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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA

Unidade Ofertante: IBTEC
Código: GBT008 Período/Série: 1º Turma:  

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 30 Prá�ca: 0 Total: 30 Obrigatória:( X) Opta�va: ( )

Professor(A): Robson José de Oliveira Júnior/ Ana Maria Bone� Ano/Semestre: 2021-01
Observações:  

 

2. EMENTA

Apresentação do potencial das áreas abrangidas pela Biotecnologia.  Por meio de conteúdos específicos 
ensejar a visão da Biotecnologia associada à Agricultura, Saúde, Biodiversidade, Ambiente, além do seu
potencial para  Ensino,  Pesquisa e Extensão de qualidade. Importância da Genética e outras áreas na
formação do Biotecnólogo. Novas tecnologias e perspectivas de resultados a partir de pesquisas em
Biotecnologia.

3. JUSTIFICATIVA

A definição ampla de Biotecnologia é o uso de organismos vivos ou parte deles, para a produção de bens e
serviços. Nesta definição se enquadram atividades que o homem vem desenvolvendo há milhares de anos,
como a produção de alimentos fermentados (pão, vinho, iogurte, cerveja, e outros).  A Biotecnologia
moderna faz uso da informação genética, incorporando técnicas de DNA recombinante para a produção de
produtos e serviços. A Biotecnologia associa conteúdos de genética, biologia molecular, bioquímica,
embriologia e biologia celular com a engenharia química, tecnologia da informação, robótica, bioética,
biomonitoramento e o biodireito, entre outras. É essencial que os alunos tenham um primeiro contato acerca
da amplitude e do leque de oportunidades que lhes é aberto dentro do curso de Graduação em Biotecnologia.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

Compreender que a Biotecnologia representa um conjunto de métodos e técnicas aplicáveis às atividades que
associam a complexidade dos organismos e seus produtos às constantes inovações tecnológicas.

Obje�vos Específicos:

1) Entender a Biotecnologia como forma de associar a complexidade das tecnologias com a complexidade
dos sistemas para produção de produtos para a Comunidade

2) Visualizar a Biotecnologia como um conjunto de métodos com potencial para a produção de bens que
promovem a qualidade de vida humana e demais animais
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3) Apresentar, por meio de contato com profissionais de diferentes áreas, as possibilidades e o campo
profissional do Biotecnólogo

5. PROGRAMA

Serão selecionados pelos coordenadores da disciplina profissionais e acadêmicos para contarem suas
experiências e e ministrarem palestras abordando diversos temas da biotecnologia.

6. METODOLOGIA

Atividades síncronas: 15 horas

● Webaulas :   Palestra / Aula  com profissionais convidados, que possam apresentar conteúdos relacionados
à Biotecnologia e Processos Biotecnológicos, como forma de incentivar os alunos e mostrar o leque de
oportunidades que o curso de Biotecnologia oferece.    Webaulas às quarta feiras de 16:50 as 17:40 horas,
pela Plataforma Google Meet (Link: https://meet.google.com/xdd-hwhf-vkr).

O Link para as Aulas Síncronas será enviado aos alunos, via Coordenação do Curso, em data anterior à
primeira aula remota e aos Palestrantes, na semana de apresentação da Palestra/Aula.

Atividades Assíncronas: 15 horas

● A serem realizadas em horário flexível, de acordo com a disponibilidade do aluno.

● Apreciação, em breve Resumo, sobre a importância de cada Palestra/Aula, para o esclarecimento sobre o
campo profissional do Biotecnólogo e o interesse pessoal nesse campo.

● Demais Atividades Assíncronas, sobre temas de relevância para o Biotecnólogo, serão disponibilizadas no
primeiro dia de aula Síncrona remota, em 01/12/2021, pela Plataforma Google Meet,  As Atividades
realizadas deverão ser encaminhadas aos Professores até a data de 23/03/2022,  via  e-mail disponibilizado
pelos Professores.

● Após o término de cada aula remota, o Professor se manterá à disposição dos alunos,  pela plataforma
Google meet , para atendimento a alunos sobre dúvidas gerais como, estágios, campo de trabalho e outros de
interesse individual e particular.

7. AVALIAÇÃO

Avaliação pela presença e par�cipação às webaulas,  nota ob�da nas A�vidades Assíncronas e elaboração
de Resumo sobre as Aulas Síncronas.
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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