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O que é Biotecnologia ?O que é Biotecnologia ?

De acordo com a ONU, “Biotecnologia significa, 
qualquer aplicação tecnológica que utilize 

sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus 
derivados, para fabricar ou modificar produtos ou 

processos para utilização específica.” (ONU, 
Convenção de Biodiversidade 1992, Art. 2).

A origem desta palavra é grega: 

bio = vida; 

logos = conhecimento;

tecnos = práticas em ciência.
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Áreas da biotecnologiaÁreas da biotecnologia

Saúde humana: fármacos (e vetores de distribuição), 
biossimilares, vacinas, terapia celular, terapia gênica, dispositivos, 
anticorpos terapêuticos, moléculas bioativas, biomateriais, 
enzimas, kits de diagnóstico;

Saúde animal: clonagem e melhoramento genético, fármacos 
e vacinas, reprodução animal;

Meio ambiente: biocombustíveis, biorremediação, destino do 
lixo, melhoramento de áreas degradadas, química verde;

Agricultura: controle de pestes, biofertilizantes, sementes e 
plantas transgênicas, melhoramento genético e clonagem.
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Curso de Ciências Biológicas: BiotecnologiaCurso de Ciências Biológicas: Biotecnologia

➢ Aulas no Campus Duque de Caxias

➢ Curso teórico-prático

➢ Inserção em laboratórios a partir do 3º período

➢ Estágios na UFRJ, INMETRO, Fiocruz, etc

➢ Possibilidade de estágio em empresas

➢ Estímulo ao empreendedorismo

➢ Currículo direcionado em função da experiência prática
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Coordenação de curso

Secretaria Acadêmica
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Página do Campus Duque de Caxias da UFRJ
http://www.caxias.ufrj.br
Página do Campus Duque de Caxias da UFRJ
http://www.caxias.ufrj.br

http://www.caxias.ufrj.br/
http://www.caxias.ufrj.br/
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Página do curso
http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/
Página do curso
http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/

http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/
http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/


Grade Curricular   -    8 períodos (4 anos)Grade Curricular   -    8 períodos (4 anos)

1. Disciplinas obrigatórias  ( 39 disciplinas – 138 créditos - 2865 horas )

4 estágios de iniciação biotecnológica, a partir do 3º período;

2. Disciplinas eletivas
Escolha condicionada ( 3 a 6 disciplinas – 12 créditos - 180 horas )
Escolha restrita ( 1 disciplina – 1 crédito - 45 horas ) 
Ver lista na página do curso – em média 10 são oferecidas por semestre;

3. Atividades Complementares ( 75 hs )

Apresentação de trabalho em congressos, monitoria, publicação de artigos, 
participação em eventos de extensão, curso de língua estrangeira, etc.
Ver tabela na página do curso;

4. Atividades de extensão ( 10% da carga horária total do curso ) 
Detalhes são dados pela coordenação de extensão na parte da tarde.

5. Monografia ( TCC – trabalho de conclusão de curso ; 300 horas) 9



Disciplinas por áreaDisciplinas por área
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“SEM ÁREA” - inclui estágios, atividades complementares e monografia.

Horas de EXTENSÃO e DISCIPLINAS ELETIVAS, não estão contabilizadas 
no gráfico acima.



FluxogramaFluxograma
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Disciplinas de 
extensão não 

estão incluídas 
neste 

fluxograma
( Introd. À 
Extensão,

Atividades de 
Extensão 1,...).
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Montagem da gradeMontagem da grade

● Inscrição é realizada pelo próprio aluno através do SIGA 
(Sistema Integrado de Gestão Acadêmica).

● Alunos que não seguirem a periodização sugerida devem 
consultar o seu orientador acadêmico para montagem da 
grade; (ver no SIGA quem é o orientador acadêmico, essa informação 

aparece no final da sua CRID)

● O orientador acadêmico sempre precisa aprovar a grade. 
○ O PARECER POR E-MAIL DO ORIENTADOR ACADÊMICO SERÁ SOLICITADO PARA 

QUALQUER INCLUSÃO DE DISCIPLINA SOLICITADO AO COORDENADOR.

● Se o aluno segue a periodização sugerida, nunca haverá sobreposição de 
horários. Porém, se o aluno cursa simultaneamente disciplinas de diferentes 
períodos, podem ocorrer sobreposições, que precisam ser autorizadas pelo 
orientador acadêmico e pela coordenação;

● Quaisquer irregularidades na inscrição deve ser imediatamente comunicada ao 
orientador acadêmico e à coordenação, dentro do prazo estabelecido ao início 
de cada semestre. 
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Obtendo o e-mail de um docente do campus Duque de Caxias

1.1.

2.2.

3.3.



Montagem da gradeMontagem da grade

● O orientador acadêmico sempre precisa aprovar a grade. 
○ O PARECER POR E-MAIL DO ORIENTADOR ACADÊMICO SERÁ 

SOLICITADO PARA QUALQUER INCLUSÃO DE DISCIPLINA 
SOLICITADO AO COORDENADOR.

