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1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOTECNOLOGIA DO AMBIENTE 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 

CÓDIGO: GBT030 PERÍODO: 4° TURMA: U1 

TIPO DO COMPONENTE (marque uma opção) NATUREZA DO COMPONENTE (marque uma opção) 

___X__ Disciplina 

_____ Atividade Acadêmica Complementar 

_____ Atividades Curriculares de Extensão 

___X__. Obrigatória 

_____ Optativa 

CARGA HORÁRIA DA AARE 

ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA AARE 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

 0  0 45  45 

PROFESSOR: Rone Cardoso ANO/SEMESTRE: 2021/1  

2. EMENTA  

A microbiota do solo e água. Fatores que afetam a microbiota do ambiente. Interações 

biológicas na rizosfera. Micro-organismos fixadores de nitrogênio de vida livre e associativos. 

Isolamento de bactérias diazotróficas. Fungos micorrízicos: tipos de micorrizas e dependência de 

vegetais à simbiose micorrízica arbuscular. Micro-organismos endofíticos: características, mecanismos 

de ação e isolamento. Transformação dos resíduos orgânicos no solo e na água: dinâmica e 

decomposição do carbono e mineralização da matéria orgânica. Ciclo dos nutrientes. Degradação de 

compostos xenobióticos. Efeitos diretos e indiretos das interações planta - micro-organismos (fungos 

micorrizicos, bactérias fixadoras e nitrogênio, bactérias solubilizadoras de fosfato) sobre o crescimento 

de plantas. O papel ecológico dos micro-organismos. Microbiologia do ar e Microbiologia do solo: 

densidade, distribuição dos micro-organismos e fatores que controlam a população microbiana. 

Microbiologia da água: o ambiente aquático, distribuição dos microrganismos. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

Microbiologicultivo de alimentos transgênicos e as atividades de desenvolvimento tecnológico 

e industrial geram impactos ambientais que alteram a biodiversidade e interferem na saúde e qualidade 

de vida humana. Desta forma, o conhecimento dos riscos ambientais gerados pela produção e 

comercialização de OGMs, assim como a utilização da Biotecnologia para o desenvolvimento de 

ferramentas para ser utilizadas na mitigação de impactos ambientais é essencial para a formação do 

profissional em Biotecnologia. 

 

 

4. OBJETIVOS 

Biotecnologia. Objetivo Geral: 

Demonstrar para o aluno as implicações da Biotecnologia à saúde e ao meio ambiente. 

Apresentar a Biotecnologia como Ciência para o desenvolvimento de ferramentas para soluções de 

problemas ambientais. 

Objetivos Específicos: 

- Conceituar e apresentar a evolução história da Biotecnologia; 

- Investigar as principais aplicações e implicações da Biotecnologia na área de Saúde; 

- Investigar as principais aplicações e implicações da Biotecnologia na área Ambiental; 
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- Rever conceitos básicos de Microbiologia e Bioquímica Microbiana; 

- Apresentar o potencial biotecnológico da Microbiologia no desenvolvimento de ferramentas para 

soluções de problemas ambientais. 

 

 

5. PROGRAMA  

 

- OGM e análise de risco; 

- Agrossistemas transgênicos e implicações ambientais; 

- Ciclos Biogeoquímicos; 

- Alterações ambientais e impactos sobre a microbiota; 

- Bioprospecção; 

- Metabolismo biodegradativo bacteriano e aplicações biotecnológicas; 

- Biorremediação; 

- Biodegradação de lignina e tratamento de efluentes por fungos ligninolíticos; 

- Controle biológico de pragas;  

- Biossurfactantes; 

- Biolixiviação; 

- Biorremediação de solos contaminados por petróleos e derivados; 

- Micro-organismos endofíticos e aplicações biotecnológicas; 

- Bactérias da rizosfera e aplicações biotecnológica. 
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6. METODOLOGIA  

A metodologia no processo de ensino aprendizagem para este semestre será realizada de forma remota e com as seguintes atividades: vídeo aulas, 

aulas expositivas, estudos dirigidos, questionários, seminários, e exercícios distribuídos em momentos síncronos e assíncronos. A carga horária prevista 

para as atividades síncronas é de aproximadamente 30 horas e para as assíncronas aproximadamente de 15 horas. As atividades síncronas e assíncronas 

serão realizadas de acordo com os horários estabelecidos para o semestre letivo 2020/1, Terças-feiras de 14:00 até 15:40 h. A plataforma Microsoft Teams 

e similares serão utilizadas para as aulas síncronas e atividades assíncronas. Os discentes terão acesso aos materiais didáticos através da disponibilização 

de capítulos de livro (de até 1 capítulo por livro) pelo docente. O discente tem acesso ao portal de periódicos Capes que conta com um acervo de 

periódicos, e-books, normas técnicas enciclopédias, etc. por meio de dispositivos conectados a internet através da comunidade acadêmica federada 

