
 

 

Coordenadoria do Bacharelado em 

Biotecnologia 

 
PROJETO DE ENSINO  

ATIVIDADES ESPECIAIS COMPLEMENTARES – PLANO DE TRABALHO 

ATIVIDADE:  Grupo de Estudo Engenharia 

Genética Aplicada à Saúde (GEEGAS) 

INÍCIO:  15 de março de 2022 

TÉRMINO: 23 de julho de 2022 

CARGA HORÁRIA:  60 horas 

 
NÚMERO DE VAGAS: 10  

REQUISITO: Ter cursado 

“Introdução à Engenharia Celular ou 

Estrutura e função celular” e 

“Estrutura e função de biomoléculas 

ou Bioquímica” 

PROFESSOR ORIENTADOR:  Marina Quádrio Raposo Branco Rodrigues 

EMENTA: Bases, aplicações, modalidades e técnicas de engenharia genética aplicada à saúde. 

OBJETIVOS: O grupo de estudos tem objetivo de propiciar aos estudantes um ambiente de 

pesquisa, estudo e discussão em grupo orientada de artigos científicos e patentes da área 

Engenharia Genética Aplicada à Saúde, permitindo adquirir atualização sobre o tema, 

incluindo busca e seleção de textos técnicos-científicos, com base sólida de conhecimento 

multidisciplinar. As discussões serão conduzidas no sentido de permitir que os estudantes 

adquiram conhecimento e desenvolvam senso crítico e ético para aplicação da engenharia 

genética na Biotecnologia aplicada à saúde. 

METODOLOGIA:  

Serão realizados encontros semanais com duração prevista de 1h para discussão de 

artigos científicos ou patentes previamente selecionados pela professora orientadora ou pelos 

estudantes em concordância da professora. Para cada artigo/patente a ser discutido, 

temas/tópicos básicos de engenharia genética necessários para entendimento integral dos 

artigos serão selecionados e divididos entre os estudantes para pesquisa e apresentação para 

o restante do grupo no encontro de discussão. Esta atividade de pesquisa dos temas básicos e 

estudo dos artigos/patentes a serem discutidos contabilizará semanalmente 2 horas de 

atividade no grupo. Portanto, semanalmente serão contabilizadas 3 horas de participação no 



 

grupo de estudo. 

O GEEGAS terá plano de trabalho semestral, sendo incluídas no atual plano de trabalho 

20 semanas de atividades. 

Os alunos deverão se inscrever diretamente com a professora orientadora, que cuidará 

do controle de frequência, participação dos mesmos e contagem de carga horária. 

Os encontros serão presenciais respeitando o protocolo de segurança da UFSJ para 

prevenção da COVID-19 (incluindo uso obrigatório de máscara, distanciamento e ambiente 

arejado). Eventualmente, dependendo do agravamento da pandemia/endemia de COVID-19, 

os encontros semanais poderão ocorrer no formato on line. 

O presente projeto de ensino será aprovado pelo Colegiado do Bacharelado em 

Biotecnologia. Após sua conclusão, a participação dos alunos será avaliada pela professora 

orientadora, afim de que as horas de atividade sejam validadas. 

Uma declaração de participação no grupo, emitida e assinada pela professora 

orientadora e pelo Presidente do Colegiado do Curso, dará direito ao aluno requerer, junto à 

Coordenadoria de Curso, aproveitamento de horas para integralização da modalidade 

curricular de “Atividades Especiais Complementares”. O aproveitamento proporcional das 

60 horas realizadas pelo aluno obedecerá aos critérios definidos pelo Colegiado de Curso. 

Uma declaração, emitida e assinada pelo Presidente do Colegiado do Curso, dará direito 

à professora orientadora de lançar suas horas de atividade no “Relatório Anual de Atividades 

Acadêmicas”. 

 

 

                                    Projeto aprovado pelo Colegiado do Bacharelado em Biotecnologia 

 

São João del Rei ____ de ____________ de 2022. 

 

 

      ____________________________                      ____________________________ 

         Profa. Ana Paula Madureira                           Profa. Marina Quádrio R. B. Rodrigues 
Coordenadora do Curso de Biotecnologia                        Orientador da atividade                              
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