eucarya. Proc. Nati. Acad. Sci. USA 87: 4576-4579, 1990.  
10. KOOLMAN, J.; ROEHM, K. H. Color Atlas of Biochemistry 2012, 3rd Edition ISBN: 9783131003737.  
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Código da disciplina:  BCL0306-15  
Nome da disciplina:  Biodiversidade: Interações entre organismos e ambiente  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de reconhecer os padrões e processos biológicos nos diferentes 
níveis de organização da diversidade: indivíduos, populações, comunidades e ecossistemas.  
Objetivos específicos  
Os alunos deverão ser capazes de: reconhecer as principais teorias vigentes sobre padrões e processos 
evolutivos, reguladores de populações, da diversidade de espécies e da interação entre organismos e o meio 
físico. Relacionar esses conceitos com questões do cotidiano, econômicas e sociais, utilizando-os para a 
interpretação e desenvolvimento de estratégias de conservação e exploração sustentável de recursos naturais.  
Ementa  
Meio físico e biomas. Energia e ciclos biogeoquímicos. Adaptação em ambientes variantes. Ciclos de vida, 
sexo e evolução. Comportamento social. Estrutura de populações. Modelos de crescimento e dinâmica 
populacional. Predação, competição e modelos matemáticos. Coevolução e mutualismo. Sucessão ecológica. 
Biodiversidade, conservação e sustentabilidade.  
Referências bibliográficas básicas  

1. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2010. 572 p.  
2. ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Learnin. 2008. 612 

p.  
3. BEGON, Michael et al. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2007. 

752 p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. CAIN, M. L.; BOWMAN, W. D.; HACKER, S. D. Ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 664 p.  
5. GOTELLI, Nicholas J. Ecologia. 4 ed. Londrina, PR: Editora Planta. 2009. 287 p.  
6. KREBS, J. R. et al. Introdução à ecologia comportamental. São Paulo: Atheneu  

Editora. 1966. 420 p.  
7. MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. São Paulo: Cengage Learning. 2008. 123 p.  
8. PRIMACK, Richard B. et al. Biologia da conservação. Londrina: Planta, 2001. 327 p.  
9. TOWNSEND, Colin R. et al. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Editora Artmed,  

2010. 576 p.  
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Código da disciplina:  BCL0307-15  
Nome da disciplina:  Transformações Químicas  
Créditos (T-P-I):  (3-2-6)  
Recomendações:  BIK0102-15 - Estrutura da Matéria  
Objetivos gerais  
Reconhecer, interpretar e representar as transformações químicas com base em seus aspectos qualitativos, 
quantitativos e da relação com o tempo.  
Objetivos específicos  
Reconhecer e interpretar as transformações químicas com base na compreensão das propriedades dos 
materiais envolvidos. Relacionar as propriedades macroscópicas dos materiais com sua estrutura atômica e 
molecular. Interpretar e representar um processo de transformação com base em seus aspectos qualitativos, 
quantitativos e da relação com o tempo.  
Ementa  
Definição de transformações químicas e sua relação com os seres vivos (e a diversificação das espécies), com 
o meio ambiente, com a indústria e com a sociedade. Ligações químicas e interações intermoleculares. 
Representação e classificação das transformações químicas. Entropia, entalpia, energia livre e espontaneidade 
das transformações. Balanço de massa e energia em transformações químicas. Cinética química, velocidade de 
reação, energia de ativação, catalisadores. Equilíbrio químico, equilíbrio ácido-base, soluções tampão, 
equilíbrios de solubilidade.  
Referências bibliográficas básicas  
1. ATKINS, P., JONES, L. Princípios de Química, Questionando a vida e o meio ambiente, Bookman, Porto 
Alegre, 5a Ed, 2011. 
2. KOTZ, J., TREICHEL, P., WEAVER, G. Química Geral e Reações Químicas, Vol. 1 e 2, Cengage 
Learning, São Paulo, 2010.  
3. BRADY, J. E., RUSSELL, J. W., HOLUM, J. R. Química - a Matéria e Suas Transformações, 5a ed, 
Volume 1 e 2, LTC Editora, Rio de Janeiro, 2012.  
Referências bibliográficas complementares  
4. BROWN, T. I., LEMAY Jr, H. E., BURSTEN, B. E., BURDGE, J. R. Química - a Ciência Central, 9 ed., 
São Paulo: Pearson, 2005. 
5. MYERS, R. J., MAHAN, B. M. Química – um Curso Universitário, 4 ed., São Paulo: Ed. Blücher, 1996. 
6. MUROV, S., STEDJEE, B. Experiments and exercises in basic chemistry, 7th ed, John Wiley & Sons Inc., 
New York, 2008. 
7. PAWLOWSKY, A. M., SÁ, E. L., MESSERSCHMIDT, I., SOUZA, J. S., OLIVEIRA, M. A., 
SIERAKOWSKI, M. R., SUGA, R. Experimentos de Química Geral, 2a Ed, UFPR, disponível em: 
http://www.quimica.ufpr.br/nunesgg/CQ092- 2013/Experimentos%20de%20Quimica%20Geral.pdf 
8. BROWN, Lawrence S. et al. Química geral aplicada à engenharia. São Paulo: Cengage  
Learning, 2010.653 p. 
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Código da disciplina:  BCL0308-15  
Nome da disciplina:  Bioquímica: estrutura, propriedade e funções de biomoléculas  
Créditos (T-P-I):  (3-2-6)  

Recomendações:  BIK0102-15 - Estrutura da Matéria BCL0307-15 - Transformações 
Químicas  

Objetivos gerais  
Conhecer a estrutura das principais biomoléculas correlacionada com suas propriedades e aplicações em 
diferentes áreas do conhecimento onde sejam pertinentes.  
Objetivos específicos  
O aluno deverá conhecer e identificar a estrutura da água, de aminoácidos, proteínas globulares e fibrosas, 
lipídios, incluindo surfactantes naturais e sintéticos, açúcares, nucleotídeos e polinucleotídeos e correlacionar 
essas estruturas com diferentes propriedades biológicas e de potencial aplicação em novos materiais e 
tecnologias. Dentre as propriedades possíveis de serem correlacionadas com as estruturas citamos: formação 
de agregados supramoleculares, tais como micelas, lipossomos, ribossomos e nanopartículas, propriedades de 
óxido-redução, propriedades catalíticas como enzimas e coenzimas, propriedades de captação de energia 
luminosa, propriedades de conversão de energia. Dentre as aplicações em diferentes ramos do conhecimento 
destacamos: controle de pH em diferentes meios incluindo o biológico, transporte através das membranas 
biológicas, desenvolvimento de doenças degenerativas, nutrição, carreamento de fármacos, produção de 
polímeros quimio, foto e biodegradáveis, biocélulas a combustível, células solares, processos de remediação 
de danos ambientais, entre outros.  
Ementa  
Estudo da estrutura das biomoléculas correlacionada com suas diversas propriedades para entendimento de 
suas funções nos processos biológicos e possíveis aplicações nos diversos ramos do conhecimento científico e 
tecnológico.  
Referências bibliográficas básicas  

1. LEHNINGER,A.L.;NELSON,D.L.;COX,M.M.Princípiosdebioquímica.4ed.São Paulo:Sarvier, 2006. 1202 p.  
2. VOET,D.;VOET,J.G.Bioquímica.3ed.PortoAlegre:Artmed,2006,1596p.  
3. BERG,J.M.;TYMOCZKO,J.L;STRYER,L.Bioquímica,5ed.,RiodeJaneiro:  

Guanabara Koogan, 2004.  
4. KOOLMAN,J.;ROEHM,K.H.ColorAtlasofBiochemistry2012,3rdEditionISBN:  

9783131003737.  
Referências bibliográficas complementares  

5. BERG,JeremyM.;TYMOCZKO,JohnL.;STRYER,Lubert.Biochemistry.6.ed.New Jersey: John Wiley, 2006. 
1026 p.  

6. MARZZOCO,Anita;TORRES,BayardoB.Bioquímicabásica.3ed.RiodeJaneiro: Guanabara Koogan, 2007. 386 
p.  

7. CHAMPE,P.C;Harvey,R.A.;Ferrier,D.R.Bioquimicailustrada,3ed.,PortoAlegre: Artmed, 2006. 533 p.  
8. DEVLIN,T.M.Textbookofbiochemistrywithclinicalcorrelations,6.ed.,NewJersey: Wiley-Liss, 2006. 1208 p.  
9. FERREIRA,CarlosParada;JARROUGE,MárcioGeorges;MARTIN,NúncioFrancisco. Bioquímica Básica. 9 ed. 

São Paulo: MNP LTDA, 2010. 356 p.  
10.GARRETT, Reginald H.; GRISHAM, Charles M.. Biochemistry. 3.ed. Belmont: Thomson, 2005. 1086 p. 
(International Student edition).  
11. KAMOUN, Pierre; LAVOINNE, Alain; VERNEUIL, Hubert de. Bioquímica e biologia molecular. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 420 p.  
12.VOET, Donald; VOET, Judith G. Biochemistry. 3.ed. New Jersey: John Wiley, 2003. 1590 p.  
13.Donald; VOET, J.G.; Pratt, C.W. Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level. 3 
ed.Kendallville: Willey, 2008. 1099 p.  
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Código da disciplina:  BIK0102-15  
Nome da disciplina:  Estrutura da Matéria  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Relacionar propriedades macroscópicas da matéria com sua estrutura atômico e molecular.  
Objetivos específicos  
Compreender o desenvolvimento histórico da construção do conhecimento científico; comparar e avaliar a 
aplicação de diferentes modelos relacionados à atomicidade da matéria; familiarizar o discente com o 
comportamento quântico da matéria.  
Ementa  
A disciplina trata da contextualização atômica da Estrutura da Matéria. Por ser uma das disciplinas 
introdutórias ao Bacharelado Interdisciplinar, o formalismo matemático dos tópicos abordados não é 
aprofundado, dando-se ênfase à interpretação qualitativa das leis que regem o comportamento da matéria. 
Apresenta-se ao aluno uma percepção do macro a partir do micro por meio do estudo dos fenômenos físicos e 
químicos da matéria. Os principais tópicos abordados são: Do micro ao macro. Bases da teoria atômica. 
Propriedades dos gases. Natureza elétrica da matéria. Contexto do nascimento do átomo de Bohr (início da 
Teoria Quântica). Introdução à Mecânica Quântica. Átomos com muitos elétrons e Tabela Periódica. Ligação 
química. Interações Intermoleculares e Materiais.  
Referências bibliográficas básicas  

1. MAHAN, Bruce M.; MYERS, Rollie J. Química: um Curso Universitário. 4o Ed. São Paulo: Edgard Blücher, 
1995. 582p. 2.  

2. ATKINS,P.W.; JONES, Loretta. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965p.  

3. CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. Física Moderna: origens clássicas e fundamentos quânticos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 608p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. NUSSENZVEIG,H.Moysés.CursodeFísicaBásica:fluidos,oscilaçõeseondas,calor. 4ed.São Paulo: Edgard 
Blücher, 2002.314p.  

5. KOTZ,JohnC.;TREICHEL,Paul.Químicageralereaçõesquímicas.SãoPaulo: Thomson Learning, 2006.2 v.  
6. BROWN,Theodorel.etal.Química:aciênciacentral.9ed.SãoPaulo:Pearson Prentice Hall, 2005. 972 p.  
7. LOPES,JoséLeite.Aestruturaquânticadamatéria:doátomoPre‐Socráticoàs partículas elementares. 3 ed. Rio de 

Janeiro; Editora UFRJ, 2005. 935 p.  
8. MENEZES,LuisCarlosde.Amatéria:umaaventuradoespírito:fundamentose fronteiras do conhecimento físico. 

São Paulo: Livraria da Física, 2005.277p.  
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Código da disciplina:  BCK0103-15  
Nome da disciplina:  Física Quântica  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  

Recomendações:  BIK0102-15 - Estrutura da Matéria BCJ0204-15 - Fenômenos Mecânicos BCJ0205-15 
- Fenômenos Térmicos BCJ0203-15 - Fenômenos Eletromagnéticos  

Objetivos gerais  
Apresentar os conceitos da teoria quântica, com a perspectiva de uma compreensão básica dos fenômenos que 
se originam na escala atômica, seus efeitos e aplicações tecnológicas.  
Objetivos específicos  
Adquirir conhecimento, intuição e habilidade matemática em situações físicas envolvendo:  
1- Radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico e efeito Compton; 
2- Modelos atômicos e níveis de energia dos átomos com base na 
teoria quântica; 
3- Principio de Incerteza de Heisenberg; 
4- Dualidade onda-partícula; 
5- A equação de Schrondiger; 
6- Solução de potenciais simples utilizando a equação de Schrodinger e suas consequências; 
7- As soluções da equação de Schrodinger para o átomo de 
Hidrogênio; 
8- Números quânticos e níveis de energia da 
estrutura atômica; 
9- Spin e principio de exclusão de Pauli e 
regras de seleção.  
Ementa  
Bases experimentais da Mecânica Quântica. Quantização de Energia e Momento Angular. Modelo de Bohr e 
átomo de hidrogênio. Dualidade onda-partícula. Relação de incerteza de Heisenberg. Equação de Schrodinger: 
função de onda, soluções de potenciais unidimensionais simples. Tunelamento. Solução da equação de 
Schrodinger para o átomo de Hidrogênio. Números quânticos, níveis de energia, spin e princípio de exclusão 
de Pauli.  
Referências bibliográficas básicas  

1. P. A. Tipler, R.A. Llewellyn, Física Moderna, Grupo Editorial Nacional (gen) - LTC (2010).  
2. R. A. Serway, J. W. Jewett, Jr., Ótica e Física Moderna, Ed. Thomson.  
3. H. D. Young, R. A. Freeman, Sears e Zemansky física IV: ótica e Física Moderna, Ed.  

Pearson.  
Referências bibliográficas complementares  

4. R. Eisberb, R. Resnick, Física Quântica, Editora Câmpus (referência básica auxiliar).  
5. Nussenzveig, H. Moysés, Curso de Física Básica - volume 4 (Ótica, Relatividade, Física  

Quântica), Ed. Edgard Blucher LTDA (1998).  
6. FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B. SANDS, Matthew. Lições de física de  

Feynman. Porto Alegre: Bookman2008. 3 v.  
7. PESSOA JUNIOR, Osvaldo. Conceitos de física quântica. 3 ed. Sao Paulo: Editora  

livraria da fisica, 2006.  
8. CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. Fisica Moderna; origens clássicas e fundamentos  

quânticos, Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 608p.  
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Código da disciplina:  BCK0104-15  
Nome da disciplina:  Interações Atômicas e Moleculares  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  BCL0307-15 - Transformações Químicas BCK0103-15 - Física Quântica.  
Objetivos gerais  
Apresentar o uso da teoria quântica na compreensão das propriedades microscópicas da matéria, das forças de 
interação entre átomos e moléculas e das formas de estruturação da matéria, suas consequências e aplicações 
tecnológicas.  
Objetivos específicos  
Adquirir conhecimento, intuição e habilidade matemática em situações físicas envolvendo:  
1- Descrição de átomos por meio da teoria quântica. 2- Teoria da ligação de valência. 
3- Teoria do Orbital Molecular. 
4- Tipos de interações entre as moléculas.  
5- Interações moleculares em gases, líquidos e sólidos. 
6- Propriedades físicas de líquidos e sólidos com base nas interações entre seus constituintes.  
Ementa  
Fundamentos quânticos de ligação química; Teoria da ligação de valência; Teoria do Orbital Molecular; 
Interações Elétricas entre moléculas; Interações moleculares em líquidos; Introdução à física da matéria 
condensada: Estruturas Cristalinas, Teoria de bandas e propriedades dos materiais.  
Referências bibliográficas básicas  

1. P. A. Tipler, R.A. Llewellyn, Física Moderna, Grupo Editorial Nacional (gen) -LTC (2010).  
2. LEVINE, Ira N. Quantum chemistry. 6 ed. Harlow, USA: Prentice Hall, 2008. 751 p.  
3. ATKINS, Peter; DE PAULA, Julio. Physical chemistry. 8 ed. New York: Oxford  

University Press, 2006. 1064p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. MCQUARRIE, Donald A. et al. Physical chemistry: a molecular approach. Sausalito, USA: University 
Science Books 1997. 1349 p.  