(CAFe), com login pelo e-mail institucional. Além disto, ao longo do curso serão fornecidos outros materiais didáticos pertinentes a matéria. Para acesso à 

plataforma, o aluno deve fazer seu cadastro no Microsoft Teams com seu email institucional da UFU. Com esse e-mail, o aluno deve fazer seu cadastro no 

Office 365 educação. Para isto deve acessar esse link https://www.microsoft.com/pt- br/education/products/office. Com isto, os alunos realizarão a 

instalação do Microsoft Teams no seu computados ou na sua forma WEB. Para download e instalação desse programa, o aluno deve acessar o link 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app. As (os) discentes serão avaliadas (os) ao longo do curso por meio do compromisso com 

a entrega das atividades (estudos dirigidos) no prazo, qualidade das atividades, seminários e provas com questões de múltipla escolha. As datas e horários 

serão combinados com as (os) discentes. 

 

6.1 Atividades Síncronas 

a) Teóricas 
Se o componente tem carga horária teórica que será realizada como atividade síncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades síncronas teóricas e como será desenvolvido o 

trabalho com os estudantes como seminários, debates, painéis, estudos dirigidos, aulas expositivas, exposições dialogadas, desenvolvimento de pesquisas, demonstrações, oficinas, realização de experimentos, dinâmicas de grupo, 
exercícios etc. 

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da atividade Técnica de ensino ou descrição da atividade 

01/12/2021 09:50 12:20 3 1- Apresentação do cronograma e sistemas de avaliações. Aula teórica expositiva, descritiva, explicativa e 

com utilização de Power Point, com realização de 

perguntas. 

15/12/2021 09:50 11:20 2 2- Continuação do tema: Agroecossitemas transgênicos e 

implicações ambientais. 

Aula teórica expositiva, descritiva, explicativa e 

com utilização de Power Point, com realização de 

perguntas. 

22/12/2021 09:50 11:20 2 3- Bioprospecção: acesso ao patrimônio genético no Brasil. Aula teórica expositiva, descritiva, explicativa e 

com utilização de Power Point, com realização de 

perguntas. 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da atividade Técnica de ensino ou descrição da atividade 

05/01/2022 09:50 12:20 3 4- Seminário 1: OGMs e seus impactos na produção de 

alimentos de origem animal para humanos; 

-Seminário 2: Estratégias moleculares para contenção de 

Organismos Geneticamente Modificados 

Apresentação de seminários por discentes. 

12/01/2022 09:50 12:20 3 5 – Resolução de dúvidas. Por meio do MT serão sanadas as dúvidas. 

19/01/2022 09:50 12:20 3 6 – Primeira prova. Por meio da plataforma Moodle será aplicada uma 

prova, a qual conterá questões fechadas e deverá 

feita no horário da aula. 

02/02/2022 09:50 12:20 2 7- Seminário 3: Fitorremediação; 

-Seminário 4: Manejo da resistência de insetos a plantas Bt. 

-Seminário 5: Biorremediação. 

Apresentação de seminários por discentes. 

09/02/2022 09:50 12:20 3 8- Biossurfactantes; 

-Seminário 6: Bioprospecção de bactérias produtoras de 

biossurfactantes 

Aula teórica expositiva, descritiva, explicativa e 

com utilização de Power Point, com realização de 

perguntas; 

Apresentação de seminários por discentes. 

09/03/2022 09:50 12:20 3 9- Leitura e discussão do projeto de extensão sobre: 

Detecção de resíduos de agrotóxicos em amostras de 

alimentos, solo e água, soro e urina e mapeamento dos 

locais fornecedores de alimentos contaminados nas regiões 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

Leitura de texto e discussão do assunto. 

16/03/2022 09:50 12:20 3 10- Seminário 7: Tema livre. 

- Seminário 8: Biotecnologia da água. 

Apresentação de seminários por discentes. 

23/03/2021 09:50 12:20 3 11- Segunda prova. Por meio da plataforma Moodle será aplicada uma 

prova, a qual conterá questões fechadas e deverá 

feita no horário da aula. 

