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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARiNA
CAMPUSARARANGUA

CENTRO DE CIÊNCIAS. TECNOLOGIAS E $AÜDE
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E SUSTENTABILIDADE

PLANO DE ENSINO
SEMESTRE 201 9/1

i. IDENTIPiéÀéÃÕ DA DISCIPLINA:
CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA N9DEHORAS-AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS PRATICAS

TOTALDEHORAS-AULA
SEMESTRAIS

EES7330 Fundamentos de
Biotecnologia

4   72

HORÁRIO
TURMASTEORICAS TURMASPRATICAS MÓDULO

04653 -2.'i8:30(2)
4.18:30{2)   Presencial

ll.PROFESSOR ES MINISTRANTE S 
Professor Dr. Claus Trõaer Pich ciaus.pÊché ufsc.br}

ill.PRE-REQUISITO S 
CODIGO NOME DA DISCIPLINA

EES7363 Fundamentos de Bioquímica

iV.CURSO S}PARAO S QUAL IS A DISCIPLINA E OFERECIDA
Graduação em Enaeriharia de Energia

V.JUSTIFICATIVA
lendo em vista o panorama mundia] e nacional de recursos energéticos, de diversificação de matrizes energéticas
e principalmente de utilização de fontes renováveis de energia do qual o Brasil é um dos maiores, senão o maior,
representante mundial, o ensino da Biotecnologia, que é a "utilização de sistema biológico para a produção de
insumos ou produtos" é essencial para a compreensão dos novos rumos da política energética nacional e mundial
e Dromocão de uma maior inserção do Dais e da reGIão nesta nova realidade

VI.EMENTA
O processo biotecnológíco genérico, noções de microbiologia, controle microbiano e cinética microbiana. Genética,
melhoramento genético clássico e engenharia genética. Enzimas e cinética enzimática. Fermentação e processos
fermentativos. Biotecnologia Industrial. Biotecnologia e Combustíveis. Blotecnoloala Ambiental.

VII.OBJETiVOS
Obietivos Gerais:

. Proporcionar ao aluno um entendimento dos conceitos básicos de Biotecnologia, suas possibilidades de
aplicação, e problemas de execução.

Obietivos Específicos:

. Transmitir aos alunos conhecimentos básicos sobre microrganismos, sua genética e conceitos de
melhoramento genético e engenharia genética.

. Transmitir aos alunos conhecimentos básicos sobre reitores biológicos nas suas mais variadas formas e
aplicações.

. Levar aos alunos conhecimentos referentes a produção de biomassa e fatores que podem afetar esta.

. Proporcionar a compreensão dos principais processos fermentativos já utilizados no mercado atualmente.

. Proporcionar aos alunos vivências que possibilitem aproximar seu conhecimento teórico do prático através
de aulas práticas e/ou saídas de camoo.



Vlli.CONTEÚDO PBQ

A disciplina está dividida em três módulos. dois teóricos e um complementar, conforme descrito, a seguir:

Conteúdo Teórico:
. Microbiologia, genética e enzimologia.
. Fermentadores: preparação e utilização, Fermentações industriais e tratamento de efluentes.
. Seminários.

ii. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOÇ
As aulas serão ministradas de forma teórico-expositiva com auxilio de recursos audiovisuais. Serão realizados
seminários pelos alunos totalizando a partir de publicações científicas pré-selecionadas como forma de permitir
aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades de comunicação, interpretação de textos científicos e de
procura autónoma por informação. Como atlvidades práticas serão realizadas visitações a instituições de pesquisa
e empresas envolvidas com os tópicos da disciplina concentrando os horários práticos em dois momentos.

Atividades comolementares:
Constituem de saídas de campo para visitação de empresas relacionadas aos temas tratados em aula. Não farão
parte da avaliação desta disciplina.

