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1 INTRODUÇÃO  

 

Os cursos de graduação em biotecnologia do Brasil ainda não possuem Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN). Apesar disso, o PPC do Curso da UFSJ foi desenvolvido com o 

objetivo de oferecer aos discentes a possibilidade de se qualificarem para atender a essa 

grande área de atuação, uma das que mais vem crescendo no mundo. Nesse sentido, os 

objetivos do curso são qualificar profissionais para: 

1) aumentar a compreensão de como os sistemas biológicos e médicos 

funcionam, em termos de mecanismos físicos, químicos e biológicos, e de como 

eles respondem quando perturbados por fatores externos; e  

2) criar novas tecnologias com base nesta compreensão para um espectro de 

aplicações à saúde humana, animal e ambiental, bem como à produção de 

energia, materiais e alimentos de origem vegetal, animal ou microbiana. 

 Para tanto, esse Plano de Trabalho vem no sentido de assegurar o atendimento 

às demandas atuais do curso no intuito de atingir os objetivos propostos em seu PPC. Uma 

das demandas atuais para a consolidação do PPC é o provimento de docente para a área de 

Microbiologia, pois não temos pessoal qualificado em nosso quadro de docentes que possa 

suprir essa área. 

O Plano de Trabalho obedece aos princípios definidos na Constituição Federal de 

1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96. Sendo definido de 

acordo com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, e o Projeto Pedagógico do Curso de Biotecnologia. Além disso, a UFSJ conta com 

uma regulamentação específica dos Colegiados de Curso e Coordenadorias no seu Regimento 

Interno, o qual determina, em seu Capitulo II, Seção II as atribuições do Coordenador de 

Curso, abaixo descritas:  

 

Art. 47. A Coordenadoria de Curso de graduação é o órgão executivo das 
deliberações, referentes à organização e funcionamento do curso.  

 
Art. 48. Ao coordenador de curso de graduação compete:  

I – manter permanente articulação com os chefes de Departamento, 
visando alcançar o provimento eficaz dos recursos humanos requeridos 
para o funcionamento do curso;  



 

II – orientar o discente, nos aspectos acadêmicos e pedagógicos, por 
ocasião da matrícula e da inscrição em unidades curriculares, em 
articulação com o órgão responsável pelo acompanhamento e controle 
acadêmico;  

III – orientar e acompanhar a vida escolar dos alunos do curso;  
IV – assegurar as condições de organização e funcionamento do curso;  
V – assegurar a coerência entre a prática pedagógica e as diretrizes 

didático pedagógicas fixadas pelo Colegiado de Curso;  
VI – tomar decisões ad referendum do Colegiado de Curso, submetendo-as 

à aprovação na primeira reunião do colegiado;  
VII – autorizar a reprodução e distribuição de material didático, de acordo 

com as necessidades e disponibilidades;  
VIII – acompanhar o desempenho dos docentes e das atividades de ensino, 

de acordo com as normas vigentes;  
IX – encaminhar o relatório anual das atividades do curso ao Colegiado de 

Curso para avaliação, de acordo com as normas vigentes;  
X – exercer o poder disciplinar, no âmbito de sua competência;  
XI – encaminhar ao Colegiado de Curso os planos de ensino das unidades 

curriculares, os programas de estágio e de monitoria, e a 
regulamentação das atividades complementares;  

XII – propor cursos de atualização ou de enriquecimento curricular para a 
comunidade acadêmica;  

XIII – administrar os recursos alocados na Coordenadoria de Curso;  
XIV – elaborar proposta de calendário de reuniões ordinárias do Colegiado 

de Curso;  
XV – convocar reuniões do Colegiado de Curso;  
XVI – providenciar o preenchimento de vagas de membro do colegiado;  
XVII – elaborar a grade horária do curso, encaminhando-a à instância 

competente.  
Art. 49. O coordenador e vice-coordenador de curso de graduação são eleitos 

pelos alunos regularmente matriculados no curso e pelos docentes que 
estejam ministrando aulas no curso, obedecidas as normas do Conselho 
Universitário, para um mandato de dois anos, permitidas as reeleições.  