5. EISBERG, Robert et al. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: 
Câmpus, 1979. 928p.  

6. PAULING, Linus et al. Introduction to quantum mechanics: with applications to chemistry. New York, USA: 
Dover 1935.  

7. FEYNMAN, Richard P. et al. Lições de Física de Feynman. Porto Alegre: Bookman 2008. 416 p.  
8. GASIOROWICZ, Stephen. Quantum Physics. Hoboken, USA: Wiley 2003. 336 p.  
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Código da disciplina:  BCM0505-15  
Nome da disciplina:  Processamento da Informação  
Créditos (T-P-I):  (3 - 2 - 5)  
Recomendações:  BIS0005-15 - Bases Computacionais da Ciência  
Objetivos gerais  
Apresentar os fundamentos sobre manipulação e tratamento da Informação, principalmente por meio da 
explicação e experimentação dos conceitos e do uso prático da lógica de programação.  
Objetivos específicos  
Que o aluno seja capaz de compreender os conceitos fundamentais a respeito da manipulação e tratamento da 
Informação. Que o aluno entenda a lógica de programação de computadores e adquira a habilidade prática de 
desenvolver algoritmos básicos para modelar e solucionar problemas de natureza técnico-científica, 
independentemente de uma linguagem ou de um paradigma de programação específicos.  
Ementa  
Introdução a algoritmos. Variáveis e tipos de dados. Operadores aritméticos, lógicos e precedência. 
Métodos/Funções e parâmetros. Estruturas de seleção. Estruturas de repetição. Vetores. Matrizes. Entrada e 
saída de dados. Depuração. Melhores práticas de programação.  
Referências bibliográficas básicas  

1. FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção 
de algoritmos e estruturas de dados. 3 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 218 p.  

2. SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 638 p.  
3. Ascensio, A.F.; Campos, E.A., Fundamentos da Programação de Computadores, Pearson, 3a edição, 2012  

Referências bibliográficas complementares  
4. BOENTE, Alfredo. Aprendendo a programar em Pascal: técnicas de programação. 2003. Rio de Janeiro: 

Braport, 2003. 266 p.  
5. Deitel P.; Deitel, H. “Java - Como Programar” - 8a Ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil 2010, I.S.B.N.: 

9788576055631 pp 1152.  
6. Flanagan, D. “Java, o guia essencial” 5a ed (série O ́Reilly) Bookman Cia Ed 2006 ISBN 8560031073, 1099 

pp.  
7. SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin Daniel. Introduction to programming in Java: an interdisciplinary 

approach. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2007. 723 p  
8. Puga, S., Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java, Pearson Prentice Hall, 2a 

edição, 2009  
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Código da disciplina:  BCM0506-15  
Nome da disciplina:  Comunicação e Redes  
Créditos (T-P-I):  (3 - 0 - 4)  
Recomendações:  BCM0505-15- Processamento da Informação  
Objetivos gerais  
Apresentar os fundamentos dos processos de transmissão e distribuição da Informação e o seu impacto na 
sociedade.  
Objetivos específicos  
Que o aluno seja capaz de compreender os conceitos fundamentais envolvidos nos processos de transmissão e 
distribuição da Informação, entendendo o funcionamento da Internet e o processo de formação da mesma, 
assim como das demais.  
Ementa  
Teorias da Comunicação. Capacidade de canal. Transmissão, Propagação; Ruído. Redes com fio e sem fio; 
fibras ópticas (reflexão e refração da luz). Funcionamento da Internet. Meios de comunicação e difusão de 
informação. Redes Sociais.  
Referências bibliográficas básicas  

1. HAYKIN, Simon. Sistemas de comunicação: analógicos e digitais. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 837 
p.]  

2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet. 5 ed. São Paulo: Addison Wesley, 
2010. 614 p.  

3. TANENBAUM, Andre S. Redes de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 945 p.  
Referências bibliográficas complementares  
4. BARABASI, Albert-Laszlo. Linked: how everything is connected to everything else and what it means for 
business, science, and everyday life. New York: A Plume Book, c2003. 298 p.  
5._________, A. L.; BONABEAU, E. Scale-free networks. Scientific American. May 2003. (Resumo). 
Disponivel em:<http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=scale-free-networks>. Acessado em: 28 de 
julho de 2014.  
6.CALDARELLI, Guido. Scale-free networks: complex webs in nature and technology. Oxford, UK: Oxford 
University Press, 2007. 309 p.  
7.GIRVAN, M.; NEWMAN, M. E. J. Community structure in social and biological networks. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, v. 99, n.12, 2002. p.7821-7826. Disponível 
em:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC122977/pdf/pq1202007821.pdf> .  
8.HURD, Peter; ENQUIST, Magnus. A strategic taxonomy of biological communication. Animal Behaviour, 
v. 70, n. 5, Nov. 2005, p. 1155-1170. Disponivel 
em:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347205002575 55- 1170>. Acessado em: 28 de 
julho de 2014.  
9.MARTINHO, C. Redes: uma introdução ás dinâmicas da conectividade e da auto- organização. WWF 
Brasil, out. 2003. Disponivel em: <http://www.wwf.org.br/informacoes/index.cfm?uNewsID=3960>. 
Acessado em: 28 de julho de 2014.  
10._________,M.Thestructureandfunctionofcomplexnetworks.SiamReview,v.45, n. 2, p. 167-256, 2003.  
11.MISLOVE, Alan. Et al. Measurement and analysis of online social networks. ACM Internet Measurement 
conference, 2007. Disponivel em:< http://conferences.sigcomm.org/imc/2007/papers/imc170.pdf>.Acessado 
em: 28 de julho de 2014.  
12.PETERSON, Larry L.; DAVIE, Bruce S. Computer networks: a systems approach. 3.ed. New Delhi: 
Morgan Kaufmann, 2007. 813 p. (The Morgan Kaufmann series in Networking).  
13.WASSERMAN, Stanley.; FAUST, Katherine.. Social network analysis: methods and applications. New 
York: Cambridge University Press, 1994. 825 p. (Structural analysis in the social sciences). THE 
INTERNATIONAL WORKSHOP SCHOOL AND CONFERENCE ON NETWORK SCIENCE 2006. 
Disponível em: <http://vw.indiana.edu/netsci06/>. Acessado em: 28 5. de julho de 2014.  
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15. THE INTERNATIONAL WORKSHOP SCHOOL AND CONFERENCE ON NETWORK SCIENCE 
2007. Disponível em: <http://www.nd.edu/~netsci/>. Acessado em: 28 de julho de 2014.  
16. THE INTERNATIONAL WORKSHOP SCHOOL AND CONFERENCE ON NETWORK SCIENCE 
2008. Disponivel em:< http://www.ifr.ac.uk/netsci08/>Acessado em: 28 de julho de 2014.  
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Código da disciplina:  BCN0404-15  
Nome da disciplina:  Geometria Analítica  
Créditos (T-P-I):  (3-0-6)  
Recomendações:  BIS0003-15 - Bases Matemáticas  
Objetivos gerais  
Introduzir o conceito de vetor e a estrutura algébrica dos espaços euclidianos capacitando aos alunos 
resolverem problemas geométricos através de seu correspondente algébrico e vice-versa.  
Objetivos específicos  

1. Manipular e realizar cálculos com vetores;  
2. Resolver problemas que envolvam conceitos vetoriais: como combinação linear,  

dependência e independência linear.  
3. Descrever lugares geométricos através de equações algébricas e vetoriais, em  

especial: retas, planos círculos e elipses;  
4. Resolver situações problemas envolvendo locus geométrico;  
5. Resolver problemas geométricos que dependam da escolha de diferentes sistemas de  

coordenadas;  
Ementa  
Vetores: Operações Vetoriais, Combinação Linear, Dependência e Independência Linear; Bases; Sistemas de 
Coordenadas; Produto Interno e Vetorial; Produto Misto. Retas e Planos; Posições Relativas entre Retas e 
Planos. Distâncias e Ângulos. Mudança de coordenadas: Rotação e translação de eixos. Cônicas: Elipse: 
Equação e gráfico; Parábola: Equação e gráfico; Hipérbole: Equação e gráfico.  
Referências bibliográficas básicas  

1. CAMARGO, I.; BOULOS, P. Geometria Analítica: Um tratamento vetorial, Pearson Prentice Hall, 2005.  
2. MELLO, D.; WATANABE,R. Vetores e uma iniciação à Geometria Analítica, Editora Livraria da Física, 

2011.  
3. LIMA, E. Geometria Analítica e Álgebra Linear Publicação Impa, 2008.  

Referências bibliográficas complementares  
4. SANTOS, R. Um Curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, UFMG, 2001.  
5. LEHMANN, C. Geometria Analítica, Editora Globo, 1985.  
6. WEXLER, C. Analytic Geometry - A vector Approach;, Addison Wesley, 1964 .  
7. LEITE, O. Geometria Analítica Espacial, Edições Loyola, 1996.  
8. CHATTERJEE, D. Analytic Solid Geometry, PHI Learning, 2003.  
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Código da disciplina:  BCN0402-15  
Nome da disciplina:  Funções de uma Variável  
Créditos (T-P-I):  (4-0-6)  
Recomendações:  BIS0003-15 - Bases Matemáticas  
Objetivos gerais  
Sistematizar a noção de função de uma variável real e introduzir os principais conceitos do cálculo diferencial 
e integral, i.e., derivadas e integrais de funções de uma variável. E utilizar esses conceitos na modelagem e na 
resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento.  
Objetivos específicos  

1. Compreenderosconceitosdederivadaeintegral;  
2. Sercapazdedemonstrarpeladefiniçãocasossimplesdederivadaseintegral;  
3. Utilizardiversastécnicasparaocálculodederivadas;  
4. Utilizarasinformaçõesfornecidaspelasderivadaselimitesnaconstruçãodoesboço  

do gráfico de uma função real;  
5. Utilizarlinguagemmatemáticanamodelagem/resoluçãodesituaçõesproblemas  

envolvendo os conceitos de limite, derivadas e integrais. Em especial, nos problemas  
de otimização de uma variável e no cálculo de áreas;  

6. Sercapazdecalcularintegraisutilizandoasprincipaistécnicasdeintegração;  
Ementa  
Derivadas. Interpretação Geométrica e Taxa de Variação. Regras de derivação. Derivadas de funções 
elementares. Derivadas de ordem superior. Diferencial da função de uma variável. Aplicações de derivadas. 
Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos, absolutos e relativos. Análise do comportamento de funções através 
de derivadas. Regra de L'Hôpital. Crescimento, decrescimento e concavidade. Construções de gráficos. 
Integral definida. Interpretação geométrica. Propriedades. Antiderivada e Integral indefinida. Teorema 
fundamental do cálculo. Aplicações da integral definida. Técnicas de Primitivação: técnicas elementares, 
mudança de variáveis, integração por partes, integração de funções racionais por frações parciais e Integrais 
trigonométricas. Aplicações ao cálculo de áreas e volumes.  
Referências bibliográficas básicas  

1. STEWART, J. Cálculo, vol I, Editora Thomson 2009.  
2. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol I, Editora LTC 2001.  
3. ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte, vol I, Editora Bookman 2007.  

Referências bibliográficas complementares  
4. APOSTOL T. M. Cálculo, vol I, Editora Reverté Ltda, 1981.  
5. THOMAS, G. B.; FINNEY, R. L. Cálculo diferencial e integral, Editora LTC 2002.  
6. LARSON, R.; HOSTETLER, R., P.; EDWARDS, B. Cálculo. 8 São Paulo: McGraw-Hill,  

2000.  
7. LEITHOLD L. O Cálculo com Geometria Analítica Vol. 1, Habra 1994.  
8. GONÇALVES, M.; FLEMMING, D. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São  

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.  
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Código da disciplina:  BCN0407-15  
Nome da disciplina:  Funções de Várias Variáveis  
Créditos (T-P-I):  (4-0-4)  

Recomendações:  BCN0404-15 - Geometria Analítica BCN0402-15 - Funções de uma 
Variável  

Objetivos gerais  
Sistematizar a noção de função de várias variáveis reais e introduzir os principais conceitos do cálculo 
diferencial e integral para tais funções, exemplo, limites, derivadas e integrais. Utilizar esses conceitos na 
modelagem e na resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento.  
Objetivos específicos  

1. Compreenderosconceitosdelimite,derivadaeintegralparafunçõesdevárias variáveis;  
2. Utilizartécnicasparaadeterminaçãodelimites,cálculodederivadaseintegraispara funções de várias variáveis;  
3. Utilizarlinguagemmatemáticanamodelagem/resoluçãodesituaçõesproblemas envolvendo os conceitos de 

limite, derivadas e integrais. Em especial, nos problemas de otimização de várias variáveis e no cálculo de 
áreas.  
Ementa  
Curvas. Parametrização de Curvas. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. 
Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. Máximos e 
mínimos. Multiplicadores de Lagrange. Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em 
coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Aplicações no cálculo de áreas e volumes.  
Referências bibliográficas básicas  

1. STEWART, J. Cálculo, vol 2, Editora Thomson 2009.  
2. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 2, Editora LTC 2001.  
3. APOSTOL T. M. Cálculo, vol 2, Editora Reverté Ltda, 1981.  

Referências bibliográficas complementares  
4. ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte, vol 2, Editora Bookman 2007.  
5. THOMAS, G., Cálculo - Vol. 2, Ed. Pearson Education 2012.  
6. MARSDEN; TROMBA Vector Calculus, W H Freeman & Co 1996.  
7. KAPLAN, W. Cálculo Avançado, Vol. I, Edgard Blucher, 1972.  
8. EDWARDS JR, C.H.; PENNEY, E. Cálculo com Geometria Analítica: vol. 2 4.ed. Rio de Janeiro, Prentice-

Hall do Brasil, 1997.  
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Código da disciplina:  BCN0405-15  
Nome da disciplina:  Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias  
Créditos (T-P-I):  (4-0-4)  
Recomendações:  BCN0407-15 - Funções de Várias Variáveis  
Objetivos gerais  
Introduzir ao aluno o conceito de Equações Diferenciais Ordinárias, incluindo suas técnicas de solução, 
aplicações e modelos, bem como aos conceitos matemáticos associados. Introduzir ao aluno as técnicas de 
modelagem matemática através de equações diferenciais ordinárias em diversos contextos.  
Objetivos específicos  

1. Utilizarastécnicasbásicasderesoluçãodeequaçõesdiferenciaisordináriasde primeira ordem e de equações 
diferenciais ordinárias lineares de ordem superior;  

2. Sercapazderealizarmodelagenscomequaçõesdiferenciaisordináriasemdiversos contextos.  
3. Compreenderasnoçõesbásicassobresistemasdeequaçõesdiferenciaisordinárias;  
4. Compreenderasnoçõeselementaresdateoriaqualitativadasequaçõesdiferenciais  

ordinárias.  
Ementa  
Introdução às equações diferenciais: terminologia e alguns modelos matemáticos. Equações diferenciais de 
primeira ordem: Separação de variáveis. Equações Exatas. Substituições em Equações de 1a Ordem. Equações 
Lineares. Equações Autônomas e Análise Qualitativa. Teorema de Existência Unicidade: Enunciado e 
Consequências. Aplicações Equações diferenciais lineares de ordem superior: Equações lineares homogêneas 
com coeficientes constantes. Método dos coeficientes indeterminados e de Variação de Parâmetros. Aplicação 
de equações diferenciais de segunda ordem: modelos mecânicos e elétricos. Resolução de sistemas de duas 
equações pela conversão a uma EDO de ordem superior.  
Referências bibliográficas básicas  

1. BOYCE, W.; DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, Livros 
Técnicos e Científicos, 2002.  

2. EDWARDS C.; PENNEY D. Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Contorno, Prentice-Hall, 
1995.  

3. ZILL D.; CULLEN M. Equações Diferencias Vol. 1 e 2, Pearson 2008.  
Referências bibliográficas complementares  

4. FIGUEIREDO, D.G; NEVES, A.F; Equações Diferenciais Aplicadas, Coleção Matemática Universitária, 
IMPA, 2001.  

5. GUIDORIZZI, H. Um curso de cálculo, vol. 4., LTC, 2002.  
6. GRAY, A.; MEZZINO, M.; PINSKY, M. Introduction to Ordinary Differential Equations  

With Mathematica: An Integrated Multimedia Approach, Springer 1997.  
7. BEAR, H. Differential Equations: A Concise Course, Dover Publications 2013.  
8. TENNENBAUM, M.; POLLARD, H. ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS: an  

elementary textbook for students of mathematics, engineering, and the sciences,  
Dover, 1985.  