- - - 30 horas - - 

 
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 
existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 

Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 

URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 
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b) Práticas  
Se o componente tem carga horária prática que será realizada como atividade síncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades síncronas práticas e como será desenvolvido o 

trabalho com os estudantes como seminários, debates, painéis, estudos dirigidos, aulas expositivas, exposições dialogadas, desenvolvimento de pesquisas, demonstrações, oficinas, realização de experimentos, dinâmicas de grupo, 

exercícios etc. 

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da atividade Descrição1 Recursos2 

- - - (total) - -  
(1) Descrição detalhada de como será realizada a Atividade prática. 

(2) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 

 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 

existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 

Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 

URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 

 

6.2 Atividades Assíncronas 

a) Teóricas 
Se o componente tem carga horária teórica que será realizada como atividade assíncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades assíncronas teóricas e como será desenvolvido o 

trabalho pelo estudante. Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle UFU possibilita a utilização das atividades: Diário de bordo, Fórum, 
Questionário, Escolha, Tarefa, Glossário, Wiki. 

 
Número e nome da atividade1 Descrição da atividade2 Formato da atividade3 Valor da atividade4 Carga horária Data da 

entrega5 

1 -Organismos Geneticamente 

Modificados e análise de 

risco; 

Agroecossitemas transgênicos 

e implicações ambientais. 

Resolução de questionário. 

A (O) aluna (o) deve assistir às aulas 

expositivas, explicativas, apresentadas 

em slides via Power point, gravadas em 

vídeos. Deve também resolver questões 

sobre temas propostos. 

Vídeo aulas na 

plataforma MT. 

A presença será contabilizada pela 

resolução de um questionário 

sobre o assunto. Esta atividade 

não valerá nota, mas valerá a 

presença. 

3 08/12/2021 

2- Estudo dirigido 1: 

"Organismos geneticamente 

modificados: a legalização no 

As (Os) discentes irão ler um artigo 

científico sobre o tema proposto e 

responderão a um questionário sobre o 

Leitura e resolução de 

questões sobre artigo 

científico. 

Entrega de questionário 

respondido.  

Valor: 3 pontos 

1 15/12/2021 
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Número e nome da atividade1 Descrição da atividade2 Formato da atividade3 Valor da atividade4 Carga horária Data da 

entrega5 

Brasil e o desenvolvimento 

sustentável." 

artigo, e por fim irão adicionar os 

arquivos com as respostas em uma pasta 

específica no MT. 

3- Vídeo sobre acesso ao 

patrimônio genético no Brasil.  

Resolução de questionário. 

As (Os) discentes irão assistir a um 

vídeo referente ao acesso ao patrimônio 

genético no país e, em seguida, deverão 

responder a um questionário. 

 

Vídeo sobre acesso ao 

patrimônio genético no 

Brasil. 

A presença será contabilizada pela 

resolução de um questionário 

sobre o assunto. Esta atividade 

não valerá nota, mas valerá a 

presença. 

1 22/12/2021 

4- Biorremediação A (O) aluna (o) deve assistir às aulas 

expositivas, explicativas, presentadas em 

slides via Power point, gravadas em 

vídeo e, em seguida, deverão responder 

a um questionário. 

Vídeo aula A presença será contabilizada pela 

resolução de um questionário 

sobre o assunto. Esta atividade 

não valerá nota, mas valerá a 

presença. 

3 26/01/2022 

5- Estudo dirigido 2: 

Biorremediação da Lignina e 

tratamento de efluentes por 

fungos ligninolíticos. 

As (Os) discentes irão ler um artigo 

científico sobre o tema proposto e 

responderão a um questionário sobre o 

artigo, e por fim irão adicionar os 

arquivos com as respostas em uma pasta 

específica no MT. 

Leitura e resolução de 

questões sobre artigo 

científico. 

Entrega de questionário 

respondido.  

Valor: 3 pontos 

1 02/02/2022 

6- Biolixiviação; 

Biohidrometalurgia. 

A (O) aluna (o) deve assistir às aulas 

expositivas, explicativas, presentadas em 

slides via Power point, gravadas em 

vídeo e, em seguida, deverão responder 

a um questionário. 

Vídeo aula A presença será contabilizada pela 

resolução de um questionário 

sobre o assunto. Esta atividade 

não valerá nota, mas valerá a 

presença. 

3 16/02/2022 

7- Estudo dirigido 3: 

Microrganismos endofíticos e 

aplicações 

biotecnológicas 

As (Os) discentes irão ler um artigo 

científico sobre o tema proposto e 

responderão a um questionário sobre o 

artigo, e por fim irão adicionar os 

arquivos com as respostas em uma pasta 

específica no MT. 