XI.CRONOGRAMAPREVISTO

SEMANA DATAS ASSUNTO

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIA AO

. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer no mínimo a 75% das mesmas.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).(Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

. O aluno com frequência suficiente(FS) e média das notas de avaliações(MF) do semestre entre 3,0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70,$ 2'. A
nota final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais
(MF) e a nota obtida na nova avaliação(REC).(Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

VF - (MF + REC)/2

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero).(Art. 70, $ 4' da Res. n' 1 7/CUn/1 997)

, Avaliações escritas
Serão realizadas 2 avaliações(PI, e P2) com o mesmo peso igual a 4,0(quatro) e nota máxima igual a lO(dez), e
um seminário referente a um trabalho científico relacionado a área de ecologia e energia com peso igual a 2 (dois)
e nota máxima igual a lO (dez).
As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.

. Avaliação de recuperação
A avaliação de recuperação (REC) abrangerá todo o conteúdo da disciplina e será realizada na última semana do
semestre letivo, conforme calendário e cronograma a seguir.

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n' 17/CUn/97

. O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e
Sustentabilidade (EES), dentro do preza de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação
comprobatória. O pedido de Nova Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de
Departamentos (SID).

+ A Nova Avaliação deverá englobar o conteúdo da avaliação não realizada e ocorrerá na data prevista
conforme cronograma a seguir.



Obs. Atendimento aos alunos: sempre ao término das aulas teóricas

XII. Feriados e dias não ietivos previstos para o semestre 2019-1
DATA Motivo
03/04/19 (qua  Anive rsário de Araranauá
19/04/]9 (sexo Sexta-feira Santa
20/04/19 sab) Dla nãoletivo
2]/04/19 dom) Tiradentes/ Páscoa
01/05r19 (qua) Dia do Trabalhador
04/05/19 sab   Dia da Padroeira de Araranguá
20/06/19 (qul) Corpus Christi
21/06/19 (sex) Dia nãoietlvo
22/06/19 (sabe Dla nãoletivo

     

  11/03/19 a 16/11/19 Apresentação da disciplina, ementa e elementos básicos de
micro biologia

2; 18/03/19 a 23/03/19 O Drocesso biotecnolóaico Genérico. aDiicacões Industriais
3' 25/03/19 a 30/03/19 Elementos de microbiologia
4a 01/04/19 a 06/04/19 Elementos de Genética molecular de eucariotos e Drocariotos
5a 08/04/19 a 13/04/19 Melhoramento genético clássico
6; 15/04/19 a 20/04/19 Elementos de engenharia genética
7; 22/04/19 a 27/04/19 Elementos de enzimologia, caminhos metabólicos e reações

enzlmáticas
8a 29/04/]9 a 04/05/19 Primeira avaliação. VIsIta Técnica a ser agendada
9' 06/05/19 a 11/05/19 Biorreatores e Drocessos fermentativos.

10a 13/05/19 a 18/05/19 Biorreatores e orocessos fermentativos.

1 1 ' 20/05/19 a 25/05/19 Fermentação descontínua, fermentação descontínua alimentada
e semicontínua.

12a 27/05/19 a 01/06/19 Fermentação contínua, fermentação em estado sólido. reitores
com células e enzimas imobilizadas

]3a 03/06/19 a 08/06/19 Agitação e aeração em bloreatores.
]4' l0/06/19 a 15/06/19 Revisão e Segunda avaliação teórica

15 ' 17/06/19 a 22/06/19 Seminários referentes ao terceiro módulo e visita técnica a ser
agendada

16a 24/06/19 a 29/06/19 Seminários referentes ao terceiro módulo
j7a 01/07/19 a 06/07/19 Seminários referentes ao terceiro módulo
18a 08/07/19 a 13/07/19 Nova avaliação e Recuperação
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5 SPIRO, Thomas G.; STIGLIANI, William M. Química Ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hal
2009.336p

C)s livros acima citados na bibliografia básica constam na Biblioteca setorial de Araranguá. Outras
bibliografias também podem ser encontradas no acervo on lhe da biblioteca e da disciplina em forma de
arquivo pdf ou impresso para consulta em sala.
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