9. KAPLAN, W. Cálculo avançado Vol 2, Editora Blucher.  
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Código da disciplina:  BIN0406-15  
Nome da disciplina:  Introdução à Probabilidade e à Estatística  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  BCN0402-15 - Funções de uma Variável  
Objetivos gerais  
Introduzir os conceitos essenciais da teoria de probabilidade como os espaços de probabilidade, os conceitos 
de variáveis aleatórias, o conceito de função de distribuição, etc. e suas implicações e aplicações na estatística.  
Objetivos específicos  

1. Capacidadederesolverproblemassimplesdecontagem;  
2. Capacidadederesolverproblemassimplesdeprobabilidade;  
3. Compreenderconceitodavariávelaleatóriaeacalcularprobabilidadesde  

experimentos probabilísticos que seguem as distribuições binomial, de Poisson,  
normal e exponencial;  

4. Compreenderoteoremadolimitecentralesercapazdeutilizá-lonasaplicações  
estatísticas, como por exemplo na construção de intervalos de confiança;  

5. Adquirirconceitosbásicosemestatísticaparaanáliseeinterpretaçãodeconjuntosde  
dados experimentais;  

6. Interpretarasmedidasdeposiçãoededispersãodeconjuntosdedados  
experimentais;  
Ementa  
Princípios básicos de análise combinatória. Definição de probabilidade. Probabilidade condicional e 
independência. Variáveis aleatórias. Funções distribuição de probabilidades discretas e contínuas. Principais 
distribuições: de Bernoulli, binomial, de Poisson, geométrica, uniforme, exponencial, normal. Variáveis 
Aleatórias Independentes. Valor médio e variâncias. Estatística descritiva: estimadores de posição e dispersão. 
Lei fraca dos Grandes números. Teorema Central do Limite.  
Referências bibliográficas básicas  

1. ROSS, S. Probabilidade: Um Curso Moderno com Aplicações, Bookman, 2010.  
2. DANTAS, B. Probabilidade: um curso introdutório, São Paulo: EdUSP, 2008. 252 p.  

ISBN 9788531403996.  
3. MONTGOMERY, D.C.; HINES, W.W.; GOLDSMAN, D.M.; BORROR, C.M. Probabilidade  

e Estatística na Engenharia, Rio de Janeiro: LTC, 2006.  
4. MEYER, P. Probabilidade: Aplicações à Estatística, 2000, Editora LTC.  

Referências bibliográficas complementares  
5. LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.  
6. MORETTIN, G. Estatistica basica: probabilidade e inferência, São Paulo, Pearson,  

2010.  
7. DEGROOT, H.; SCHERVISH, J. Probability and statistics, Boston, Addison Wesley,  

2002.  
8. BERTSEKAS, P; TSITSIKLIS, J. Introduction to Probability Belmont, Athena Scientific.  
9. ASH, R. Basic Probability Theory , Dover, 2008.  
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Código da disciplina:  BCS0001-15  
Nome da disciplina:  Base Experimental das Ciências Naturais  
Créditos (T-P-I):  (0-3-2)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Por meio da prática em laboratório, familiarizar o aluno com o método científico e desenvolver práticas 
experimentais interdisciplinares.  
Objetivos específicos  
Desenvolver a prática científica, o senso crítico e a independência do aluno. Desenvolver o trabalho em 
equipe, a escrita científica e apresentação de trabalhos em ambientes acadêmicos. Possibilitar aos alunos 
ingressantes da UFABC um contato inicial com a estrutura metodológica da produção científica e da pesquisa 
científica.  
Ementa  
Experimentos selecionados que abrangem áreas diversas, como física, química e biologia. Desenvolvimento 
de um projeto final, de caráter científico, cujo tema é escolhido pelos alunos. O método científico. Escrita 
científica. Apresentação de trabalho em simpósio.  
Referências bibliográficas básicas  

1. Caderno do Aluno de Base Experimental das Ciências Naturais.  
2. LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. Metodologia Cientifica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

312 p.  
3. ROESKY, H. W.; MOCKEL, K. Chemical curiosities: spectacular experiments and inspired quotes.New York 

: VCH, 1997. 339 p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. VOLPATO, G. L. Bases Teóricas para a Redação Científica: Por que seu artigo foi negado? . São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2007. 125 p.  

5. HENNIES, C. E.; GUIMARÃES, W. O. N.; ROVERSI, J. A. Problemas Experimentais em Física. 4 ed. São 
Paulo: UNICAMP, 1993. 2 v.  

6. LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Cientifica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
297 p.  

7. ROESKY, H. W., Spectacular Chemical Experiments.Gottingen: Wiley-VCH, 2007. 224 p.  
8. SHAKHASSHIRI, B.Z.Chemical Demonstrations: A handbook for teachers of chemistry. Medison: 

University of Wisconsin Press, 1989. 401 p. 3 v.  
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Código da disciplina:  BIS0005-15  
Nome da disciplina:  Bases Computacionais da Ciência  
Créditos (T-P-I):  (0-2-2)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Compreender os conceitos básicos e fundamentais da computação, empregar a computação para a produção de 
conhecimento científico e interdisciplinar, familiarizar com o uso de diferentes tipos de ferramentas 
(softwares) computacionais, entender algoritmos e lógica de programação e entender sobre as etapas de 
simulação de sistemas.  
Objetivos específicos  
Compreender a trajetória dos sistemas computacionais; Entender o funcionamento dos componentes 
computacionais; Conhecer as disciplinas do curso de ciência da computação; Aplicar ferramentas 
computacionais para resolver problemas em outras áreas da ciência. Utilizar ferramentas computacionais para 
coletar, organizar e tratar base de dados. Usar a lógica e estruturas de programação para resolver problemas 
utilizando softwares para este fim. Definir o que é um sistema e suas formas de estudo dentro do contexto da 
simulação; Associar os conceitos de modelagem e simulação aos exemplos práticos.  
Ementa  
Fundamentos da computação; Representação gráfica de funções; Noções de estatística, correlação e regressão; 
Base de dados; Lógica de programação: Variáveis e estruturas sequenciais; Lógica de programação: Estruturas 
condicionais; Lógica de programação: Estruturas de repetição; Modelagem e simulação computacional: 
Conceitos fundamentais; Modelagem e simulação computacional: A ciência na prática.  
Referências bibliográficas básicas  

1. Bases computacionais da ciência / Organizado por Maria das Graças Bruno Marietto, Mário Minami, Pieter 
Willem Westera. — Santo André: Universidade Federal do ABC, 2013. 242 p. ISBN: 987 - 85 - 65212 – 21  

2. FOROUZAN, B.; MOSHARRAF, F. Fundamentos da Ciência da Computação. [S.l.]:  
 
Editora Cengage, 2011. 
3. LANCHARRO, E. A.; LOPES, M. G.; FERNANDEZ, S. P. Informática Básica. São Paulo:  
Pearson, 2004. 288 p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. CHAPRA, S. e CANALE, R. (2008), Métodos Numéricos para Engenharia, 5th ed.: McGraw Hill.  
5. LARSON, R. e FARBER, B. 2a edição. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  
6. ELMASRI, R. & NAVATHE, S.. Sistemas de banco de dados. São Paulo, Brasil: Pearson-Addison Wesley, 

2006.  
7. FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e 

estruturas de dados. 3.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.  
8. SHANNON, R. E. Systems Simulation: The Art and Science. Prentice-Hall, Inc., 1975  
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Código da disciplina:  BIS0003-15  
Nome da disciplina:  Bases Matemáticas  
Créditos (T-P-I):  (4-0-5)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
A disciplina de Bases Matemática tem como objetivo revisar conteúdos elementares da matemática do ensino 
médio, com ênfase nos conceitos relativos à função real, porém sobre um ponto de vista típico do ensino 
superior, desenvolvendo a capacidade de compreensão e uso linguagem matemática, do raciocínio lógico. 
Desse modo diminuindo as disparidades de formação dos ingressantes no BC&T e concomitantemente 
ressaltando a estrutura conceitual do conhecimento matemático. Finalmente, a disciplina visa também 
introduzir um dos conceitos fundamentais do cálculo, os conceitos de limite e de continuidade para funções 
reais de uma variável.  
Objetivos específicos  

1. Ler textos matemáticos simples, compreendendo a estrutura lógica subjacente, e em especial compreendendo 
os papéis das implicações, dos conectivos, etc.;  

2. Compreender as propriedades das funções matemáticas elementares: funções lineares, quadráticas, 
trigonométricas, exponencial, logaritmo, etc.;  

3. Esboçar gráficos de funções elementares;  
4. Compreender às transformações elementares de uma função: translação, homotetia,  

etc. e utilizar esses conceitos para esboçar gráficos de funções;  
5. Compreender o conceito de limite de funções;  
6. Calcular limites utilizando as propriedades algébricas;  
7. Compreender o conceito de continuidade de uma função real.  

Ementa  
Elementos de Linguagem e Lógica Matemática: proposições, conectivos e quantificadores, condições 
necessária e suficiente. Elementos da Teoria Ingênua de Conjuntos: Conjuntos, Subconjuntos, Operações com 
Conjuntos: União e Intersecção. Conjuntos Numéricos: Números naturais e Indução. Números Reais. 
Equações e Inequações. Funções: definição e propriedades. Funções Injetoras e Sobrejetoras. Operação com 
Funções. Função Composta e Inversa. Funções Reais: função escada, função módulo, funções lineares, 
funções polinomiais, funções racionais, funções trigonométricas, funções trigonométricas inversas, funções 
exponenciais e funções logarítmicas. Gráficos de funções. Transformações do gráfico de uma função: 
translação e dilatação. Limite e Continuidade: conceito de limite de função; propriedades dos limites; 
Teorema do Confronto, limites laterais; limites infinitos; Continuidade; Teorema do Valor Intermediário.  
Referências bibliográficas básicas  

1. STEWART, J. Cálculo, vol. I, Editora Thomson 2009.  
2. BOULOS P. Pré calculo, São Paulo, Makron 2006.  
3. LIMA, E.; CARVALHO, P. ; WAGNER, E.; MORGADO, A. A Matemática do Ensino  

Médio. Volume 1. Coleção do Professor de Matemática, Sociedade Brasileira de Matemática, 2003.  
Referências bibliográficas complementares  

4. KENNEDY, D.; DEMANA, F., WAITS, K.; FOLEY, G. D. Pré–Cálculo, São Paulo, Editora Pearson, 2009.  
5. MALTA, I.; PESCO, S.; LOPES, H.. Cálculo a uma variável vol. I São Paulo: Loyola, 2002.  
6. LIPSCHUTZ, S. Teoria dos Conjuntos,. R. Janeiro: Livro Técnicos 1972.  
7. APOSTOL T. Cálculo, vol I, Editora Reverté Ltda, 1981.  
8. GUIDORIZZI, H. L Um curso de cálculo, vol I, Editora LTC 2001.  
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Código da disciplina:  BCS0002-15  
Nome da disciplina:  Projeto Dirigido  
Créditos (T-P-I):  (0-2-10)  

Recomendações:  

Todas as disciplinas obrigatórias do BC&T.  
A disciplina tem recomendação – apresentar relatório 
técnico detalhando o conjunto das atividades 
desenvolvidas. Os relatórios de atividades dos 
discentes serão avaliados pelos docentes alocados na 
disciplina (ou banca examinadora definida pelos 
mesmos). Caso as atividades apresentadas no relatório 
técnico tenha orientação de um docente da UFABC, 
este formalizará, junto à coordenação da disciplina, o 
aproveitamento do aluno. O discente que, durante a sua 
trajetória no BC&T, não participou de alguma 
atividade extracurricular ou não apresentar relatório 
técnico, na data definida pelo docente de BCS0005-15 
Projeto Dirigido, deve obrigatoriamente seguir a 
proposta de conteúdo programático apresentado 
abaixo. Vale lembrar que a matrícula em BCS0005-15 
Projeto Dirigido é obrigatória para todos os alunos do 
BC&T.  

Objetivos gerais  
Praticar a interdisciplinaridade do conhecimento vivenciado pelo discente no conjunto de componentes 
curriculares obrigatórias, de opção-limitada e opção-livre do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), 
por meio de atividades extracurriculares ligadas aos Programas de Iniciação Científica (Pesquisando Desde o 
Primeiro Dia – PDPD, Programa de Iniciação Científica – PIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica – PIBIC, Programa PIBIC nas Ações Afirmativas, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI, Jovens Talentos Para a Ciência – JTC, Programa de 
Iniciação Científica) ou aos Grupos Mini Baja, Grupo de Pesquisa e Desenvolvimeto Aeroespacial 
(Aerodesign e Foguetes), IEEE UFABC, Empresa Júnior UFABC, Liga Universitária de Empreendedorismo - 
LUE UFABC, entre outros. Os alunos também podem, individualmente ou em grupo, propor soluções para 
problemas, aderentes aos eixos do conhecimento do BC&T (energia, representação e simulação, processos de 
transformação, estrutura da matéria, humanidades e informação), na forma, por exemplo, de desenvolvimento 
de produto inovador ou de análise técnico-científica.  
Objetivos específicos  
Capacidade de pesquisar; desenvolver expressão oral e escrita; trabalhar em grupo; processamento ou 
realização de tarefas (planejamento, avaliação, verificação); resolução de problemas (análise, atividades, 
implementação, avaliação).  
Ementa  
Elaboração de projeto teórico, experimental ou computacional a ser desenvolvido sob a orientação de um ou 
mais professores da UFABC.  
Referências bibliográficas básicas  

1. MARCONI, M. A. ;LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia cientifica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
297 p.  

2. MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e tecnologia. São Paulo: 
Ática, 2005. 263 p.  
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3. Barros, A. J. S. Fundamentos de metodologia : um guia para a iniciação científica / 2. ed. Ampl.  
São Paulo: Makron Books, 2000. 122 p.  
Referências bibliográficas complementares  

4. EDUCAÇÃO CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO: O QUE PENSAM OS CIENTISTAS. Brasília: 
UNESCO, Instituto Sangari, 2005. 232 p. Disponivel em:< 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001422/142260por.pdf>. Acessado em 27/07/2014.  

5. FRANÇA, Júnia L. Manual para normatização de publicações técnico-científicas. Belo Horizonte. 6a Ed. 
Editora UFMG, 2009. 258 p.  

6. VOLPATO, G. L. Bases Teóricas para a Redação Científica: Por que seu artigo foi negado? . São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2007. 125 p.  

7. TOMASI, C; MEDEIROS, J.B. Comunicação científica : normas técnicas para redação científica. São Paulo: 
Atlas, 2008. 256p.  

8. ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese. 22 ed. São Paulo:Editora Perspectiva, 2009. 174 p.  
São Paulo: Makron Books, 2000. 122 p.  
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Código da disciplina:  BIQ0602-15  
Nome da disciplina:  Estrutura e Dinâmica Social  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
O aluno deverá, ao final da disciplina, ser capaz de interagir com o mundo de maneira crítica. Os objetivos 
gerais são: i) internalizar conteúdos que façam a interação com outros indivíduos ser pautada pela observação 
crítica de acontecimentos e relações entre grupos sociais; ii) aprender habilidades para checar dados sobre 
cidadania, desigualdade social e relações econômicas, bem como inserir esses dados em um contexto social e 
um contexto teórico da sociologia.  
Objetivos específicos  
Os principais objetivos específicos da disciplina são: i) compreender as relações sociais e de classe de acordo 
com os principais fundadores da sociologia moderna (Durkheim, Weber, Marx) e outros; ii) compreender as 
relações religiosas de acordo com os mesmo autores; iii) compreender a relação entre cidadania, autonomia 
individual e poder do Estado; iv) compreender quais mecanismos operam para que a desigualdade social e 
econômica se mantenha no Brasil, e como ela pode ser combatida.  
Ementa  
Estrutura social e relações sociais; Dinâmica cultural, diversidade e religião; Estado, Democracia e Cidadania; 
Dimensão econômica da sociedade; Desigualdade e realidade social brasileira.  
Referências bibliográficas básicas  

1. CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 5.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. v. 2. 530 p. (A era da 
informação: economia, sociedade e cultura).  

2. __________, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2008. v. 1. 639 p. (A era da informação 
economia, sociedade e cultura).  

3. COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução a ciência da sociedade. 3 ed. São Paulo: Moderna, 
2005. 415 p.  
 

4. CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2 ed. Bauru: EDUSC, 2002. 255 p.  
5. DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 165 p. 

(Coleção tópicos).  
6. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 215 p. (Antropologia social).  
7. MARX, Karl. O capital. 7 ed. resumida. Rio de Janeiro: LTC, 1980. 395 p. (Biblioteca de ciência sociais).  
8. WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 4 ed. Brasília: UnB, 2004. 

v. 1. 422 p.  
Referências bibliográficas complementares  

9. BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: JorgeZahar, 2003. 
141 p.  

10. BOURDIEU, Pierre; CHAMPAGNE, Patrick; LANDAIS, E. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia 
clínica do campo científico. São Paulo: Editora da UNESP, 2004. 86 p.  

11. MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 7 ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 330 p.  

12. OLIVEIRA, Maria Coleta. Demografia da exclusão social. Câmpusnas: Unicamp, 2001. 296 p.  
13. Weber, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 187 p.  
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Código da disciplina:  BIR0004-15  
Nome da disciplina:  Bases Epistemológicas da Ciência Moderna  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Ao final da disciplina o aluno deverá conhecer diferentes linhas de pensamento acerca do conhecimento 
científico, reconhecer a metodologia científica a partir de conceitos gerais como indução e dedução. Ser capaz 
de levantar questões sobre diferentes pensadores. Ser capaz de questionar o mito da neutralidade científica.  
Objetivos específicos  
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de definir e diferenciar ciência de senso comum, descrever as 
principais diferenças entre o conhecimento antigo e o moderno, caracterizar diferentes concepções de verdade, 
exemplificar e definir o método experimental e suas origens históricas e epistemológicas, descrever os tipos 
de pensamentos relacionados ao método científico (indutivo e dedutivo), ser capaz de relacionar ciência e 
valores.  
Ementa  
Epistemologia e ciência: doxa e episteme; senso comum e justificação da crença; os fundamentos do 
conhecimento objetivo; o problema do ceticismo. 
Dedução e indução: o que é um argumento e como funciona; validade e verdade; a importância da lógica no 
pensamento científico; o problema da indução.  
Razão e experiência: modelos e realidade; a importância da observação e do experimento; a distinção entre 
ciência e não ciência. 
Ciência, história e valores: a ciência e o mundo da vida; ciência e técnica; os limites do progresso científico.  
Os docentes alocados em Bases Epistemológicas da Ciência Moderna Moderna, juntamente com o 
coordenador desta disciplina, definirão, com base no item Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e 
Aprendizagem do Projeto Pedagógico do BCT – versão 2015 e nas regulamentações acadêmicas definidas 
pelo ConsEPE, os critérios de avaliação qualitativa e estratégias de recuperação.  
Referências bibliográficas básicas  

1. ARISTÓTELES. Analíticos Posteriores. Em: Organón. Bauru: Edipro, 2005. 608 p.  
2. BACON, Francis. Novo organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da  

natureza. Em: Os Pensadores. Bacon. São Paulo: Nova Cultura, 1999, 255 p.  
3. CHALMERS, Alan F. O que é Ciência afinal?. São Paulo: Brasiliense, 1997. 227 p.  
4. DESCARTES, René. Meditações metafísicas. São Paulo: Martin Fontes, 2011. 155 p.  

 
5. DUHEM, Pierre. A teoria física: seu objeto e sua estrutura. Rio de Janeiro: UERJ, 2014. 317 p.  
6. HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. São Paulo: Unesp, 

2004. 438 p.  
7. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Petropolis, RJ: Vozes, 2012. 621 p.  
8. KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. 9 ed. São Paulo:Perspectiva,  

2006. 260 p.  
9. LACEY, Hugh. Valores e Atividade Científica. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2008. 295  

p.  
10. PLATÃO. Teeteto. Em: Diálogos I, vol. 1. Bauru: Edipro, 2007. 320 p.  
11. POPPER, Karl R. Conjecturas e Refutações: o processo do conhecimento cientifico. 5  

ed. Brasília: UNB, 2008. 450 p. São Paulo: Moderna, 2005. 415 p.  
Referências bibliográficas complementares  

12. DUTRA, Luiz. H. Introdução à epistemologia. São Paulo: Unesp, 2010. 192 p.  
13. EINSTEIN, Albert. Indução e dedução na física. Scientiae Studia, v. 3, n. 4, p. 663-  

664. 2005. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678- 
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31662005000400008&lng=pt&nrm=iso>.  
14. EUCLIDES, Os elementos. São Paulo: Unesp, 2009. 593 p.  
15. FEIGL, H. A visão ortodoxa de teorias: comentários para defesa assim como para  

crítica. Scientiae Studia, v.2, n.2, p. 259-277. 2004. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678- 
31662004000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>.  

16. FLECK, Ludwik. Gênese e Desenvolvimento de um fato científico. São Paulo: Fabrefactum, 2010. 205 p.  
17. GRANGER, Gilles-Gaston. A Ciência e as Ciências. São Paulo: UNESP, 1994. 122 p.  
18. MORTARI, Cezar A. Introdução à Lógica. São Paulo : UNESP/ Imprensa Oficial do  

Estado, 2001. 393 p.  
19. MOSTERÍN, Jesús. Conceptos y teorías en la ciencia. 2 ed. Madrid:Alianza Editorial,  

2003. 315 p.  
20. NAGEL, Ernest. La estructura de la Ciencia: problemas de la lógica de la investigación  

científica. Buenos Aires: Paidos, 1991. 801 p.  
21. POPPER, Karl A lógica da pesquisa científica. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 2003. 567 p.  
22. ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru:EDUSC, 2001.  

492 p.  
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Código da disciplina:  BIR0603-15  
Nome da disciplina:  Ciência, Tecnologia e Sociedade  
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  -  
Objetivos gerais  
Apresentar o campo de estudos dedicado à análise das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, com 
destaques para sua formação e evolução histórica, principais escolas teóricas e formas de abordagem. 
Promover o debate crítico entre os alunos visando à compreensão da interdependência entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade e da responsabilidade social dos cientistas e profissionais, tanto do campo das 
engenharias quanto do campo das humanidades.  
Objetivos específicos  
Analisar as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade por meio da compreensão dos determinantes das 
grandes etapas do desenvolvimento mundial e das sucessivas configurações para a produção de C&T. 
Abordar a dimensão político-institucional do campo da C&T no período contemporâneo, com especial 
atenção para os contornos da política científica e tecnológica no Brasil. Analisar controvérsias científicas que 
envolvem as interdependências entre ciência, tecnologia e sociedade procurando demonstrar a 
inseparabilidade dessas dimensões.  
Ementa  
Evolução bio-cultural do ser humano: técnicas e tecnologias como dimensões da humanidade. Metodologia, 
racionalidade e relativismo. Ciência, tecnologia e inovação como fato social. Indivíduo, Estado e sociedade. 
Política científica e tecnológica. Valores e ética na prática científica. Controvérsias científicas.  
Referências bibliográficas básicas  
1. BOURDIEU, Pierre; CHAMPAGNE, Patrick; LANDAIS, E. Os usos sociais da ciência: por uma 
sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Editora da UNESP, 2004. 86 p.  
 
ISBN 8571395306.  

2. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2008. v. 1. 639 p.  
(A era da informação economia, sociedade e cultura volume 1). Inclui bibliografia.  
ISBN 9788577530366.  

3. LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade  
afora. São Paulo: UNESP, 2000. 438 p. (Biblioteca básica). ISBN 857139265X.  

4. ROSENBERG, Nathan. Por dentro da caixa-preta: tecnologia e economia. Câmpusnas, SP: Editora da 
Unicamp, 2006. 429 p. (Clássicos da inovação). ISBN  
9788526807426.  

5. KIM, Linsu; NELSON, Richard R. Tecnologia, aprendizado e inovação: as experiências  
das economias de industrialização recente. [Technology, learning, and innovation: experiences of newly 
industrializing economies]. Câmpusnas, SP: Editora Unicamp, 2005. 503 p. (Clássicos da inovação). ISBN 
9788526807013.  

6. INVERNIZZI, N. FRAGA, L. Estado da arte na educação em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no 
Brasil, Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro  
de 2007. Disponível:http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/issue/view/15.  

7. HOBSBAWN, E. (1995) Era dos Extremos – o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letra. Cap. 18: 
Feiticeiros e aprendizes: as ciências naturais, pp. 504-536.  

8. SZMRECSÁNYI, T. (2001) Esboços de História Econômica da Ciência e da Tecnologia. In Soares, L. C. Da 
Revolução Científica à Big (Business) Science. Hucitec/Eduff, p. 155-200.  

9. MOWERY, D. & ROSENBERG, N. (2005) Trajetórias da Inovação – mudança tecnológica nos Estados 
Unidos da América no século XX. Editora da Unicamp (original de 1998), Introdução e Cap. 1: A 
institucionalização da Inovação, 1900- 1990, pp. 11-60.  

10. STOKES, D. (2005) O Quadrante de Pasteur – a ciência básica e a inovação tecnológica. Editora da Unicamp 
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(original de 1997), “Cap. 1: Enunciando o problema”, pp. 15-50.  
Referências bibliográficas complementares  

11. ARBIX, Glauco. Caminhos cruzados: rumo a uma estratégia de desenvolvimento baseada na inovação. Novos 
estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 87, July 2010 . Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101- 33002010000200002&lng=en&nrm=iso>. 
access on 21 Nov. 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002010000200002.  

12. BRITO CRUZ, C. H. & PACHECO, C. A. Conhecimento e Inovação: desafios do Brasil  
no século XXI. IE, UNICAMP: 2004. Mimeo. http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-pacheco-brito.pdf  

13. HOBSBAWN, E. (1969) Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, Forense Universitária, Rio de 
Janeiro, 1983. Introdução (p. 13-21) e caps. 2 e 3 (ps. 33-73).  

14. HOBSBAWN, E. (1982) A Era das Revoluções. RJ, Ed. Paz e Terra, “Conclusão: rumo a 1848” (p. 321-332).  
15. SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: O impacto sociotécnico da informação digital e 

genética. São Paulo: 34, 2003. 320 p. ISBN 9788573262773.  
16. SANTOS, W. L. P. MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – 

Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira, Pesquisa em Educação em Ciências, v. 2, n. 2, 
dez, 2002.  

17. TIGRE, P. (2005) Paradigmas Tecnológicos e Teorias Econômicas da Firma. Revista Brasileira de Inovação, 
vol 4, num. 1, pp. 187-224. Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/view/285/201.  

18. MOREL,R.L.M. Ciência e Estado, a política científica no Brasil, São Paulo: T.A. Queiroz, 1979, cap. 2.  
Jao. Cap. 1 - Teorias Econômicas .  

19. LACEY, H. O princípio da precaução e a autonomia da ciência. Sciencia & Studia, v.4,  
n.3, 2006.  

20. LACEY, H. O lugar da ciência no mundo dos valores e da experiência humana. V.7,  
n.4, 2009.  
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16.4.2. Disciplinas Obrigatórias para o Bacharelado em Biotecnologia que já existem na 
UFABC 
 
Código da disciplina:  NHZ1027-15 
Nome da disciplina:  Farmacologia 
Créditos (T-P-I):  (4-2-4)  

Recomendações:  Biologia Celular, Bioquímica: estrutura propriedades e 
funções de Biomoléculas 

Objetivos gerais: Fornecer os conhecimentos básicos e específicos de farmacocinética, farmacodinâmica e das 
diferentes classes farmacoterapêuticas. 

Objetivos específicos: Entender os conceitos básicos e estudar as diferentes classes farmacoterapêuticas  sob 
os aspectos: mecanismo molecular de ação, usos clínicos, farmacocinética, efeitos adversos e interações 
medicamentosas 
Ementa: Estudo dos fármacos que afetam os principais sistemas corporais, noções de farmacocinética, 
farmacodinâmica, terapêutica e eficácia farmacológica. 

Referências bibliográficas básicas  
RITTER, J. M. ; RANG, H. P. ; DALE, M M. Farmacologia. 6.ed. Elsevier. 2007. 
GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. G.; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. As bases farmacológicas da 
terapêutica. 11.ed. McGraw-Hill. 2010. 
CRAIG, C.R.; STITZEL,R.E. Farmacologia moderna com aplicações clínicas. 6.ed. Guanabara Koogan. 2011. 
SILVA, P. Farmacologia. 7.ed. Guanabara Koogan. 2007. 

Referências bibliográficas complementares  
Wannmacher, Lenita. Manual de demonstrações práticas em farmacologia experimental. 2006. 
Ehrin J. et al. Princípios De Farmacologia. A Base Fisiopatológica Da Farmacoterapia.2010. 
Allen Jr., Lloyd V. Formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. 8. Ed. 2007 

   



     
Projeto Pedagógico 

Bacharelado em Biotecnologia 
 

75 

 
Código da disciplina:  NHZ1009-15 
Nome da disciplina:  Biologia Molecular e Biotecnologia 
Créditos (T-P-I):  (3-0-4)  
Recomendações:  Biologia Celular, Histologia e Embriologia 
Objetivos gerais  

Objetivos específicos  
  
Ementa  
A disciplina apresentará o aluno à tecnologia do DNA Recombinante e suas amplicações em biotecnologia. 
Marcadores genéticos, diagnóstico molecular, transgênicos, terapia gênica, produção de Biofármacos. 
Conceitos gerais. Bases da zoologia. Bases da fisiologia Animal. Introdução à Biotecnologia Animal. 
Aplicações. Doenças veterinárias de interesse econômico. Biotecnologia aplicada à produção e reprodução 
animal. Métodos de cultivo de células animais in vitro. Métodos de transferência de genes para células de 
mamíferos e células de insetos. Animais transgênicos: aplicações. Clonagem de animais. 
 
Referências bibliográficas básicas  
ALBERTS, Bruce; JOHNSON, Alexander; LEWIS, Julian [et al.]. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 1463; g36; i49 p. Acompanha CD-ROM.  
KAMOUN, Pierre; LAVOINNE, Alain; VERNEUIL, Hubert de. Bioquímica e biologia molecular. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. xviii, 420 p.  
ZAHA, A et al. Biologia molecular básica. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2003. 421 p.  
 
 

Referências bibliográficas complementares  
ALLISON, Lizabeth A.. Fundamental molecular biology. Victoria: Blackwell Publishing, 2007. 725 p. 
LEWIN, Benjamin. Genes VII. Porto Alegre: Artmed, 2001. 955 p.  
SAMBROOK, Joseph; RUSSELL, David W. Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd ed. Cold Spring 
Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2001. v. 1. 7.94 p.  
SAMBROK, Joseph; RUSSELL, David W. Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd ed. Cold Spring 
Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2001. v. 2. 14.53 p  
SAMBROK, Joseph; RUSSELL, David W. Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd ed. Cold Spring 
Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2001. v. 3. 14.1 p.  
WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 728 p. WATSON, 
James D. et al. DNA recombinante: genes e genomas. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 474 p.  
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Código da disciplina: ESZB022-17 
Nome da disciplina: Introdução à Bioinformática 
Créditos (T-P-I): (3-1-4)  
Recomendações: Transformações Bioquímicas, Biologia Celular 
Objetivos gerais: estudar os conceitos básicos e os métodos aplicados em Bioinformática 

Objetivos específicos: conhecer os fundamentos, técnicas e as aplicações da Bioinformática na área de 
Biotecnologia  

Ementa: Conceitos básicos de Biologia Molecular; Bancos de Dados Genéticos e Protéicos; Alinhamento de 
Seqüências; Seqüenciamento de DNA; Filogenia; Modelagem por Homologia 

Referências bibliográficas básicas  
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L; STRYER, Lubert. Bioquímica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2004. xliv, 1059 p.  
LESK, Arthur M.. Introdução à Bioinformática. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 384 p.  
RUSSELL, Stuart Jonathan; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 1021 
p. Tradução da segunda edição. 
Referências bibliográficas complementares  
BAZZAN, Ana L.C.; CRAVEN, Mark; MARTINS, Natália F. (Eds.). Advances in bioinformatics and 
computational biology: third Brazilian Symposium on bioinformatics, BSB 2008 Santo André, Brazil, August 
2008 Proceedings. Porto Alegre: Springer, 2008. 181 p. 
BERGERON, Bryan. Bioinformatics computing. New Jersey: Prentice Hall, c2003. v. 419. 341p. 
HUNTER, Lawrence. Artificial intelligence and molecular biology. Menlo Park, CA: AAAI Press,c2003. x, 
470 p. 
PALSSON, Bernhard.Systems biology: properties of reconstructed networks. New York:Cambridge 
University Press, 2006. xii, 322 p. 
SAGOT, Marie-France; WALTER, Maria Emilia M. T. (Eds.). Advances in bioinformatics and computational 
biology: second Brazilian Symposium on Bioinformatics, BSB 2007 Angra dos Reis, Brazil, August 2007 
Proceedings. Angra dos Reis: Springer, 2007. 175 p. 
SETUBAL, João Carlos; MEIDANIS, João. Introduction to computational molecular biology. Boston: PWS 
Publishing Co, 1997. xiii, 296 p.  
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Código da disciplina: MCTC014-13 
Nome da disciplina: Introdução à Inferência Estatística 
Créditos (T-P-I): (3-1-4)  
Recomendações: Bases Matemáticas, Funções de uma variável, Funções de várias variáveis, Introdução a 
Probabilidade e a Estatística  
Objetivos gerais: estudar os conceitos básicos em Bioestatística 

Objetivos específicos: compreender fundamentos de Bioestatística e sua aplicação em Biotecnologia   

Ementa: Intervalos de Confiança: Média; Desvio-padrão; Proporção; Mediana. Testes de hipótese: 
Fundamentos do teste de Hipótese; Testes sobre uma amostra: médias, proporções e variâncias; Inferências 
com base em duas amostras: Inferências sobre duas amostras: amostras dependentes; Inferências sobre duas 
amostras: amostras independentes; Comparação de duas variâncias; Inferências sobre duas proporções; 
Correlação e regressão: Correlação; Testes de hipótese para a correlação; Regressão pelo método de mínimo 
quadrados; Intervalos de Variação e Predição; Regressão Múltipla. Experimentos multinomiais e tabelas de 
contigência: Testes de aderência; Testes de independência; Testes de homogeneidade. ANOVA: ANOVA de 
um critério; ANOVA de dois critérios; Introdução a ANOVA com medidas repetidas. Estatística não 
paramétrica: Testes de normalidade; Teste dos Sinais; Teste de Wilcoxon; Teste de Mann-Whitney; Teste de 
Kruskal-Wallis; Correlação de Spearman. Introdução à teoria da confiabilidade. Aplicações. 