● Se o aluno segue a periodização sugerida, nunca haverá 
sobreposição de horários. Porém, se o aluno cursa 
simultaneamente disciplinas de diferentes períodos, podem 
ocorrer sobreposições, que precisam ser autorizadas pelo 
orientador acadêmico e pela coordenação;

● Quaisquer irregularidades na inscrição deve ser 
imediatamente comunicada ao orientador acadêmico e à 
coordenação, dentro do prazo estabelecido ao início de cada 
semestre. 
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Grade de Biotec 2019-1 (poucos espaços livres)
Se o aluno segue a periodização sugerida, nunca haverá sobreposição de horários.
Grade de Biotec 2019-1 (poucos espaços livres)
Se o aluno segue a periodização sugerida, nunca haverá sobreposição de horários.
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Façamos a análise de um 
caso em que o aluno repete 
as disciplinas 

Química Geral 1
Métodos Matemáticos 1

do primeiro período.

Que disciplinas ele poderia 
cursar no semestre 
seguinte (2ºperíodo), 
considerando a grade de 
horário que temos em 
2019-1?
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Período 1 (matérias que o aluno repetiu):

Química Geral 1 
2ª f - 13:00 às 17:00

Métodos Matemáticos 1
Turma 1: 2ª f - 08:00 às 10:00

6ª f - 15:00 às 17:00
Turma 2: 3ª f - 08:00 às 12:00

Período 2 (matérias disponíveis):

Microbiologia Geral
Turma 1: 2ª f - 08:00 às 12:00
Turma 2: 4ª f - 08:00 às 12:00

Ética e Biossegurança
5ª f - 08:00 às 12:00

Período 3 (sem prioridade de inscrição):

Genética Básica e Evolução
5ª f - 08:00 às 12:00

Programação 1    ←  (Altíssima procura)

3ª f - 13:00 às 17:00

Biodiversidade e Ecologia
2ª f - 13:00 às 17:00



Critérios de classificação utilizados pelo SIGACritérios de classificação utilizados pelo SIGA

● Critérios fixos (não podem ser alterados)

– LocalizaçãoLocalização: têm prioridade alunos do curso para o qual a turma é oferecida; seguidos, nesta 
ordem, de alunos de mesma unidade, de mesmo centro, e, por fim, alunos do restante da Universidade;

– PeriodizaçãoPeriodização: alunos que estão no período para o qual a disciplina é recomendada têm 
prioridade; se a disciplina é eletiva ou se o aluno não está no período recomendado, o aluno de maior 
período tem a prioridade;

● Critérios variáveis (cabe ao Coordenador do curso determinar a ordem desejada)

– COA: Total de créditos obtidos acumulados (prioridade para alunos com maior COA);

– CRA: Coeficiente de rendimento acumulado (prioridade para alunos com maior CRA);

– Turno: (prioridade para alunos cadastrados no turno para o qual a turma é oferecida).

20



Calendário AcadêmicoCalendário Acadêmico

Todo início de ano, o aluno deve consultar o calendário do CEG 
(Conselho de Ensino de Graduação), disponível na página da UFRJ.
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PRAZOS PARA ENTRADA DOS DADOS NO 
SIGA

ATOS ACADÊMICOS 1º PERÍODO 2º PERÍODO

Previsão de Turmas Até 13/02 Até 12/07

Rematrícula de matrícula trancada (destrancamento de matrícula) Até 13/02 Até 12/07

Trancamento de matrícula Até 23/05 Até 14/10

Pedidos de inscrição em disciplinas 14 a 24/02 15 a 25/07

Concordância de pedidos de inscrição em disciplinas 25/02 a 01/03 26 a 31/07

Efetivação de pedidos de inscrição em disciplinas 06 a 07/03 01 a 02/08

Alteração de pedidos de inscrição em disciplinas 11 a 20/03 05 a 15/08

Concordância das alterações de pedidos de inscrição em disciplinas 21 a 25/03 16 a 20/08

Efetivação das alterações de pedidos de inscrição em disciplinas 26 a 27/03 21 a 22/08

Trancamento de inscrição em disciplinas 29/03 a 08/04 23/08 a 03/09

Concordância do trancamento de inscrição em disciplinas 09 a 11/04 04 a 05/09

Efetivação do trancamento de inscrição em disciplinas 12/04/2019 06/09/2019

Correção de inscrição em disciplinas (AID direta) 12/03 a 10/05 05/08 a 11/10

Regularização dos pedidos de inscrição em disciplinas 12/03 a 10/05 05/08 a 11/10

Pautas de notas - Lançamento de Graus e Frequência 01/07 a 31/07 02 a 23/12

Calendário AcadêmicoCalendário Acadêmico
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PRAZOS PARA ENTRADA DOS DADOS NO 
SIGA

ATOS ACADÊMICOS 1º PERÍODO 2º PERÍODO

Previsão de Turmas Até 13/02 Até 12/07

Rematrícula de matrícula trancada (destrancamento de matrícula) Até 13/02 Até 12/07