Leitura e resolução de 

questões sobre artigo 

científico. 

Entrega de questionário 

respondido.  

Valor: 3 pontos 

3 23/02/2022 

- - - - 15 horas - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 
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(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 

(3) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 

(4) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 
(5) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 

existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 
Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 

URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 

 

b) Práticas 
Se o componente tem carga horária prática que será realizada como atividade assíncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades assíncronas práticas e como será desenvolvido o 

trabalho pelo estudante. 

Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) são atividades assíncronas possíveis de serem realizadas no Moodle UFU: Diário de bordo, Fórum, Questionário, Escolha, 
Tarefa, Glossário, Wiki. 

 
Número e nome 

da atividade1 

Descrição da 

atividade2 

Recursos3 Formato da 

atividade4 

Valor da 

atividade5 

Carga horária Data da entrega6 

- -  - - (total) - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 

(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 

(3) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 

(4) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 

(5) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 

(6) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 

existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 

Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 
URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 
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7. AVALIAÇÃO  

7.1 Assiduidade Discente: 

 A assiduidade das (os) discentes será validada por relatórios gerados pela plataforma Microsoft Teams, pela resolução de listas de exercícios e 

entrega de questionários no Teams e a resolução das provas na plataforma Moodle. 

 
Descrição de como será acompanhada e validada a assiduidade discente nas atividades síncronas e assíncronas. Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a 

plataforma Moodle UFU gera relatórios que auxiliam no acompanhamento da disciplina. São mais utilizados, o relatório geral do perfil do Discente e o relatório de notas. 
 

7.2 Aproveitamento Discente: 

Preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar o aproveitamento discente. 

Explicite a periodicidade do processo avaliativo, os instrumentos/formas avaliação a serem empregados, os critérios a serem considerados e, finalmente, o valor atribuído a cada instrumento proposto. Deve-se seguir o art. 163 das 
Normas Gerais da Graduação vigentes na UFU e as normas do Projeto Pedagógico do Curso. 

 
Data 

(DD/MM/AAAA

) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome 

da atividade 

avaliativa 

Instrumento avaliativo ou descrição da atividade Pont

uaçã

o 

Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC
1,2 

15/12/2021 09:50 12:20 1- Estudo dirigido 

1) "Organismos 

geneticamente 

modificados: a 

legalização no 

Brasil e o 

desenvolvimento 

sustentável." 

Leitura e resolução de questões sobre artigo 

científico. 

3 1° - Ler o artigo base; 

2° - Responder as 

questões de acordo com 

as informações obtidos 

do texto; 

  

O arquivo 

com as 

respostas 

do 

questionári

o deve ser 

salvo em 

uma pasta 

específica 

no MT. 

1 

05/01/2022 09:50 12:20 2- Apresentação 

de seminários. 

Será fornecido um artigo científico como base sobre 

os seguintes temas: 1) OGMs e seus impactos na 

produção de alimentos de origem animal para 

humanos; 

2) Estratégias moleculares para contenção de 

Organismos Geneticamente Modificados.  

As (Os) discentes deverão estudar o tema e elaborar 

uma apresentação na qual serão avaliados quando 

15  1° - Ler o artigo base; 

2° - Estudar e buscar 

novos trabalhos sobre o 

tema; 

3° - Dividir o assunto 

entre os membros do 

grupo; 

4º - Elaborar a 

Apresentaç

ão via 

Microsoft 

Teams 

1 
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ao domínio do assunto, capacidade de elaborar 

apresentação de slides e explicar de forma didática, 

capacidade de trabalhar em equipe de forma 

organizada.  

apresentação de slides 

de forma clara, com 

imagens ilustrativas 

evitando slides cheios de 

textos;  

5° - Estudo o suficiente 

para conseguir 

apresentar de forma 

clara o tema proposto e 

posteriormente 

responder os 

questionamentos a 

serem feitos. 

19/01/2022 09:50 12:20 3- Prova Por meio da plataforma Moodle será aplicada uma 

prova, a qual conterá questões fechadas e deverá 

feita no horário da aula. 

25 1) A prova deve ser 

executada 

individualmente pela (o) 

discente; 

2) Realize a prova em 

um ambiente isolado e 

tranquilo, com conexão 

estável à internet. 

3) Uma vez começada a 

prova, você tem 3 

horários para concluí-la; 

4) As questões devem 

ser respondidas de 

acordo com livros, 

artigos científicos, 

material didático e 

informações fornecidas 

durantes as aulas.  

Moodle 1 

02/02/2022 09:50 12:20 4- Estudo dirigido -Estudo dirigido 2: Biorremediação da Lignina e 

tratamento de efluentes por fungos ligninolíticos. 