Referências bibliográficas básicas  
BUSSAB, Wilton de Oliveira; Morettin, Pedro Alberto. Estatística básica. 5.ed. São Paulo:Saraiva, 2006. 526 
p. Bibliografia: p. 321. 
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M.. Bioestatística: principios e aplicações. Porto Alegre: Artmed,2003. 255 
p. 
LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2004. 476 p. 
Referências bibliográficas complementares  
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística teórica e computacional: com banco de dados reais em disco. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 438 p. 
COSTA NETO, Pedro Luís de Oliveira. Estatística. São Paulo: Edgar Blücher, 1977. 264 p. 
LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando Excel. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 469 p.(Acompanha 
CD-ROM). 
MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antonio Carlos Pedroso de. Noções de probabilidade e 
estatística. 6 ed. São Paulo: EDUSP, 2005. xiv, 392 p. 
PEREIRA, Julio Cesar Rodrigues. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as ciências da 
saúde, humanas e sociais. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. 156 p. 
 
 
 
Código da disciplina:  NHT1002-15 
Nome da disciplina: Bioética 
Créditos (T-P-I): (2-0-2)  
Recomendações: Não há 
Objetivos gerais: estudar os conceitos básicos em Bioética  

Objetivos específicos: compreender os fundamentos e a legislação atualizada em Bioética 

Ementa: Fundamentos da Bioética. Ética na pesquisa científica. Utilização de animais na pesquisa 
experimental. Pesquisa em seres humanos. Ética e ciência e tecnologia. Ética e meio ambiente 
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Referências bibliográficas básicas  
GARRAFA, Volnei; KOTTOW, Miguel; SAADA Alya (org.). Bases conceituais da bioética:enfoque latino-
americano. Campanário: Gaia, 2006. 284 p. 
MARTINS-COSTA, Judith; MOLLER, Leticia Ludwig. Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. 445 p. 
SILVA, Ivan de Oliveira. Biodireito, bioética e patrimônio genético Brasileiro. São Paulo:Editora Pillares, 
2008. 166 p.  
Referências bibliográficas complementares  
DINIZ, Debora; COSTA, Sérgio. Ensaios: bioética. 2 ed. São Paulo: Brasiliense; Letras Livres,2006. 212 p. 
DINIZ, Debora; GUILHEM, Dirce. O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2002. 69 p.(Coleção Primeiros 
Passos, 315). 
PEGORARO, Olinto A. Ética e bioética: da subsistência à existência. 2 ed. Petrópolis: Vozes,2010. 133 p. 
SILVA, José Vitor da (org.). Bioética: Meio ambiente, saúde e pesquisa. São Paulo: Iátria,2006. 203 p. 
SIQUEIRA, José Eduardo de; ZOBOLI, Elma; KIPPER, Délio José. Bioética clínica. São Paulo:Gaia, 2008. 
256 p. 
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Código da disciplina:  NHT1053-15 
Nome da disciplina: Biologia Celular 
Créditos (T-P-I): (4-2-4)  
Recomendações: Evolução e Diversificação da Vida na Terra  
Objetivos gerais: estudar os conceitos e fundamentos em Biologia Celular  

Objetivos específicos: compreender os diferentes níveis de organização e especialização celulares 

Ementa: Origem, diversidade, especialização, organização e interações entre células. Morfologia, fisiologia, 
divisão, reprodução, sobrevivência e morte celular. 

Referências bibliográficas básicas  
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 740, r:57, g:20, 
i:24 p.  
CARVALHO, Hernandes F.; RECCO-PIMENTEL, Shirlei M. A célula. 2.ed. Barueri, SP: Manole, 2007. 380 
p.  
JUNQUEIRA, Luiz C; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 332 p. 
Referências bibliográficas complementares  
ALBERTS, Bruce et al. Molecular biology of the cell. 5th ed.. New York: Garland Science, c2008. 1268 p. 
Includes bibliographical references and index.  
COOPER, Geoffrey M.; HAUSMAN, Robert E. A célula: uma abordagem molecular. 3.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 718 p.  
DE ROBERTIS, Eduardo; HIB, José. De Robertis, bases de biologia celular e molecular. 4 ed rev e atual. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 389 p.  
GOODMAN, Steven R. Medical cell biology. 3ª. ed. Amsterdam: Elsevier Academic Press, c2008. xiii, 320 p.  
KERR, Jeffrey B. Atlas de histologia funcional. São Paulo: Editora Artes Médicas Ltda, 2000. 402 p. 
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Código da disciplina:  NHT1013-15 
Nome da disciplina: Bioquímica Funcional 
Créditos (T-P-I): (4-2-4)  
Recomendações: Transformações Químicas, Bioquímica: estrutura, propriedade e funções de biomoléculas; 
Biologia Celular  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Estudar o metabolismo energético, abordando os princípios bioenergéticos envolvidos, bem como as 
reações anabólicas e catabólicas das macromoléculas biológicas (carboidratos, proteínas, lipídeos e ácidos 
nucléicos) em situações fisiológicas e patológicas, realizando a integração de todos estes processos ao final do 
curso 

Referências bibliográficas básicas  
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L; STRYER, Lubert. Bioquímica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2004. xliv, 1059 p.  
LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L; COX, Michael M. Princípios de bioquímica. 4 ed. São Paulo: 
Sarvier, 2006. 1202 p.  
VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. x, 1596 p 
Referências bibliográficas complementares  
BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 716 
p.  
CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquimíca: Bioquímica metabólica. São Paulo: Thomson 
learning, 2008. v. 3. 845 p.  
DEVLIN, Thomas M. Textbook of biochemistry with clinical correlations. 6.ed. New Jersey: Wiley-Liss, 
2006. 1208 p.  
GARRETT, Reginald H.; GRISHAM, Charles M.. Biochemistry. 3.ed. Belmont: Thomson, c2005. 1086. A-
40, I-41 p.  
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo B. Bioquímica básica. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. 386 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código da disciplina:  NHT1056-15 
Nome da disciplina: Microbiologia 
Créditos (T-P-I): (4-2-4)  
Recomendações: Biodiversidade: Interações entre organismos e ambiente; Biologia Celular; Bioquímica 
Funcional  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: A disciplina de Microbiologia I visa fornecer uma visão introdutória sobre os principais 
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microrganismos: bactérias, fungos e vírus. Serão introduzidos e discutidos conceitos básicos de microbiologia 
como estruturas, modos de reprodução e nutrição dos microrganismos, seu controle e utilização em processos 
biotecnológicos importantes 

Referências bibliográficas básicas  
MAADIGAN, Michel T.; MARTINKO, John M.; PARKER, Jack. Microbiologia de brock. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. 608 p.  
TORTORA, Gerard; FUNKE, Berdell R.; CHRISTINE L. CASE. Microbiologia. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2005. 894 p.  
VERMELHO, Alane Beatriz. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. xiv, 239 p. 
Inclui bibliografia e índice. 
Referências bibliográficas complementares  
MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; KOBAYASHI, George et al. Microbiologia médica. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 979, il p.  
PELCZAR JR., Michael J. et al. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 1997. v. 1. 524 p.  
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiology: an introduction. 10th ed.. San 
Francisco, CA: Pearson Benjamin, 2010. 812 p.  
TUOMANEN, Elaine I et al. The pneumococcus. Wahington: ASM Press, 2004. 421 p.  
UJVARI, Stefan Cunha. A história da humanidade contada pelos vírus, bactérias, parasitas e outros 
microorganismos. São Paulo: Contexto, 2009. 202 p. 
 
  



     
Projeto Pedagógico 

Bacharelado em Biotecnologia 
 

82 

Código da disciplina:  ESZB005-17 
Nome da disciplina: Introdução à Biotecnologia 
Créditos (T-P-I): (2-0-4)  
Recomendações: Cursar após o BC&T   
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Regulamentação e patente em Biotecnologia; Fundamentos de Biologia Molecular: replicação, 
transcrição, síntese de proteínas e biodiversidade. Técnicas de Biologia Molecular: DNA recombinante. 
Aplicações: saúde, ambiente e agropecuária.  

Referências bibliográficas básicas  
LIMA, N.; MOTA, M.; Biotecnologia - Fundamentos e Aplicações. Lisboa: Editora Lidel, 2003. 505p.  
ULRICH, H.; COLLII, W.; HO, P. L.; FARIA, M.; Bases Moleculares da Biotecnologia. São Paulo: Editora 
Rocca, 2008. 218p.  
BORÉM, A. R.; SANTOS, F. R.; Entendendo a Biotecnologia. Viçosa: Editora UFV, 2008. 342p.  
Referências bibliográficas complementares  
BINSFELD, P. C.; Biossegurança em Biotecnologia. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2004. 367p.  
KING, P. H.; FRIES, R. C.; Design of biomedical devices and systems. New York: Marcel Dekker, 2003. 585 
p.  
IACOMINI, V.; Propriedade intelectual e biotecnologia. Curitiba: Juruá, 2008. 219 p.  
THIEMAN, W.J.; PALLADINO, M.A. Introduction to Biotechnology. California: Benjamin Cummings, 
2009. 408p.  
VALLE, S.; TELLES, J. L.; Bioética e biorrisco: abordagem transdiciplinar. Rio de Janeiro: Interciência, 
2003. 417 p.  
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16.4.3. Disciplinas Obrigatórias para o Bacharelado em Biotecnologia que deverão ser criadas 

* as referências em cinza não existem na Biblioteca e, portanto, precisam ser adquiridas. 

 
Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina: Tecnologia de Fermentações 
Créditos (T-P-I): (2-2-4)  
Recomendações:  
Objetivos gerais: conhecer os métodos e os processos fermentativos industriais.  

Objetivos específicos: caracterizar e controlar a qualidade dos processos realizados por microrganismos 
fermentadores na indústria. 

Ementa: Introdução a Tecnologia de Fermentações. Microrganismos, nutrição e fatores de crescimento, 
cultivo de microrganismos, aspectos bioquímicos das fermentações. Escalonamento de processos 
fermentativos industriais. Fermentação alcoólica. Fermentação lática. Fermentação Acética. 

Referências bibliográficas básicas  
PELCZAR JR., Michael J. et al. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 1997. v. 1. 524 p.  
LIMA, U A. et al. Biotecnologia industrial: Processos fermentativos e enzimáticos. São Paulo: Blucher, E. 
2001. v. 3. 593 p.  
Borzani, W., Biotecnologia Industrial, V. 1; V. 2; V. 3; V. 4. Edgard Blucher. São Paulo. 2001.  

Referências bibliográficas complementares  
AQUARONE, E. et al. Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos. São Paulo: Blucher, 
2001. v. 4. 523 p. 
Sagrillo,Fernanda Savacini. Processos Produtivos em Biotecnologia. 2015. 
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Nanobiotecnologia 
Créditos (T-P-I):  (2-2-4)  

Recomendações:  
- Biologia Molecular e Biotecnologia, Biologia Celular, 
Genética II, Bioquímica: estrutura, propriedades e 
funções de biomoléculas; Farmacologia 

Objetivos gerais  
Apresentar conceitos e temas atuais em Nanobiotecnologia relacionados a sua aplicação como ferramenta em 
Saúde, Alimentos e Meio Ambiente. 
Objetivos específicos: compreender os processos de síntese, caracterização e delineamento de nanoestruturas 
com aplicações Médicas, Biotecnológicas e Ambientais.  
  

Ementa  
Fundamentos de Nanotecnologia, Nanobiotecnologia e Nanomedicina. Delineamento e síntese de produtos 
nanobiotecnológicos para aplicação em Saúde, Alimentos e Meio Ambiente. Regulamentação de Produtos 
Nanobiotecnológicos. 
Referências bibliográficas básicas  
Duran, N et al. - Nanotecnologia: introdução, preparo e caracterização de nanomateriais e exemplos de 
aplicação. Artliber, 2006. 
Toma, Henrique Eisi.  Nanotecnologia molecular - materiais e dispositivos. 2016. 
Allen Jr., Lloyd V. Formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. 8. Ed. 2007 
Referências bibliográficas complementares  
Torchilin, VP – Nanoparticulates as drug carriers, Imperial Colege Press, 2006. 
Rubahn, Horst-Günter. Basics of nanotechnology. 3. ed.  
Poole, JR et al. - Introduction to nanotechnology. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2003. 
Maohong Fan et al.  Environanotechnology. 1st Edition. 2010. 
William A. Goddard et al. Handbook of Nanoscience, Engineering, and Technology, 3rd. ed. CRC Press. 2012. 
Lindsay, S. M. Introduction to nanoscience. 2010. 
Rogers, Ben et al. Nanotechnology: understanding small systems. 2008 
Artigos científicos em periódicos indexados. 
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Enzimologia e Biocatálise 
Créditos (T-P-I):  (4-2-4)  

Recomendações:  
- Biologia Molecular e Biotecnologia, Biologia Celular, 
Genética II, Bioquímica: estrutura, propriedades e funções de 
biomoléculas; Farmacologia 

Objetivos gerais  
Estudar o processo de produção e a aplicação industrial de enzimas recombinantes de origens animal, vegetal 
e microbiana  
Objetivos específicos: apresentar características estruturais e funcionais de enzimas de interesse industrial 
biotecnológico. Compreender os processos industriais, bem como as possibilidades de modificações de 
especificidade, estabilidade e rendimento para a produção de enzimas recombinantes. 
Ementa  
Produção e aplicação de enzimas de interesse industrial de diferentes origens. Uso de enzimas em processos 
industriais. Engenharia de proteínas para modificações de interesse industrial.  
Referências bibliográficas básicas  
- BORZANI, W., Biotecnologia Industrial, V. 1; V. 2; V. 3; V. 4. Edgard Blucher. São Paulo. 2001.  
- HERBERT RICHARD, 1985 - Enzimologia e Biocatálise, Parte III, Cap. 1, pp. 179 em Biotecnologia, 
Editora Manole Ltda, Ed. René Scriban. 
- SAID, S., PIETRO, R. C. L. R. Enzimas de Interesse Industrial e Biotecnológico. Rio de Janeiro: Eventos, 
2001, v. 01, p. 119. 

