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1. RESULTADO PRELIMINAR 

A Comissão Julgadora das propostas de criação de novos cursos de graduação pós-BC&T em 

áreas correlatas à Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde, de acordo com Edital 045/2017 e 

com base nos critérios de aderência estabelecidos no item 6.1 do referido Edital, apresenta o 

Quadro Geral de resultados do processo de seleção: 

 

Proposta Parecer Nota 

1. Bacharelado em Biotecnologia recomendada 9,2 

2. Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia recomendada 7,8 

3. Engenharia de Infraestrutura não recomendada 

 

2. PARECERES  

2.1 Propostas recomendadas 

2.1.1 Bacharelado em Biotecnologia 

A proposta apresentada, Bacharelado em Biotecnologia, foi analisada quanto à conferência de 

consistência de acordo com os termos publicados no Edital nº 045/2017, referente à abertura 

de novos cursos de graduação pós-Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), em áreas 

correlatas à Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde. 

 

A proposta apresenta aderência ao Edital n° 045/2017 e ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFABC (PDI), uma vez que se encontra organizada em matriz curricular 

compatível com o BC&T, bem como prevê a formação interdisciplinar de seus egressos na 

área estratégica, Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde, ainda incipiente nos cursos de 

graduação existentes na UFABC. Para a criação do novo curso, prevê-se o modelo de acesso 

único pelo SISU, de acordo com aquele adotado na UFABC. Ademais, dada a formação 

diferenciada e interdisciplinar proposta pelo BC&T, ressalta-se que a criação desse novo 

curso de graduação contribuirá para possível inserção dos egressos no mercado de trabalho, 

em suas diferentes áreas estratégicas de atuação (pesquisa e desenvolvimento, por exemplo). 
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Dessa forma, considera-se a proposta relevante e pertinente, tendo em vista, os recentes 

marcos legais para a consolidação da área em termos de pesquisa, desenvolvimento e 

formação de recursos humanos. 

 

A exequibilidade da proposta prevê a necessidade de infraestrutura já existente na UFABC 

(laboratórios didáticos úmidos e de informática e salas de aula) e adequação futura de espaço 

físico para fins didáticos e de pesquisa. A contratação de novos docentes e TAs encontra-se, 

também, prevista na proposta a depender da disponibilidade de vagas. No entanto, ressalta-se 

a exequibilidade da proposta considerando a matriz curricular apresentada e o 

compartilhamento de disciplinas entre os diferentes cursos de graduação da UFABC. Ainda, 

ressalta-se a necessidade do planejamento de adequações para a alocação dos novos discentes 

(60 novas vagas) e criação de novas turmas de disciplinas básicas do BC&T.  

 

Por fim, em relação à matriz curricular proposta, sugerem-se adequações pontuais como: a) 

ampliação do núcleo de disciplinas de opção limitada, de forma a atender os termos dispostos 

no novo Plano Pedagógico Institucional (em tramitação); b) adequação das disciplinas 

prevendo a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso; c) inserção de 

disciplinas relacionadas às áreas de Inovação Tecnológica, Empreendedorismo, Propriedade 

Intelectual; d) adequação de disciplinas que promovam a integração entre pesquisa acadêmica 

e aplicada; e) garantir que a disciplina de regulamentação em Biotecnologia contemple os 

marcos legais pertinentes; f) incentivar a iniciação científica assegurando a formação 

adequada e visando a possível interação com os Programas de Pós-Graduação da UFABC. 

Proposta Recomendada por unanimidade.     
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TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO 

DE BACHARELADO EM BIOTECNOLOGIA 

(anexo 2 do Edital nº 45) 

 

Item Nota Peso Nota final 

Viabilidade da estimativa de demanda docente 8 2 16 

Viabilidade da estimativa de demanda de técnicos de 

laboratório 

8 2 16 

Viabilidade da estimativa de demanda de técnicos 

administrativos 

8 2 16 

Viabilidade da estimativa de demanda de técnicos em assuntos 

educacionais 

8 2 16 

Viabilidade da infraestrutura já disponível na UFABC 9 1 9 

Viabilidade da infraestrutura NÃO disponível na 

UFABC 

10 1 10 

Otimização no uso de recursos físicos e humanos na UFABC 9 2 18 

Justificativa para criação do curso 10 3 30 

Pertinência da proposta em relação ao PDI 10 3 30 

Relevância da proposta para o desenvolvimento 

regional e nacional 

10 3 30 

Perspectiva interdisciplinar 10 3 30 

Matriz sugerida 8 3 24 

Total 108 27 245/27 = 9,1 
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2.1.2 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 

A proposta apresentada, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, foi analisada quanto à 

conferência de consistência de acordo com os termos publicados no Edital nº 045/2017, 

referente à abertura de novos cursos de graduação pós-BC&T, em áreas correlatas à Ciência e 

Tecnologia da Vida e da Saúde. 