Art. 50. Na ausência ou impedimento do coordenador de curso de graduação, 
responde pela unidade o vice-coordenador de curso e, na ausência 
deste, um membro docente do Colegiado de Curso. 

 

  



 

2 OBJETIVOS E METAS 

 

A gestão da Coordenação de Curso Biênio 2021-2023, foi organizada levando em 

consideração as necessidades imediatas para consolidação final do curso visando, sempre, o 

aprimoramento de suas ações. Assim, as atividades de gestão ocorrerão com a integração 

entre diferentes instâncias administrativas, envolvendo docentes, discentes e técnicos 

administrativos em educação. Essas instâncias terão representações no Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e no Colegiado de Curso.  

O NDE foi organizado conforme as Resoluções nº 011, de 19/03/2012, e nº 031, 

de 17/11/2015, do Conselho Universitário (CONSU) da UFSJ, sendo o coordenador do curso 

também o coordenador do NDE. Para esse período de gestão tem-se como metas: estudar e 

avaliar o PPC nos semestres trabalhados no sentido de verificar quais seriam as 

reestruturações necessárias para sua atualização frente às demandas de mercado de trabalho 

dos futuros formandos e sua adequação ao Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), a 

RESOLUÇÃO Nº 7, de 18/12/2018 (MEC) e a RESOLUÇÃO Nº 008, de 07/4/2021 (CONEP/UFSJ), que 

dispõe que a partir de 2023 todos os cursos de graduação devem assegurar, no mínimo, 10% 

do total de seus créditos curriculares em programas e projetos de extensão universitária. 

Portanto, estaremos trabalhando no sentido de encontrar formas de incentivo ao 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, 

da sociedade no entorno, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso, entre outras.  

Juntamente à adequação do PPC, o NDE estará realizando o relatório de 

adequação das bibliografias para que as obras listadas em cada componente curricular 

estejam disponíveis na biblioteca; nesse sentido várias reuniões tem sido realizadas com os 

técnicos da Divisão de Biblioteca (DIBIB) para tentar a aquisição de livros novos. Além disso, 

o acervo da biblioteca virtual tem sido um fator facilitador no acesso dos alunos às 

publicações. Até o presente momento, de acordo com deliberações do NDE, o acervo físico e 

virtual tem conseguido atender às demandas dos estudantes, uma vez que não houve 

nenhuma manifestação dos estudantes acerca de falta ou de precariedade de bibliografia na 

biblioteca, via sistema de avaliação institucional ou via contato com a coordenação do curso. 

Desse modo, o NDE considera as bibliografias disponibilizadas como satisfatórias para 



 

atender o curso em implantação, mas já vislumbra a necessidade de adequação em função 

de futura atualização do atual PPC, já iniciada. 

 As atas de trabalho do NDE podem ser acessadas na página do curso 

(https://ufsj.edu.br/cobit/nde.php). 

Além disso, a coordenação estará apoiando e incentivando a abertura do novo 

Polo da Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNaBIOTEC) na UFSJ. A LiNa é uma 

instituição estudantil sem fins lucrativos, que luta pela construção da identidade e 

regulamentação do Biotecnologista no Brasil por meio da integração entre os cursos de todo 

o país e de um projeto de lei (PL 3762/2019) que está em tramitação no Congresso Nacional. 

A UFSJ passará por um processo para se juntar a LiNa e a coordenação assim como todos os 

docentes ligados ao curso estarão apoiando os discentes nesse sentido por meio de uma carta 

aberta ao Congresso que será enviada ainda no ano de 2021. 

E por último, e muito importante como objetivos e metas, ainda temos a 

necessidade de melhorar a infraestrutura laboratorial, especialmente para dar suporte às 

aulas práticas, haja vista a necessidade das mesmas em um curso de Biotecnologia, com uma 

grande necessidade de conteúdos e aulas práticas. 