Referências bibliográficas complementares  
- ALAN WISEMAN (1986) - Handbook of Enzyme and Biotechnology. Editora Ellis Horwood Limited, Ed. 
John Wiley & Sons. 
- G. M. FROST and D. A. MOSS (1987) - Production of Enzymes by Fermentation, chapter 3, pp. 654, in 
Biotechnology, vol. 7A, Editora H. J. Rehm & G. Reed VCH, Ed. John F. Kennedy. 
- URGEL DE ALMEIDA LIMA, WALTER BORZANI e EUGENIO AQUARONE – 1975.  Tecnologia das 
Fermentações, vol. 1, Editora Edgard Bhucher Ltda e Editora da Universidade de São Paulo. 
- YUSUF CHISTI, (1993) - Production of Enzymes, Section A Biotechnology Advances, vol. 11, n 3, pp. 
385-465. 
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Laboratório de Bioprocessos 
Créditos (T-P-I):  (2-2-4)  

Recomendações:  
- Biologia Molecular e Biotecnologia, Biologia Celular, Genética 
II, Bioquímica: estrutura, propriedades e funções de 
biomoléculas; Farmacologia Proteínas Recombinantes 

Objetivos gerais  
Fornecer uma visão geral dos aspectos práticos dos procedimentos envolvendo processos biotecnológicos nas 
indústrias.  
Objetivos específicos: empregar técnicas de produção e controle de qualidade de processos industriais para 
biofármacos, alimentos e produtos agrícolas 
  
Ementa  
Purificação de novos biofármacos extraídos de tecido animal e vegetal. Processos de produção e purificação 
das biomoléculas de interesse farmacológico e vacinal. Processos biotecnológicos em indústrias de alimentos, 
biotecnológicas e agroindustriais (como cervejarias, vinícolas, lacticínios, produção de fermentos, enzimas e 
aminoácidos). Tratamento biológico de resíduos e biorremediação. 
Referências bibliográficas básicas  
- Borzani, W., Biotecnologia Industrial, V. 1; V. 2; V. 3; V. 4. Edgard Blucher. São Paulo. 2001.  
- Sagrillo,Fernanda Savacini. Processos Produtivos em Biotecnologia. 2015. 
- Bruno, Alessandra Nejar. Biotecnologia II - Aplicações e Tecnologias. Artmed. 2014. 

Referências bibliográficas complementares  
Seidman, Lisa A. Basic laboratory calculations for biotechnology. 2008. 
- Rodrigo R. Resende. Biotecnologia Aplicada à Saúde - Vols. 1, 2 e 3. 2014. Blucher 
- Bruno, Alessandra Nejar. Biotecnologia I – princípios e métodos. Artmed. 2014.  
- Vitolo,Michele. Biotecnologia Farmacêutica - Aspectos Sobre Aplicação Industrial. Blucher. 2015. 
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Proteínas Recombinanates 
Créditos (T-P-I):  (2-2-4)  

Recomendações:  
- Biologia Molecular e Biotecnologia, Bioquímica: 
estrutura, propriedades e funções de biomoléculas; 
Microbiologia 

Objetivos gerais  
Conhecer a estrutura das proteínas e suas funções, bem como processos para obtenção de proteínas 
recombinantes e métodos de extração, purificação e caracterização. 
Objetivos específicos  
Compreender a estrutura e função de proteínas, métodos de obtenção e purificação de proteínas heterólogas, 
separação de proteínas por métodos eletroforéticos, sequenciamento de proteínas e espectrometria de massas, 
aplicações de proteínas recombinantes.  
Ementa  
Estrutura de Aminoácidos e proteínas. Biologia molecular aplicada à obtenção de proteínas recombinantes. 
Técnicas para extração, purificação e caracterização de proteínas (cromatografia, eletroforese, cristalografia, 
etc). Aplicações de proteínas recombinantes. 
Referências bibliográficas básicas  
Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K. & Walter P. (2010). Biologia Molecular da Célula. 5a Ed. 
Artmed P. Alegre. 1396p.  
Lodish HF, Berk A, Kaiser CA. (2008). Molecular Cell Biology. 6a. Ed. W. H. Freeman. 1150p. 
Lehninger AL. 2007. Princípios de Bioquímica. 4a. Ed., Ed. Sarvier (Almed). 1232p. 
Cooper GM, Hausman RE. (2006). A Célula. Uma abordagem molecular. 3a. Ed. Artmed. 736p. 

Referências bibliográficas complementares  
Doyle SA (2009). High throughput protein expression and purification: methods and protocols. 3a. Ed. V. Ed. 
Humana Press. 498. 322p.  
Remião JOR, Siqueira AJS, Azevedo AMP. (2003). Bioquímica. Guia de aulas práticas. Ed.PUCRS. 214p. 
Dinh TV (2005). Protein Nanotechnology, protocols, instrumentation and applications. 2005 463p.  
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Segurança e Regulamentação em Biotecnologia 
Créditos (T-P-I):  (2-0-4)  

Recomendações:  - - Biologia Molecular e Biotecnologia; Bioquímica: estrutura, 
propriedades e funções de biomoléculas; Farmacologia 

Objetivos gerais  
Compreender as questões de segurança associadas à manipulação de organismos biológicos; estudar a 
legislação e as agências e organismos reguladores e fiscalizadores nas questões das atividades biotecnológicas 
e da biossegurança.  
Objetivos específicos  
 Estudar aspectos técnicos e regulatórios relacionados aos organismos geneticamente modificados, 
regulamentação de estudos laboratoriais com animais e os processos de avaliação e gestão dos riscos na área 
da biotecnologia, além de regulamentos que avaliam os produtos biotecnológicos. 
Ementa: Estudo da segurança, aspectos técnicos e regulatórios relacionados às atividades laboratoriais em 
Biotecnologia 

Referências bibliográficas básicas  
BINSFELD, P. C. Biossegurança em Biotecnologia. 1 ed., Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2004 
Mastroeni, Marco Fabio. Biossegurança : aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2. ed. 2006. 
Binsfeld, Pedro Canisio. Fundamentos técnicos e o sistema nacional de biossegurança em biotecnologia. Rio 
de Janeiro, RJ : Interciência, 2015. 

Referências bibliográficas complementares  
Hirata, Mario Hiroyuki.  Manual de biossegurança. 3. ed. 2017. 
Vieira,Jair Lot. Lei de Biossegurança - Lei Nº 11.105, de 24.3.2005 - Clonagem e Transgênicos.  
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Engenharia Metabólica 
Créditos (T-P-I):  (2-2-4)  

Recomendações:  - Biologia Molecular e Biotecnologia, Bioquímica: estrutura, 
propriedades e funções de biomoléculas 

Objetivos gerais  
Apresentar os conhecimentos básicos de metabolismo como ferramenta que possibilite reconhecer as 
biomoléculas, suas funções, propriedades, mecanismos, regulações e aplicações. 
Objetivos específicos: estudar os processos pelos quais ocorrem fluxos metabólicos, reações de fermentação, 
produção de biomassa por microorganismos. Caracterizar e produzir metabólitos de interesse industrial e 
ambiental. 
Ementa  
Princípios de Engenharia Metabólica. Metabolismo Celular e Metodologias para Avaliação dos Processos 
Metabólicos. Cinética Enzimática. Manipulação da Expressão Gênica. Redes Metabólicas: Estrutura e 
Controle Metabólico. Análise de Fluxo Metabólico e suas Aplicações.  
Referências bibliográficas básicas  
MOSIER, Nathan S et al. Modern biotechnology: connecting innovations in microbiology and biochemistry to 
engineering fundamentals. 2009.  
Stephanopoulos G, Aristidou AA and Nielsen J. Metabolic engineering: principles and methodologies. San 
Diego: Academic Press, 1998 
Lee SY and Papoutsakis ET (eds.), Metabolic Engineering. Marcel Decker, 1999. 
Hou, CT et al. Biocatalysis and bioenergy. John Wiley & Sons. 2008.  
SCHLEGEL, H.G. General Microbiology; 7. ed.; G.B.: Cambridge University. 1997. 653p.  
VOET, D.; VOET, J .G.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica; trad. A. G. Fett Neto ... [et al.]. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  
CISTERNA, J. R.; VEIGA, J.; MONTE, O. Fundamentos de bioquímica. 2.ed. São Paulo: Atheneu. 1999. 
276p. 
 
Referências bibliográficas complementares  
Volker F. Wendisch. Amino Acid Biosynthesis-Pathways, Regulation and Metabolic Engineering. 2007. 
BIOTECHNOLOGY AND BIOGENGINEERING. Periódico mensal. New York: John Wiley & Sons, 1995-. 
BLANCH, H. W.; CLARK, D. S. Biochemistry engineering fundamentals. 1. ed. New York: Marcel Dekker, 
1997. 702p. 
LEHNINGER, A.L. Biochemistry. 2. ed. Nova York: W. H. Freeman. 2002. 
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Biologia Sintética 
Créditos (T-P-I):  (2-0-4)  

Recomendações:  - Biologia Molecular e Biotecnologia, Bioquímica: estrutura, 
propriedades e funções de biomoléculas 

Objetivos gerais: Introduzir e discutir a abordagem científica proposta pela Biologia Sintética no 
desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos.  

Objetivos específicos  
Introduzir o aluno no campo da biologia sintética e estudar os principais tópicos de biologia sintética, como 
modelagem e biologia de sistemas, princípios de engenharia aplicados à biologia, estudo de rotas 
biossintéticas de metabólitos secundários e engenharia metabólica. 
Ementa  
Introdução a Biologia Sintética; Projetos em biologia projetável; Técnicas em biologia sintéticas; 
Desenvolvimento de novos dispositivos e sistemas biológicos; Geração de novas funções biológicas; Ética em 
biologia sintética.  
Referências bibliográficas básicas  
Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K. & Walter P. (2010). Biologia Molecular da Célula. 5a Ed. 
Artmed P. Alegre. 1396p.  
Darren N. Nesbeth. Synthetic Biology Handbook. CRC Press. 2016. 
CARTWRIGHT, Terence. Animal cells as bioreactors. 1994. 
Referências bibliográficas complementares  
D. Ewen Cameron, Caleb J. Bashor, James J. Collins (2014) A brief history of synthetic biology. Nature 
Reviews Microbiology: 12, 381-390.  
Jay D.Keasling (2012) Synthetic biology and the development of tools for metabolic engineering. Metabolic 
Engineering: 14, 189–195.  
Yvonne Y. Chen, Kate E. Galloway, Christina D. Smolke (2012) Synthetic biology: advancing biological 
frontiers by building synthetic systems. Genome Biology: 13, 240.  
Jerome Bonnet, Pakpoom Subsoontorn, Drew Endy (2012) Rewritable digital data storage in live cells via 
engineered control of recombination directionality. PNAS: 109(23), 8884-8889.  
John C. Chaput, Hanyang Yu, Su Zhang (2012) The Emerging World of Synthetic Genetics. Chemistry & 
Biology: 19, 1360-1371.  
Maung Nyan Win, Joe C. Liang, Christina D. Smolke (2009) Frameworks for Programming Biological 
Function through RNA Parts and Devices. Chemistry & Biology: 16, 298-310.  
Piro Siuti, John Yazbek, Timothy K Lu (2013) Synthetic circuits integrating logic and memory in living cells. 
Nature Biotechnology: 31, 448–452.  
Tae Seok Moon, Chunbo Lou, Alvin Tamsir, Brynne C. Stanton, Christopher A. Voigt (2012) Genetic 
programs constructed from layered logic gates in single cells. Nature: 491(7423), 249-53.  
Yamuna Krishnan, Mark Bathe (2012) Designer nucleic acids to probe and program the cell. Trends in Cell 
Biology: 22(12), 624-33.  
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Código da disciplina: OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina: Biotecnologia Vegetal 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Bioquímica: estrutura, propriedade e funções de biomoléculas; Morfofisiologia Vegetal. 
Objetivos gerais: Apresentar conceitos básicos sobre a biotecnologia de plantas e o status sobre tecnologias 
disponíveis e tendências na área. 

Objetivos específicos: contextualizar a biotecnologia na botânica; Ressaltar a importância da biotecnologia na 
agricultura; Discutir as principais abordagens na área; Contextualizar as técnicas empregadas em 
biotecnologia de plantas na atualidade. 

Ementa  
Introduzir principais técnicas de biotecnologia de plantas: métodos de transformação genética de plantas; 
cultura de tecidos em plantas; uso de banco de dados na análise in silico de genes, proteínas e moléculas para 
resolver questões biotecnológicas de plantas; bioprospecção e o estudo de ferramentas “ômicas”. 
Referências bibliográficas básicas  
ALTMAN, A.; HASEGAWA, P.M. Plant Biotechnology and Agriculture: Prospects for the 21st Century. 
Elsevier. 2012. 586p.  
SLATER, A., SCOTT, N.W.; FOWLER, M.R. Plant Biotechnology: The Genetic Manipulation of Plants. 
2nd. Ed. Oxford: Oxford Press, 2008. 376p. 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 819 p. ZAHA, A.; FERREIRA, 
H.B.; PASSAGLIA, L.M.P. Biologia Molecular Básica, 2003. 424p.  
Referências bibliográficas complementares  
RAVEN, P.H; EVERT, R.F; EICHHORN, S.E. Biologia vegetal. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. xxii, 830 p.  
BUCHANAN, B.; GRUISSEM, W.; JONES, Rl. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. American 
Society of Plant Biology, 2000. 1367p.  
FIGUEIREDO, M.V.B.; BURITY, H.A.; OLIVEIRA, J.P.; SANTOS, C.E.R.S.; STAMFORD, N.P. 
Biotecnologia aplicada à agricultura: textos de apoio e protocolos experimentais. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2010. 761p.  
SMITH, A.; COUPLAND, G.; DOLAM, L.; HARBERT, N.; JONES, J.; MARTIN, C.; SABLOWSKI, R.; 
AMEY, A. Plant Biology. New York, Garland Science, 2012. 664 p.  
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Código da disciplina: OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina: Genômica e Pós-Genômica 
Créditos (T-P-I): (4-2-4) 
Recomendações:  
Objetivos gerais: Apresentar uma visão global dos genomas de maneira individual e integrada. Compreender a 
relação entre genômica e estudos pós genômicos. 

Objetivos específicos: Compreender a estrutura dos genomas, mecanismos de manutenção e modificação dos 
genomas, técnicas de manipulação do material genético. Apresentar técnicas de pós genômica.  

Ementa  
Tecnologia do DNA recombinante, sequenciamento de DNA e RNA de última geração (genômica e 
transcriptomica). Tecnologias pós genômicas: proteoma, lipidoma, metaboloma, metagenoma, epigenoma e 
secretoma. Análises em rede de dados. 
Referências bibliográficas básicas  
GRIFFITHS AF, GELBART WM, MILLER JH, LEWONTIN RC. Introdução à 
Genética. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2009. 
MIR L. Genômica. Editora Atheneu. São Paulo, 2004. 
Virginia García-Cañas Alejandro Cifuentes Carolina Simó Applications of Advanced Omics Technologies: 
From Genes to Metabolites, Volume 64 
1st Edition, Elsevier, 2014 
 

Referências bibliográficas complementares  
  
PEVSNER, Jonathan - Bioinformatics and functional genomics / 2. ed., 2009 
DZIUDA, Darius M - Data mining for genomics and proteomics : analysis of gene and protein expression 
data, 2010 
Russo, Jose - Role of the Transcriptome in Breast Cancer Prevention. Livro digital disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4884-6 
Cho, William C.S. - An Omics Perspective on Cancer Research. Livro digital disponível em : 
http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-2675-0 
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Código da disciplina: OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina: Biotecnologia Humana 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações:, Biologia Molecular e Biotecnologia, Biologia celular, Imunologia 
Objetivos gerais: estudo dos princípios de Biotecnologia Humana, considerando os níveis molecular, celular e 
tecidual de organização.  

Objetivos específicos: compreender os conceitos, técnicas e aplicações da Biotecnologia nas áreas de 
Medicina regenerativa, diagnóstico e Engenharia Tecidual.  

Ementa  
Estudo da produção e aplicação de vacinas, anticorpos e biomarcadores patológicos em Saúde Humana. 
Aplicação de células-tronco e biomateriais em Engenharia de tecidos e Medicina Regenerativa. 
Regulamentação e produtos comerciais aplicados à Biotecnologia Humana.  
Referências bibliográficas básicas  
Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K. & Walter P. (2010). Biologia Molecular da Célula. 5a Ed. 
Artmed P. Alegre. 1396p. 
Rodrigo R. Resende. Biotecnologia Aplicada à Saúde - Vols. 1, 2 e 3. 2014. Blucher. 
Vitolo, Michele. Biotecnologia Farmacêutica - Aspectos Sobre Aplicação Industrial. Blucher. 2015. 