 

3 1° - Ler o artigo base; 

2° - Responder as 

questões de acordo com 

O arquivo 

com as 

respostas 

1 
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as informações obtidos 

do texto; 

  

do 

questionári

o deve ser 

salvo em 

uma pasta 

específica 

no MT. 

02/02/2021 09:50 12:20 5- Apresentação 

de seminários 

-Seminário 3: Fitorremediação; 

-Seminário 4: Manejo da resistência de insetos a 

plantas Bt; 

-Seminário 5: Biorremediação. 

15 1° - Ler o artigo base; 

2° - Estudar e buscar 

novos trabalhos sobre o 

tema; 

3° - Dividir o assunto 

entre os membros do 

grupo; 

4º - Elaborar a 

apresentação de slides 

de forma clara, com 

imagens ilustrativas 

evitando slides cheios de 

textos;  

5° - Estudo o suficiente 

para conseguir 

apresentar de forma 

clara o tema proposto e 

posteriormente 

responder os 

questionamentos a 

serem feitos. 

Apresentaç

ão via 

Microsoft 

Teams 

1 

09/02/2022 11:30 12:20 6- Apresentação 

de seminário 

-Seminário 6: Bioprospecção de bactérias 

produtoras de biossurfactantes 

15 1° - Ler o artigo base; 

2° - Estudar e buscar 

novos trabalhos sobre o 

tema; 

3° - Dividir o assunto 

entre os membros do 

Apresentaç

ão via 

Microsoft 

Teams 

1 
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grupo; 

4º - Elaborar a 

apresentação de slides 

de forma clara, com 

imagens ilustrativas 

evitando slides cheios de 

textos;  

5° - Estudo o suficiente 

para conseguir 

apresentar de forma 

clara o tema proposto e 

posteriormente 

responder os 

questionamentos a 

serem feitos. 

23/02/2022 09:50 12:20 8- Estudo dirigido -Estudo dirigido 3: Microrganismos endofíticos e 

aplicações biotecnológicas. 

3 1° - Ler o artigo base; 

2° - Responder as 

questões de acordo com 

as informações obtidos 

do texto; 

  

O arquivo 

com as 

respostas 

do 

questionári

o deve ser 

salvo em 

uma pasta 

específica 

no MT. 

1 

16/03/2022 09:50 12:20 7- Apresentação 

de seminário. 

- Seminário 7: Tema livre. 

- Seminário 8: Biotecnologia da água. 

15 1° - Ler o artigo base; 

2° - Estudar e buscar 

novos trabalhos sobre o 

tema; 

3° - Dividir o assunto 

entre os membros do 

grupo; 

4º - Elaborar a 

apresentação de slides 

Apresentaç

ão via 

Microsoft 

Teams 

1 
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(1) Centro de Tecnologia da Informação (CTI) ratifica que as Soluções Institucionais para Ferramentas de Colaboração e Cooperação são o Microsof Teams e o MConf RNP. 

(2) TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  

 

 

de forma clara, com 

imagens ilustrativas 

evitando slides cheios de 

textos;  

5° - Estudo o suficiente 

para conseguir 

apresentar de forma 

clara o tema proposto e 

posteriormente 

responder os 

questionamentos a 

serem feitos. 

30/03/2022 09:50 12:20 9- Prova Por meio da plataforma Moodle será aplicada uma 

prova, a qual conterá questões fechadas e deverá 

feita no horário da aula. 

25 1) A prova deve ser 

executada 

individualmente pela (o) 

discente; 

2) Realize a prova em 

um ambiente isolado e 

tranquilo, com conexão 

estável à internet. 

3) Uma vez começada a 

prova, você tem 3 

horários para concluí-la; 

4) As questões devem 

ser respondidas de 

acordo com livros, 

artigos científicos, 

material didático e 

informações fornecidas 

durantes as aulas.  

Moodle 1 
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Liste as referências bibliográficas e ao material de apoio a ser utilizado e destaque ‘Como’ e ‘Onde’ o discente terá acesso a elas. 
As referências podem ser diferentes daquelas previstas na ficha do componente curricular, mas devem conter conteúdo equivalente. A Bibliografia Básica 

é aquela utilizada no decorrer das aulas - mínimo três títulos. A Bibliografia Complementar é para enriquecimento dos estudos - mínimo 5 títulos. Sugere-

se priorizar materiais que podem ser encontrados na rede mundial de computadores, respeitando a questão dos direitos autorais de cópia e reprodução. 
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