 

 

  

https://ufsj.edu.br/cobit/nde.php


 

3 PERSPECTIVAS 

 

Entre as perspectivas existentes tem-se a de propiciar as condições para que o 

Curso de Biotecnologia possa se consolidar mediante sua natural interdisciplinaridade nas 

diversas áreas do conhecimento e pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Para tanto, é fundamental que se viabilize a vaga de docente para as disciplinas, 

ainda sem titular, de: Bioquímica e Fisiologia de Microrganismos, Biotecnologia de 

Microrganismos e Empreendedorismo. Nesse sentido, existem boas perspectivas uma vez 

que os trabalhos dos docentes (departamento e coordenação), especialmente da chefia de 

departamento, junto às Pro reitorias e à Reitoria tem tido sinalizações positivas. Assim 

também é fundamental a viabilização de melhorias na infraestrutura de laboratório de 

ensino. 

 

Espera-se assim que o curso se consolide alcançando os objetivos propostos em 

seu PPC. 

 

 

 



 

4 DIGNÓSTICO 

 

Com a utilização da ferramenta “5W2H”, abaixo detalhada, é possível realizar um 

diagnóstico do curso, no que compete ao coordenador, com objetivo de alcançar os melhores 

conceitos (5) no instrumento de avaliação do MEC para fins de reconhecimento e renovação.  

Existem sete perguntas essenciais de qualquer planejamento que devem ser 

respondidas, conforme os quadros abaixo. Nesse sentido, as três primeiras perguntas já 

foram preenchidas com base no indicador do instrumento de avaliação do MEC. Assim, deve-

se, então, completar as outras quatro respostas, o que, dessa forma, permitirá maior 

facilidade em traduzir os objetivos e metas em planos de ações e iniciativas, tornando mais 

claro a atribuição de tarefas para cada envolvido no processo, de que forma será feito, 

quando acontecerá, o local de realização, e o seu custo (se for o caso).  

 

Devem ser acompanhadas todas as ações apresentadas no quadro abaixo.  

 

Plano de Ação 

Como Quem Periodicidade Ações 

Convocar e presidir as 
reuniões do Colegiado 
de Curso 

 

Coordenador 

1x ao mês 
(reuniões 

ordinárias, 
havendo 

demanda) 

• Estabelecer a pauta das reuniões.  
• Realizar as convocações. 
• Presidir as Reuniões. 
• Registrar as decisões em atas. 
• Acompanhar e execução das decisões. 

Elaborar a oferta de 
componentes 
curriculares 
semestrais 

 

Coordenador 1x por 
semestre 

• Elaborar proposta de grade horária dos 
componentes curriculares.  

• Organizar e rever o planejamento do 
próximo semestre 

 

Coordenar decisões 
em relação aos 
problemas 
administrativos e 
acadêmicos do Curso 

 

Coordenador Permanente 

• Receber e avaliar demandas deste 
aspecto no curso. 

• Encaminhar, quando necessário, à 
comissão de curso e/ou órgãos diretivos 
para deliberação. 

 

Controle e registro da 
vida acadêmica do 

Curso  
 

Coordenador Permanente 

• Solicitar oferta de componentes 
curriculares.  

• Acompanhar e orientar processos de 
matrícula e rematrícula junto aos 
discentes.  



 

 

• Orientar e avaliar solicitações de 
Atividades Complementares dos 
discentes. 

 

Solicitar aos docentes 
planos 
de ensino de 
componentes 
curriculares vigentes 
no semestre 

 

Coordenador Semestralmen
te 

• Solicitar os planos de ensino do 
semestre vigente aos professores.  

• Avaliar em Colegiado de Curso os 
planos de ensino dos docentes do curso 

 

Orientar os discentes 
do Curso na matrícula 
e na organização e 
seleção de suas 
atividades 
curriculares; 

Coordenador Permanente 

• Apresentar grade de horários aos 
alunos.  

• Orientar no processo de matrícula e 
rematrícula (web e presencial).  

• Promover falas com as turmas e/ou 
seus representantes para orientação 
em relação a integralização da matriz 
curricular do curso. 

Autorizar a matrícula 
em disciplinas 
eletivas; b) a matrícula 
em disciplinas 
extracurriculares. 

 

Coordenador 
Quando 
houver 
demanda 

 

Autorizar a mobilidade 
(intrainstitucional e 
interinstitucional) ao 
discente. 