Trancamento de matrícula Até 23/05 Até 14/10

Pedidos de inscrição em disciplinas 14 a 24/02 15 a 25/07

Concordância de pedidos de inscrição em disciplinas 25/02 a 01/03 26 a 31/07

Efetivação de pedidos de inscrição em disciplinas 06 a 07/03 01 a 02/08

Alteração de pedidos de inscrição em disciplinas 11 a 20/03 05 a 15/08

Concordância das alterações de pedidos de inscrição em disciplinas 21 a 25/03 16 a 20/08

Efetivação das alterações de pedidos de inscrição em disciplinas 26 a 27/03 21 a 22/08

Trancamento de inscrição em disciplinas 29/03 a 08/04 23/08 a 03/09

Concordância do trancamento de inscrição em disciplinas 09 a 11/04 04 a 05/09

Efetivação do trancamento de inscrição em disciplinas 12/04/2019 06/09/2019

Correção de inscrição em disciplinas (AID direta) 12/03 a 10/05 05/08 a 11/10

Regularização dos pedidos de inscrição em disciplinas 12/03 a 10/05 05/08 a 11/10

Pautas de notas - Lançamento de Graus e Frequência 01/07 a 31/07 02 a 23/12

Calendário AcadêmicoCalendário Acadêmico
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Auxílio e apoio ao alunoAuxílio e apoio ao aluno

1. Orientador acadêmico
a. Planejamento do curso e montagem da grade;
b. Autorização de inscrição.

2. Secretaria acadêmica
a. Modificações e correções em boletim e histórico;
b. Lançamento de notas;
c. Emissão de declarações.

3. CODESA (Coord. de Desenvol. Educacional e Suporte Acadêmico)

a. Apoio pedagógico e psicológico;

4. Coordenação do curso
a. Autorização de inscrições irregulares, disciplinas em outras unidades, 

dispensa de disciplinas, etc;
25



Direção 
Acadêmica

COAA - Comissão de Orientação e Acompanhamento 

Acadêmico   (RESOLUÇÃO CEG 02/2016)

A atividade de orientação acadêmica, será exercida pela COAA e pelo CPO.

Coordenação do curso
(Manual do coordenador - site PR1)

O Coordenador de Curso é um agente facilitador de mudanças no 
curso, no comportamento dos docentes e dos colaboradores. Suas 
atividades envolvem funções políticas, gerenciais, acadêmicas e 
institucionais. É ele o responsável por supervisionar as atividades 
específicas para o funcionamento do curso, além de viabilizar as 
avaliações efetuadas pelo MEC. 
Algumas atividades da coordenação do curso:
- CURRÍCULO DO CURSO E OFERTA DE COMPONENTES 
CURRICULARES 
- PLANEJAMENTO ACADÊMICO DO CURSO
- PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC)
- PLANO DE ENSINO
- MATRÍCULA DO ALUNO
- RELACIONAMENTO COM O ALUNO
- ESTÁGIO CURRICULAR
- PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE
- PARTICIPAÇÃO NOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E 
CONSULTIVOS
- SISTEMA E-MEC 
- FISCALIZAÇÕES E AVALIAÇÕES
- ENADE

CPO - Corpo de Professores Orientadores 
(RESOLUÇÃO CEG 02/2016)

Cada membro do CPO deve: (para a lista completa ver Res. CEG02/18)
- disponibilizar, pelo menos, 1 hora presencial, a cada 15 dias para atendimento aos seus 
orientandos;
- auxiliar seus orientados no entendimento dos procedimentos acadêmicos que os afetam;
- emitir parecer, quando solicitado, sobre o desempenho acadêmico de seus orientandos;
- acompanhar a vida acadêmica dos beneficiários de Auxílio ao Estudante no sentido de 
orientá-los a respeito das normas de solicitação, concessão, renovação e cancelamento de 
seus respectivos auxílios ou benefício moradia de acordo com o estabelecido na 
Resolução CEG 01/2008.

É assegurado ao aluno solicitar formalmente a troca do orientador, devendo esta ser 
votada, aprovada e registrada em ata de reunião da respectiva COAA.

26

Direção geral

Secretaria Acadêmica
(. . .)



CDPX  [PERMANENTE]

(Conselho Deliberativo do Provisório de Xerém)

● Atualmente 17 membros sendo 2 representantes 
discentes.

Vocês são membros desta instituiçãoVocês são membros desta instituição

27

COAA  [PERMANENTE]
● No mínimo, 5 docentes efetivos e 2 representantes 

discentes.

COMISSÃO ELEITORAL  
[TEMPORÁRIA]

● 2 representantes discentes.



Sejam bem vindos!
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Horário de atendimento:
Terça-feira das 10:00 às 14:00

Local de atendimento presencial:
Sala da coordenação no Bloco-A ao lado da secretaria acadêmica

E-mail: coordenacao.biotec.xerem@gmail.com

Cadastrar e-mail atual no SIGA!
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