Referências bibliográficas complementares  
Dee, Kay C. An introduction to tissue-biomaterial interactions. 2002. 
Dordrecht, NLD. Bioreactors for tissue engineering : principles, design and operation.Springer, 2005. 
Bronzino, Joseph D. Molecular, Cellular, and Tissue Engineering. 2018. 
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Código da disciplina: OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina: Empreendedorismo e planejamento de projetos em Biotecnologia  
Créditos (T-P-I): 4-0-4 
Recomendações: Introdução à Biotecnologia 
Objetivos Gerais: Apresentar uma visão geral das etapas de construção e execução de projetos em 
Biotecnologia.   

Objetivos específicos: Compreender as etapas de planejamento, análise e execução de projetos da área de 
biotecnologia. Gerenciamento de recursos, análise de riscos e implantaçãoo de Gestão de riscos.  

Ementa  
Preparação do projeto com relação a definição, unidade de produtos e sua melhor localização, engenharia de 
um projeto, aspectos financeiros de um projeto, projeto final. Empreendedorismo tipologia; fundamentos, 
histórico e definições de empreendedorismo; abertura de negócio próprio; inovação tecnológica; conceitos e 
propriedades da tecnologia; criação e disseminação de tecnologia; adoção, implementação e disseminação da 
tecnologia, trabalho criativo, contexto da mudança; e processos decisórios.  
Referências bibliográficas básicas  
Osterwalder, Alexander - Business model generation - Inovação em modelos de negócios : um manual para 
visionários, inovadores e revolucionários, 2011 
Lopes, Rosemary A. (Org.) - Educação empreendedora : conceitos, modelos e práticas. 230p Rio 
de Janeiro, RJ : SEBRAE, 2010.  

I. Ulrich, Henning, Colli, Walter, Marcela Faria, Cleber Augusto Trujillo – Bases Moleculares da 
Biotecnologia. 218p. São Paulo, SP : Roca, 2008.  
 
 
 

Referências bibliográficas complementares  
  
Ries, Eric - A startup enxuta : como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar 
empresas extremamente bem-sucedidas, 2012 
Thiel, Peter - De zero a um : o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, 2014 
Mielenz, Jonathan R. - Applied Biochemistry and Biotecnology. Livro digital disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60327-181-3   
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Código da disciplina: OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina: Biotecnologia Animal  
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Biologia Molecular e Biotecnologia, Biologia celular 
Objetivos gerais: Estudar as principais estratégias de uso de animais com fins biotecnológicos como 
melhoramento genético, transgenia, clonagem e produtos de aplicaçãoo farmacêutica. 
 

Objetivos específicos  
A disciplina apresentará um histórico da clonagem e produção de animais transgênicos. O aluno também será 
apresentado as técnicas de clonagem de animais, como produção in vitro de embriões, vetores para clonagem 
com aplicação a transgenia, terapia gênica e celular em animais, conservação de germoplasma, e o uso de 
animais transgênicos como biorreatores. 
 
Ementa: Introdução à Biotecnologia Animal. Aplicações. Doenças veterinárias de interesse econômico. 
Biotecnologia aplicada à produção e reprodução animal. Métodos de cultivo de células animais in vitro. 
Métodos de transferência de genes para células de mamíferos e células de insetos. Animais transgênicos: 
aplicações. Clonagem de animais 
  

Referências bibliográficas básicas  
Gonçalves, Paulo Bayard Dias - Biotécnicas aplicadas à reprodução animal, 2a edição, 395p. São Paulo, SP 
: Roca, 2008.  
Ulrich, Henning, Colli, Walter, Marcela Faria, Cleber Augusto Trujillo – Bases Moleculares da Biotecnologia. 
218p. São Paulo, SP : Roca, 2008.  
Jonas Carlos Campos Pereira – Melhoramento genético aplicado a produção animal. 5. ed. - Belo Horizonte : 
FEPMVZ Editora, 
2008. 
 

Referências bibliográficas complementares  
5.  CARTWRIGHT, Terence - Animal cells as bioreactors, 184p. Cambridge, GBR : Cambridge University 

Press, 1994. 
Thieman, William J. - Introduction to biotechnology / 2. ed., San Francisco, USA : Pearson Education, 
c2009.  
Pease, Shirley - Mammalian and Avian Transgenesis - New Approaches - XX, 281 p. 49 illus., 12 in color 
: online resource.  
Cançado, Geraldo Magela de Almeida (Ed.) - 
Biotecnologia aplicada à agropecuária - Caldas, MG : 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, 2012. 

6.  
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Código da disciplina:  OBRIGATÓRIA 
Nome da disciplina:  Trabalho de Conclusão de Curso de Biotecnologia 
Créditos (T-P-I):  (2-0-2)  
Recomendações:   
Ementa  
Conclusão e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. 
Referências bibliográficas básicas  
A ser definida pelo aluno e orientador 

Referências bibliográficas complementares  
A ser definida pelo aluno e orientador 
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Código da disciplina:  OPÇÃO LIMITADA 
Nome da disciplina:  Biotecnologia Ambiental e Agroindustrial 
Créditos (T-P-I):  (2-2-4)  

Recomendações:  - - Biologia Molecular e Biotecnologia, Bioquímica: 
estrutura, propriedades e funções de biomoléculas 

Objetivos gerais: estudar a importância da biodiversidade para a biotecnologia, considerando processos 
biotecnológicos aplicados à indústria e ao meio ambiente.  

Objetivos específicos: estudar métodos de conservação e manejo de recursos naturais e impactos da 
Biotecnologia contemporânea no Meio Ambiente e na Agricultura.  
Ementa  
Estudo e aplicações de processos e produtos biotecnológicos no Meio Ambiente e na Agricultura. Tecnologia 
de Produtos Agroindustriais. Estudo da biorremediação de solos e água, biofiltração de gases, biolixiviação, 
bioacumulação de metais pesados. Biotecnologia aplicada à reciclagem. 
Referências bibliográficas básicas  
Rodrigues, Ana Cristina. Biotecnologia - Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 2011. 
Resende, Rodrigo R. Biotecnologia Aplicada à Agroindústria - Vol. 4. 2017. 
Brauner, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e Direito Ambiental-Possibilidades de proteção da vida a partir 
do paradigma socioambiental. 2012. 

Referências bibliográficas complementares  
Rosa, André Henrique et al. Meio Ambiente e Sustentabilidade. 2012. 
Scragg, Alan. Biotecnología medioambiental. 1999. 
Fiorillo, Celso Antonio Pacheco. Biodiversidade, Patrimônio Genético e Biotecnologia No Direito Ambiental 
- 2ª Ed. 2012. 
 
  



     
Projeto Pedagógico 

Bacharelado em Biotecnologia 
 

99 

 
 
Código da disciplina: OPÇÃO LIMITADA 
Nome da disciplina: Morfofisiologia Vegetal  
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Bioquímica: estrutura, propriedade e funções de biomoléculas; Biologia Celular; Genética II. 
Objetivos gerais: entender a morfologia de plantas no contexto fisiológico e a importância do ponto de vista 
biotecnológico.  

Objetivos específicos  
Introduzir as características gerais da célula vegetal, incluindo parede celular, vacúolo, plastídeos e 
substâncias ergásticas. Apresentar os tecidos vegetais presentes nos diferentes órgãos e relacioná-los às suas 
funções fisiológicas. Ressaltar aspectos morfofisiológicos de interesse biotecnológico e sua contextualização 
genética. 
Ementa: arquitetura de organismos vegetais; Metabolismo fotossintético e respiração vegetal; Metabolismo 
primário e secundário; Aspectos moleculares do crescimento e desenvolvimento de plantas. 

Referências bibliográficas básicas  
KERBAUY, G.B. Fisiologia Vegetal. São Paulo: Guanabara KERBAUY, Gilberto Barbante. Fisiologia 
vegetal. São Paulo: Guanabara Koogan, c2004. 452 p.  
RAVEN, P.H; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia vegetal. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. xxii, 830 p.  
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 819 p.  
SMITH, A.; COUPLAND, G.; DOLAM, L.; HARBERT, N.; JONES, J.; MARTIN, C.; SABLOWSKI, R.; 
AMEY, A.. Plant Biology. New York, Garland Science, 2012. 664 p.  

Referências bibliográficas complementares  
APPEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S.M. Anatomia vegetal. 2. ed. Viçosa: UFV, 
2006. 438 p. Acompanha CD-ROM  
HOPKINS, W.G; HÜNER, N. P A. Introduction to plant physiology. 3 ed. New Jersey: John Wiley & sons, 
c2004. 560 p.  
BUCHANAN, B.; GRUISSEM, W.; JONES, Rl. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. American 
Society of Plant Biology, 2000. 1367p.  
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Código da disciplina: OPÇÃO LIMITADA 
Nome da disciplina: Bromatologia e Análise de Alimentos 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Transformações Bioquímicas 
Objetivos gerais: estudar os conceitos básicos e os métodos adequados à análise e controle de qualidade de 
alimentos. 

Objetivos específicos: estudar a composição, processos, técnicas de produção e análise da qualidade de 
alimentos.  Conhecer a legislação, fiscalização e rotulagem de alimentos, assim como adulterações, 
contaminações e falsificações.  

Ementa: Conceitos em Bromatologia e Ciência dos Alimentos. Composição, técnicas de amostragem e análise 
de alimentos. Aplicação da transgenia na produção de alimentos. Controle de Qualidade e novos produtos 
alimentícios. Aditivos, Conservantes, corantes, edulcorantes alimentares. 

Referências bibliográficas básicas  
Evangelista, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Atheneu, 2005.  
Oetterer, Marília. Fundamentos de ciência e tecnologia de alimentos. 2010. 
Cecchi, Heloisa Máscia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2. ed. 2003. 
Referências bibliográficas complementares  
Ribeiro, Eliana Paula. Química de alimentos . 2. ed. 2007. 
Fellows, P. J. et al. Tecnologia do processamento de alimentos : princípios e prática . 2006.  
Wang, Lawrence K. et al. Tratamiento de los residuos de la industria del procesado de alimentos. 2006. 
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Código da disciplina: NHT1055-15 
Nome da disciplina: Fundamentos de Imunologia 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Biologia Celular 
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Origem, evolução e conceitos básicos da imunidade inata e adquirida. Identificação dos componentes 
moleculares e celulares das repostas inata e adquirida do sistema imunológico. Reconhecimento dos órgãos e 
tecidos associados ao desenvolvimento e amadurecimento das células envolvidas na imunidade inata e 
adquirida. Mecanismos moleculares da geração da diversidade dos receptores envolvidos na resposta 
imunológica adquirida.  
 

Referências bibliográficas básicas  
ABBAS, Abul K., LICHTMAN, Andrew H., SHIV Pill. Imunologia Celular e Molecular, 7a. edição, 2012, 
Elsevier.  
TRAVERS P, WALPORT M, JANEWAY, C.A. Imunobiologia. 7.ed. Porto Alegre, 2010, ArtMed. ROITT, 
I.M.; BROSTOFF, J.; MALE, P. Imunologia. 6.ed. São Paulo: Manole, 2003.  
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia básica: funções e distúrbios do sistema imune. Rio 
de Janeiro: Revinter, 2003. 307 p.  
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia celular e molecular. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. 580 p.  
LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L; COX, Michael M. Princípios de bioquímica. 4 ed. São Paulo: 
Sarvier, 2006. 1202 p.  
. 
Referências bibliográficas complementares  
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, ANDREW H. Imunologia básica: funções e distúrbios do sistema imune. Rio 
de Janeiro: Revinter, 2003  
BLOOM, Barry R; LAMBERT, P. H. The vaccine book. Amsterdam: Academic Press, c2003. xxix, 436 p.  
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Código da disciplina: ESTU025-17 
Nome da disciplina: Avaliação de Impactos Ambientais 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Regulação Ambiental e Urbanística; Cartografia e Geoprocessamento; Saúde Ambiental; 
Biomas Brasileiros; Recomendada para o final do curso.  
 
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Histórico e bases legais do licenciamento ambiental, tipos de licenciamento ambiental segundo 
características dos empreendimentos. Elementos e estudos para formulação de Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e RAP – Relatório Ambiental Preliminar. Procedimentos e 
métodos para avaliação dos impactos ambientais. Conceitos envolvidos na identificação e formulação de 
medidas mitigadoras e compensatórias. Gestão dos empreendimentos licenciados. Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) e medidas punitivas por descumprimento da legislação ambiental. Limites e desafios do 
processo de licenciamento ambiental.  
 

Referências bibliográficas básicas  
MÜLLER-PLANTENBERG, Clarita; AB'SABER, Aziz Nacib (orgs). Previsão de impactos: o estudo de 
impactos ambiental no Leste, Oeste e Sul. Experiência no Brasil, na Rússia e na Alemanha. 2 ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2006. 573 p. ISBN 9788531402609.  
PHILIPPI JR., Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. Curso de gestão ambiental. 
Barueri: Manole, 2004. 1045 p. ISBN 9788520420553.  
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2008. 495 p. ISBN 9788586238796.  
 
Referências bibliográficas complementares  
ACSELRAD, Henri (org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Henrich Boll, 2004. 294 
p.  
MARTINS, M. L. R. Moradia e Mananciais: tensao e dialogo na metrópole. 1. ed. São Paulo: 
FAUUSP/FAPESP, 2006. v. 1. 206 p.  
PLANTEMBERG, C.M. Previsão de Impactos Ambientais. São Paulo: EDUSP, 1994. 570p. ALMEIDA, 
Daniel Ladeira. Os passivos ambientais no reservatório Billings e os seus impactos na geração hidroenergética 
da Usina Henry Borden. Programa de Pós-Graduação em Energia. Santo André: Universidade Federal do 
ABC, 16/12/2010. 152 p. Dissertação (Mestre em Energia)-Universidade Federal do ABC.  
BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 2.ed. 
São Paulo: Pearson, 2005. 318 p. (www.prenhall.com/braga_br - site com recursos adicionais). ISBN 
8576050414.  
FORNASARI Fo., N. et alii. Alterações no meio físico decorrentes de obras de engenharia. Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 1992.  
IAP/SEMA-PR. Manual de Avaliação de Impactos Ambientais. 2a Ed. Curitiba, 1993, 300p. IBAMA. Manual 
de impacto ambiental: agentes sociais, procedimentos e ferramentas. Brasília, 1995, 132 p.  
ACSELRAD, Henri (org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Henrich Boll, 2004. 294 
p.  
MARTINS, M. L. R. Moradia e Mananciais: tensao e dialogo na metrópole. 1. ed. São Paulo: 
FAUUSP/FAPESP, 2006. v. 1. 206 p.  
PLANTEMBERG, C.M. Previsão de Impactos Ambientais. São Paulo: EDUSP, 1994. 570p.  
ALMEIDA, Daniel Ladeira. Os passivos ambientais no reservatório Billings e os seus impactos na geração 
hidroenergética da Usina Henry Borden. Programa de Pós-Graduação em Energia. Santo André: Universidade 
Federal do ABC, 16/12/2010. 152 p. Dissertação (Mestre em Energia)-Universidade Federal do ABC.  
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BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 2.ed. 
São Paulo: Pearson, 2005. 318 p. (www.prenhall.com/braga_br - site com recursos adicionais). ISBN 
8576050414.  
FORNASARI Fo., N. et alii. Alterações no meio físico decorrentes de obras de engenharia. Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 1992.  
IAP/SEMA-PR. Manual de Avaliação de Impactos Ambientais. 2a Ed. Curitiba, 1993, 300p.  
IBAMA. Manual de impacto ambiental: agentes sociais, procedimentos e ferramentas. Brasília, 1995, 132 p.  
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Código da disciplina: NHZ1014-15 
Nome da disciplina: Botânica Economica 
Créditos (T-P-I): (2-2-2) 
Recomendações: Biodiversidade: Interações entre organismos e ambiente; Evolução e Diversidade de Plantas 
I  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Potencial econômico de recursos vegetais, sua conservação e aplicabilidade no mundo moderno.  

Referências bibliográficas básicas  
RAVEN, Peter H; EVERT, Ray F; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. xxii, 830 p.  
RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, 2003. xxxiv, 503 p.  
TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia vegetal. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 819 p. 
 
