
 

  
Coordenadoria do Bacharelado em Biotecnologia 

PROJETO DE ENSINO  
ATIVIDADES ESPECIAIS COMPLEMENTARES – PLANO DE TRABALHO 

ATIVIDADE:  Grupo de Estudo – Biomoléculas e 
Biofármacos  

INÍCIO:  12 de maio de 2022 
TÉRMINO: 15 de dezembro de 2022 

CARGA HORÁRIA:  60 horas REQUISITO: Não há 

PROFESSOR ORIENTADOR:  Ivan Carlos dos Santos 
EMENTA: Conceitos gerais de bioquímica e biomoléculas; aspectos das atividades fisiológicas, 
patológicas e farmacológicas de biomoléculas; Técnicas de identificação, separação e 
purificação de biomoléculas; espectrofotometria, dosagem de biomoléculas, cromatografia, 
centrifugação, eletroforese; biofármacos: características, aspectos farmacológicos, atividades 
biológicas e fisiopatológicas; produção de proteínas recombinantes; características; processos 
de purificação; bioestatística. 

OBJETIVOS: O presente projeto de ensino destina-se a alunos com interesse em 
desenvolver estágio, TCC ou iniciação científica em aspectos relacionados à Biomoléculas e 
Biofármacos. Seu propósito é possibilitar a aquisição de: 1) base teórica e aplicada das 
biomoléculas e de biofármacos e as técnicas laboratoriais envolvidas em seus 
desenvolvimentos 2) competência na leitura e interpretação de textos científicos na língua 
inglesa e 3) competência na formulação de hipóteses e no delineamento de projetos de 
pesquisa na área. 
METODOLOGIA: Controle, Desenvolvimento e Promoção 
 O projeto possui duração limitada de maio a dezembro de 2022. 
 Os alunos deverão se inscrever diretamente com o professor orientador, que cuidará do 

controle de freqüência e participação dos mesmos. 
 A atividade será desenvolvida sob a forma de leitura e discussão de textos técnico-

científicos da linha de conhecimento, visando alcançar os objetivos propostos.  
 Os textos serão indicados semanal ou quinzenalmente pelo professor ou sugeridos pelos 

próprios alunos.  
 Cada encontro semanal terá a duração de 2 h, totalizando, pelo menos, 30 encontros. 
 A coordenação geral dos encontros é de responsabilidade do professor, mas a cada 

semana um dos alunos participantes coordenará a discussão. O aluno responsável fará 
uma apresentação do assunto por meio da projeção de slides. 

 O presente projeto de ensino será aprovado pelo Colegiado do Bacharelado em 
Biotecnologia. Após sua conclusão, a participação dos alunos será avaliada pelo 
professor orientador, afim de que as horas de atividade sejam validadas. 

 Uma declaração de participação no grupo, emitida e assinada pelo professor orientador 
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 75 horas realizadas pelo aluno obedecerá aos critérios definidos pelo Colegiado de 
Curso. 

 
 
                                    Projeto aprovado pelo Colegiado do Bacharelado em Biotecnologia 
 
São João del Rei 04 de junho de 2022. 
 

 
____________________________                                     ____________________________ 
Profa. Ana Paula Madureira                                                 Prof.  Ivan Carlos dos Santos                                                      
Presidente do Colegiado do Curso                                                Orientador da atividade 
de Biotecnologia                                         
 
 

 

 


	Coordenadoria do Bacharelado em Biotecnologia
	PROJETO DE ENSINO 
	ATIVIDADES ESPECIAIS COMPLEMENTARES – PLANO DE TRABALHO
	CARGA HORÁRIA:  60 horas