 

A proposta apresenta aderência ao PDI, uma vez que se encontra organizada em matriz 

curricular compatível com o BC&T, estando ainda relacionada à proposta de um Bacharelado 

em Biotecnologia, ambos com modelo de acesso único pelo Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU). 

 

A proposta prevê a formação interdisciplinar do aluno com matriz curricular baseada no 

compartilhamento de disciplinas entre o BC&T, o Bacharelado em Biotecnologia e o núcleo 

de disciplinas comuns às Engenharias, permitindo a inserção do egresso no mercado de 

trabalho voltado à atuação profissional no desenvolvimento de processos e produtos 

industriais. No entanto, há que se ressaltar a necessidade de diferenciação objetiva quanto ao 

perfil do egresso e às áreas de atuação entre as duas propostas (Bacharelado em Biotecnologia 

e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia), o que pode ser fomentado pela ampliação do 

corpo docente proponente, dada a inserção de profissionais com formação específica em 

Engenharia. A proposta como está apresentada nesse documento, apenas acrescenta as 

disciplinas do núcleo comum das Engenharias à proposta do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia. Assim, a proposta em seu formato atual não acrescenta a formação de um 

Engenheiro em Biotecnologia com as particularidades inerentes ao profissional. 

 

Embora pertinente e relevante, a proposta necessita de adequações substanciais em seu projeto 

pedagógico, de forma a ampliar o potencial de exequibilidade da mesma: a) infraestrutura de 

laboratórios didáticos de acordo com as necessidades específicas (como processos em escalas 

semi-industriais); b) interação da proposta com os Programas de Pós-Graduação da UFABC; 

c) reformulação de disciplinas para promover a intersecção entre aquelas relacionadas à 

Biotecnologia e outras Engenharias como Ambiental, Materiais e Biomédica, já em atuação 

na UFABC. Proposta recomendada com ressalvas, por sessenta por cento (60%) dos 

membros da Comissão Julgadora. 
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TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO 

DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA 

(anexo 2 do Edital nº 45) 

 

Item Nota Peso Nota final 

Viabilidade da estimativa de demanda 

docente 

7 2 14 

Viabilidade da estimativa de demanda de 

técnicos de laboratório 

7 2 14 

Viabilidade da estimativa de demanda de 

técnicos administrativos 

7 2 14 

Viabilidade da estimativa de demanda de 

técnicos em assuntos educacionais 

8 2 16 

Viabilidade da infraestrutura já disponível 

na UFABC 

7 1 7 

Viabilidade da infraestrutura NÃO 

disponível na UFABC 

6 1 6 

Otimização no uso de recursos físicos e 

humanos na UFABC 

7 2 14 

Justificativa para criação do curso 8 3 24 

Pertinência da proposta em relação ao PDI 10 3 30 

Relevância da proposta para o 

desenvolvimento regional e nacional 

10 3 30 

Perspectiva interdisciplinar 8 3 24 

Matriz sugerida 6 3 18 

Total 93 27 211/27=7,8 
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2.2. Proposta não recomendada 

2.2.1 Engenharia de Infraestrutura 

A proposta apresentada, Engenharia de Infraestrutura, foi analisada quanto à conferência de 

consistência de acordo com os termos publicados no Edital nº 045/2017, referente à abertura 

de novos cursos de graduação pós-BC&T, em áreas correlatas à Ciência e Tecnologia da Vida 

e da Saúde. 

 

Na forma em que se encontra a proposta não apresenta aderência ao Edital n° 045/2017, uma 

vez que no documento há uma indicação direta para apresentação de propostas de cursos 

correlatos às áreas de Ciências e Tecnologias da Vida e da Saúde, a proposta deixa a desejar 

na matriz curricular e nos trechos de justificativa para a criação do curso.  

 

Com base na não aderência aos termos do Edital e na necessidade de readequação da proposta 

a um curso relacionado às áreas de Ciências e Tecnologias da Vida e da Saúde. Dessa forma, 

por unanimidade, a proposta não foi recomendada. 

 

Destaca-se que, em função da não recomendação, não será apresentada a tabela classificatória 

constante do anexo 2 do Edital. 

 

 

 

Daniele Ribeiro de Araujo 

Presidente da Comissão Julgadora propostas de novos cursos de graduação 

pós-BC&T em áreas correlatas à Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 