Referências bibliográficas complementares  
APPEZZATO-DA-GLÓRIA, Beatriz; CARMELLO-GUERREIRO, Sandra Maria. Anatomia vegetal. 2. ed. 
Viçosa: UFV, 2006. 438 p. Acompanha CD-ROM.  
LIMA, Nelson; MOTA, Manuel. Biotecnologia: fundamentos e aplicações. Lisboa: Lidel - edições tecnicas, 
2003. 505 p.  
MATOS, Eloina; QUEIROZ, Luciano Paganucci de. Árvores para cidades. Bahia: Solisluna, 2009. 340 p.  
SOUZA, Vinicius Castro; TORRES, Bayardo Baptista. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 
2005. 640 p.  
WYMAN, Charles E (Ed.). Handbook on bioethanol: production and utilization. Boca Raton, FL: CRC Press, 
1996. xvii, 424 p.  
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Código da disciplina: NHZ1016-15 
Nome da disciplina: Conservação da Biodiversidade 
Créditos (T-P-I): (4-0-4) 
Recomendações: Biodiversidade: Interações entre organismos e ambiente; Práticas de Ecologia  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Princípios conservacionistas aplicados a diferentes níveis de diversidade biológica. Fragmentação de 
hábitat e viabilidade populacional. Fundamentos de manejo e restauração.  

Referências bibliográficas básicas  
PRIMACK, Richard B; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001. 327 
p.  
RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, 2003. xxxiv, 503 p.  
TOWNSEND, Colin R; BEGON, Michael; HARPER, John L. Fundamentos em ecologia. 3 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 576 p.  
 
Referências bibliográficas complementares  
BEGON, Michael; Twnsend, Colin R; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 752 p.  
138  
GROOM, Martha J; MEFFE, Gary K; CARROLL, C. Ronald. Principles of conservation biology. 3a. ed. 
Sunderland, Mass: Sinauer Associates, c2006. xix, 779 p.  
KORMONDY, Edward J; BROWN, Daniel E. Ecologia humana. São Paulo: Atheneu Editora, 2002. 503 p.  
LEWINSOHN, Thomas Michael; PRADO, Paulo Inácio. Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual do 
conhecimento. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2008. 176 p.  
PRIMACK, Richard B. Essentials of conservation biology. 5 ed. Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2010. 
xv, 601 p.  
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Código da disciplina: NHZ1024-15 
Nome da disciplina: Etnofarmacologia 
Créditos (T-P-I): (2-1-4) 
Recomendações: Bioquímica: estrutura, propriedade e funções de biomoléculas  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Compreensão das relações entre conhecimento popular, medicina folclórica, e sua contribuição para a 
descoberta e desenvolvimento de fármacos derivados de produtos naturais. Tópicos abordados: Etnobotância e 
etnofarmacologia. Estratégias de pesquisa de campo e de coleta. Principais classes de compostos bioativos em 
plantas medicinais. Noções de farmacognosia e farmacologia. Legislação de acesso ao patrimônio genético e 
ao conhecimento tradicional. Registro de fitoterápicos.  
 

Referências bibliográficas básicas  
SIMÕES, C.M.O. Farmacognosia da Planta ao Medicamento. 6.ed. Porto Alegre: UFRGS. 2007. 
ALBUQUERQUE, U.P.; LUCENA, R.F.B. Métodos e técnicas na pesquisa etnobotânica. 2004  
DI STASI, L.C. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudos interdisciplinares. São Paulo: Editora 
UNESP. 1996.  
BARREIRO, Eliezer J.; FRAGA, Carlos Alberto Manssour. Química medicinal: as bases moleculares da ação 
dos fármacos. Porto Alegre: Artmed, 2002. xiv, 243 p. 
Referências bibliográficas complementares  
BALICK, M.J.; COX, P.A. Plants, people and culture. Scientific Americam Library. 1997.  
BRUNETON, J. Farmacognosia, fitoquímica, plantas medicinales. 2a ed. Zaragosa: Editora Acribia. 2001.  
CECHINEL-FILHO, V. Plant bioactives and drug discovery. Principles, practice and perspectives. Hoboken: 
Wiley. 2012.  
CARLINI, E.A., MENDES, F.R. Protocolos em psicofarmacologia comportamental: um guia para a pesquisa 
de drogas com ação sobre o SNC, com ênfase nas plantas medicinais. São Paulo: Editora FAP-UNIFESP. 
2011.  
MATOS, F.J.A. Introdução à fitoquímica experimental. 2a ed. Fortaleza: Edições UFC. 1997. OLIVEIRA, F., 
AKISSUE, G., AKISSUE, M.K. Farmacognosia. São Paulo: Atheneu. 1998  
SARKER, S.D., NAHAR, L. Química para estudantes de farmácia. Química geral, orgânica e de produtos 
naturais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2009.  
SCHULTZ, V.; HÄNSEL, R.; TYLER, V.E. Fitoterapia racional – Um guia de fitoterapia para as ciências da 
saúde. Manole, 2002.  
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Código da disciplina: ESZB015-17 
Nome da disciplina: Laboratório de Bioinformática 
Créditos (T-P-I): (0-4-5) 
Recomendações: Introdução à Bioinformática.  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Por em prática todo conhecimento adquirido de biologia e informática, na elaboração e execução de 
projetos para análise de dados biológicos. Práticas em aplicativos para análise de Genomas. Práticas em 
aplicativos para análise de Proteomas.  
. 

Referências bibliográficas básicas  
GENTLEMENT, R. R.; Programming for Bioinformatics. New York: Chapman & Hall-CRC Press, 2009.  
GENTLEMENT, R.; CAREY, V.; HUBER, W.; IRIZARRY, R.; DUDDOIT, S.; Bioinformatics and 
Computational Biology Solutions using R and Bioconductor. New York: Springer, 2005.  
HAHNE, F.; HUBER, W.; GENTLEMENT, R.; FALCON, S.; Bioconductor Case Studies. 1ed., Berlim: 
Springer, 2008.  
Referências bibliográficas complementares  
BAXEVANIS, A.; OUELLETTE, B. F. F.; CUELLETTE, B. F.; Bioinformatics: a practical guide to the 
analysis of genes and proteins. New York: John Wiley & Sons, 1998. BERGERON, B. P.; Bioinformatics 
Computing. New York: Prentice Hall PTR, 2002. GRANT, G. R.; EWENS, W. J.; Statistical Methods in 
Bioinformatics. New York: Springer Verlag, 2001.  
MOUNT, D. W.; Bioinformatics: sequence and genome analysis. New York: Cold Spring Harbor Laboratory, 
2001.  
THEODORIDIS, S.; KOUTROUMBAS, K.; SMITH, R.; Pattern Recognition. New York: Academic Press, 
1999.  
TISDALL, J.; Beginning Perl for Bioinformatics. New York: O’Reilly & Associates, 2001.  
WATERMAN, M. S.; Introduction to Computational Biology: maps, sequences and genomes. New York: 
CRC Press, 1995.  
WILSON, R. J.; Introduction to Graph Theory. New York: Addison-Wesley Co, 1997. .  
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Código da disciplina: NHT1057-15 
Nome da disciplina: Genética II 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Biologia Celular e Genética Geral  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Genética molecular de procariotos, eucariotos e vírus. Duplicação de DNA, transcrição e tradução. 
Processamento do DNA. Mutagênese e mecanismos de manutenção do genoma. Técnicas do DNA 
recombinante.   
. 

Referências bibliográficas básicas  
ALBERTS, Bruce; JOHNSON, Alexander; LEWIS, Julian [et al.]. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 1463; g36; i49 p. Acompanha CD-ROM (em inglês).  
BROWN, T. A.. Genética: um enfoque molecular. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1999. 336 p.  
LODISH, Harvey; KAISER, Chris A; BERK, Arnold et al. Biologia celular e molecular. 5.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 1054 p.  
 
Referências bibliográficas complementares  
GRIFFITHS, Anthony J.F; WELLER, Susan R.; LEWONTIN, Richard C. et al. Introdução à Genética. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara e Koogan, 2006. xviii, 743 p.  
LEWIN, Benjamin. Genes VII. Porto Alegre: Artmed, 2001. 955 p.  
MIR, Luís (org.). Genômica. São Paulo: Atheneu: Conselho de Informações sobre Biotecnologia, 2004. várias 
paginações p. (Obra organizada em artigos).  
VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W.. Fundamentos de bioquímica: a vida em nível 
molecular. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 1241 p.  
SAMBROOK, Joseph; RUSSELL, David W. Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd ed. Cold Spring 
Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2001. v. 1.  
7.94 p. Includes bibliographical references and index. 
WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 728 p.  
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Código da disciplina: ESZ015-13 

Nome da disciplina: Economia de Inovação Tecnologica 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Não há  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: As diferentes abordagens econômicas do progresso técnico. Inovação e teorias da firma. 
Concorrência schumpeteriana. Os principais elementos da abordagem neo- schumpeteriana: regimes, 
paradigmas e trajetórias tecnológicas, sistemas de inovação e aprendizado tecnológico. O processo de difusão 
tecnológica e as escolhas tecnológicas. Formas de aquisição e transferência do conhecimento. Formas de 
apropriabilidade do esforço inovativo.  

Referências bibliográficas básicas  
AROCENA, R. & SUTZ, J. Conhecimento, inovação e aprendizado: sistemas e políticas no norte e no sul. In: 
LASTRES, H. et al. (org). Conhecimento, Sistemas de inovação e desenvolvimento. UFRJ/Contraponto, Rio 
de Janeiro, 2005.  
DOSI, G. Mudança técnica e transformação industrial. Editora da Unicamp. Campinas, São Paulo, 2006. (cap. 
2)  
PELAEZ, V. & SZMRECSÁNYI, T. (orgs.) Economia da Inovação Tecnológica. São Paulo, Editora Hucitec, 
2006.  
TEECE, D. As aptidões das empresas e o desenvolvimento econômico: implicações para as economias de 
industrialização recente. In KIM, L. & NELSON, R. (orgs.) Tecnologia, Aprendizado e Inovação – as 
experiências das economias de industrialização recente. Editora da Unicamp, Campinas/SP, 2005, cap. 4.  
TIGRE, P. Paradigmas Tecnológicos e Teorias Econômicas da Firma. Revista Brasileira de Inovação, 2005, 
vol 4, num. 1, pp. 187-224.  
Referências bibliográficas complementares  
LASTRES, H. M. M. Globalização, informação e conhecimento na nova ordem mundial. Informare, vol. 3, n. 
1-2, Rio de Janeiro: PPCI/IBICT, 1997.  
NELSON, R. As fontes do crescimento econômico. Editora da Unicamp, Campinas/SP, 2006. (caps. 2 e 3)  
ROSENBERG, N. Por dentro da caixa preta – tecnologia e economia. Editora da Unicamp, Campinas/SP, 
2006. (cap. 5)  
SCHUMPETER, J. Capitalismo, Socialismo e Democracia, Rio de Janeiro: Zahar, 1984. (cap.7 e 8) 
SCHUMPETER, J. Teoria do desenvolvimento econômico. Abril Cultural, São Paulo, 1982.  
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Código da disciplina: NHT1081-13 
Nome da disciplina: Técnicas Aplicadas a Processos Biotecnologicos 
Créditos (T-P-I): (4-2-4) 
Recomendações: Não há.  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Processos "Upstream" e "Downstream". Processos de purificação industrial (filtração, cromatografia, 
ultrafiltração, clarificação). Métodos de avaliação de produtos: eletroforese, FPLC, HPLC, ensaios 
imunoenzimáticos (ELISA). Produção e avaliação de soros, vacinas e biofármacos. Noções e aplicação 
biotecnológica da biologia molecular e biotecnologia cecular. Microscopia Eletrônica em Biotecnologia.  
. 

Referências bibliográficas básicas  
AQUARONE, E. et al. Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos. São Paulo: Blucher, 
2001. v. 4. 523 p.  
BORZANI, W. et al. Biotecnologia industrial: Engenharia bioquímica. São Paulo: E. Blucher, 2001. v. 2. 541 
p.  
LIMA, U A. et al. Biotecnologia industrial: Processos fermentativos e enzimáticos. São Paulo: Blucher, E. 
2001. v. 3. 593 p.  
 
Referências bibliográficas complementares  
BEGA, E. A. Instrumentação indústrial. 2.ed. Rio de Janeiro: Interciência: IBP, 2006. 583 p.  
DYKE, K V; DYKE, C V; WOODFORK, K. Luminescence biotechnology: instruments and application. New 
York: CRC press, 2002. 597 p. (Biological sciences).  
HUGHES, M P. Nanoelectromechanics in engineering and biology. Boca Raton: CRC Press, 2003. 322 p. 
(Nano- and microscience, engineering, technology,).  
MCMILLAN, G K; CONSIDINE, D M. Process/industrial instruments and controls handbook. 5th ed. New 
York: McGraw Hill, 1999.  
SALITERMAN, S. Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices. Hoboken, NJ: Wiley- Interscience, 
2005.  
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Código da disciplina: ESTE034-17 
Nome da disciplina: Engenharia de Biocombustíveis 
Créditos (T-P-I): (2-2-4) 
Recomendações: Termodinâmica Aplicada II.  
Objetivos gerais:  

Objetivos específicos:  

Ementa: Definição de biomassa e principais matérias primas. Avaliação de potencial: agroenergia e resíduos; 
características físico-químicas da biomassa. Processos bioquímicos e termoquímicos de produção de 
biocombustíveis. Externalidades do uso energético da biomassa. 
. 

Referências bibliográficas básicas  
CORTEZ, L. A. B.; LORA, E. E. S.; GÓMEZ, E. O. Biomassa para energia. Campinas: Editora da Unicamp. 
2008. 733p.  
WYMAN, Charles. Handbook on bioethanol: Production and utilization. 1a edição. CRC, 1996.  
NOGUEIRA, L. A. H.; LORA; E. E. S. Dendroenergia: Fundamentos e aplicações. 2a edição. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2003. 199p  
 
Referências bibliográficas complementares  
MOUSDALE, David M. Biofuels: biotechnology, chemistry and sustainable development. CRC Taylor & 
Francis Group, LLC, 2008.  
KISHORE, V. V. N. Renewable energy engineering and technology: A Knowledge compendium. TERI, 
2007.  
ROSILLO-CALLE, F.; BAJAY, S. V.; ROTHMAN, H. Uso de biomassa para a produção de energia na 
indústria brasileira. Campinas: Editora da Unicamp, 2000. 447p.  
BORZANI, V. Biotecnologia industrial: Fundamentos. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. SCHIMIDELL, W. 
Biotecnologia industrial: Engenharia bioquímica. São Paulo: Edgard Blucher, V. 2., 2001.  
LIMA, U. A. Biotecnologia industrial: Processos fermentativos e enzimáticos. São Paulo: Edgard Blucher, V. 
3, 2002.  
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Código da disciplina 
Nome da disciplina: Morfofisiologia Evolutiva 
Créditos (T-P-I): (4-0-4)  
Recomendações: Transformações Bioquímicas, Biologia Celular 
Objetivos gerais: estudar os conceitos básicos em Fisiologia adaptativa e comparada 

Objetivos específicos: compreender aspectos da Fisiologia comparada   

Ementa: Propiciar aos alunos uma compreensão contextualizada da fisiologia comparada clássica dentro de 
uma realidade morfofuncional, destacando as vantagens adaptativas que permitem a conquista dos diversos 
ambientes do planeta. 

Referências bibliográficas básicas  
ALBERTS, Bruce; JOHNSON, Alexander; LEWIS, Julian [et al.]. Biologia molecular da célula.4. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 1463; g36; i49 p. Acompanha CD-ROM. 
KAMOUN, Pierre; LAVOINNE, Alain; VERNEUIL, Hubert de. Bioquímica e biologia molecular. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. xviii, 420 p. 
ZAHA, A et al. Biologia molecular básica. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2003. 421 p. 
Referências bibliográficas complementares  
ALLISON, Lizabeth A.. Fundamental molecular biology. Victoria: Blackwell Publishing, 2007. 725 p. 
LEWIN, Benjamin. Genes VII. Porto Alegre: Artmed, 2001. 955 p. 
SAMBROOK, Joseph; RUSSELL, David W. Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd ed. Cold Spring 
Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2001. v. 1. 7.94 p. 
WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 728p. 
WATSON, James D. et al. DNA recombinante: genes e genomas. 3 ed. Porto Alegre: Artmed,2009. 474 p. 
 
 

 