Coordenador 
Colegiado de 

Curso 

Quando 
houver 
demanda 

• Analisar com o acadêmico interessado 
na mobilidade, as possibilidades de 
componentes a serem cursados.  

• Encaminhar formulário à coordenação 
do curso em que será realizada a 
mobilidade, dos componentes 
curriculares compatíveis e pretendidos 
pelo acadêmico.  

• Avaliar as solicitações de mobilidade 
acadêmica destinadas ao curso. 

Propor: os limites 
máximo e mínimo de 
créditos dos alunos no 
Curso, para efeito de 
matrícula. 
 

Coordenador 
Colegiado de 

Curso 

 
 

 

Solicitar aumento do 
número de vagas ao 
inicio de cada 
semestre, quando 
necessário. 
 

Coordenador 
Quando 
houver 
demanda 

 



 

  

Emitir parecer sobre 
pedidos de 
aproveitamento de 
componentes 
curriculares. 
 

Coordenador 
Colegiado de 

Curso 

Quando 
houver 
demanda 

• Encaminhar solicitação de 
aproveitamento de componentes 
curriculares ao Colegiado de Curso para 
avaliação.  

• Realizar a avaliação durante reunião de 
colegiado de curso..  

• Encaminhar o resultado das solicitações 
de aproveitamento de componente 
curriculares à DICON. 

 

Atender às demandas 
de todo o processo de 
colação de grau de seu 
curso. 
 

Coordenador 
Quando 
houver 
demanda 

Encaminhar lista de prováveis formandos.  
Emitir documentação solicitada pela 

DICON. 

Aprovar a oferta de 
componentes 
curriculares na 
modalidade 
extemporânea. 
 

Coordenador 
Quando 
houver 
demanda 

 

Aprovar solicitações 
de aproveitamento de 
atividades 
complementares de 
graduação (ACG). 

Coordenador 
Colegiado de 

Curso 

Quando 
houver 
demanda 

 

Participação em 
reuniões de 
Congregação 

Coordenador Semanalment
e  

Participação em 
reuniões de Câmara 
de Ensino 

Coordenador 
Quando 
houver 
demanda 

 

Manter a atualização 
do Projeto Pedagógico 
do Curso em 
conformidade com os 
princípios 
institucionais descritos 
no PDI e demandas 
decorrentes do curso 

NDE 
Coordenador Permanente 

Coordenar e conduzir estudos e 
discussões para redimensionar o PPC, 
considerando a realidade 
socioeconômica e profissional da região 
de oferta do curso e as demandas da 
sociedade; as DCN e imposições legais 
vigentes e o PDI da Instituição 



 

5 AVALIAÇÃO 

 

Este plano de ação terá acompanhamento realizado por meio de relatório final entregue ao 

término da gestão onde serão descritas as situações das ações apresentadas no item anterior. 

Além disso, documentos e indicadores, listados abaixo, serão usados para orientar a execução 

e possível reestruturação de algumas ações ao longo do período. 

Documentos: 

- Projeto Pedagógico do Curso (página do curso); 

- Matriz Curricular (página do curso e mural do curso); 

- Plano de Ensino; 

- Diários de Controle Acadêmico; 

- Calendário Acadêmico estabelecido pela UFSJ; 

- Atas das Reuniões dos Órgãos (NDE e Colegiado de Curso); 

- Regimento Geral e Estatuto da UFSJ 

Indicadores: 

- Número de alunos regularmente matriculados 

- Número de alunos que desistiram de unidade curricular e do curso; 

- Perfil do corpo docente, considerando a trajetória acadêmica, nível de titulação e o regime 
de trabalho; 

- Número disponível de exemplares na UFSJ que compõem a Bibliografia Básica e 
Complementar; 

- Quantidade de alunos por unidade curricular; 

- Quantidade de projetos de extensão e desenvolvimento científico no Curso; 

 

Esta avaliação, que ocorrerá semestralmente, será realizada mediante avaliações de 

discentes, docentes e técnicos utilizando de questionários on-line. 
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