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BIOTECNOLOGIA 

EMENTA DE DISCIPLINA 
 

Disciplina: Gestão e empreendedorismo em Biotecnologia Código: IPT0165 

Pré requisito: não há pré-requisito 

CHA total: 32 horas CHA teórica: 32 horas CHA prática: 0 horas 

Ementa: Contribuição na formação acadêmica de integração universidade empresa, pela compreensão da 

biotecnologia como área de aplicação interdisciplinar e análise de oportunidades que qualifiquem, 

identifiquem e valorizem experiências de gestão e empreendedorismo em biotecnologia, por meio de 

caracterização do comportamento empreendedor, gestão de projeto e inovação, observando a biotecnologia em 

aspectos da potencialidade, organização em habitats tecnológicos, competitividade e incentivos. 

Objetivo Geral: Compreender os processos de gestão e empreendedorismo em Biotecnologia, bem 

como suas aplicações no setor produtivo empresarial. 

Objetivos específicos:  

- Obter posicionamento crítico e soluções descobertas pelos estudantes para se investir em educação e 

empreendedorismo. 

- Desenvolver competências associadas à criação de novos negócios e à gestão. 

- Difundir a transferência de novos conhecimentos e tecnologias na forma de debates, treinamentos, 

visitas técnicas e pesquisas de quanto às formas de empreender em negócios e em atividades de gestão 

da inovação.  

- Contribuir na formação de acadêmicos e integração com o setor produtivo empresarial, com ênfase 

no fomento ao setor de ciências da vida. 

Bibliografia Básica:  

1. VARIAN, H.R. Microeconomia: princípios básicos: uma abordagem moderna. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2003. 

2. PINDYCK, R.S., RUBINFELD, D.L. Microeconomia. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2009. 

3. BARON, R.A., SHANE, S.A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Cengage 

Learning, 2007. 

 

Bibliografia complementar:  

1. BARBOSA, C.R. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. 
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Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2008. 

2. FIORIN, J.L., SAVIOLI, F.P. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. São Paulo: Ática, 2003. 

3. SANTOS, N. Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual. Goiânia: UCG, 2007. 

4. MACEDO, M.F.G., MULLER, A.C.A., MOREIRA, A.C. Patenteamento em biotecnologia: um 

guia prático para os elaboradores de pedidos de patente. Brasília: Embrapa /Secretaria de Propriedade 

Intelectual, 2001. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA  

Tel (62) 3209 6103 – FAX (62) 3209 6363  

BIOTECNOLOGIA 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Gestão e empreendedorismo em Biotecnologia Código: IPT0165 

Semestre/Ano: 1/ 2019 

Professor coordenador: Prof. Dr. José Clecildo Barreto Bezerra 

Metodologia: Metodologia didática de exposição dialogada com utilização de recursos audiovisuais em conjunto de aulas 

organizadas em módulos. As aulas envolvem discussões de temáticas contemporâneas sobre Gestão, Empreendedorismo e 

Inovação.  Estímulo à leitura de casos de sucesso em negócios e livros sobre o tema. 

Avaliação: A metodologia avaliativa  é processual e contínua por meio de seminários e produção textual de idealização de 
ideias em negócios. Como um dos critérios de pontuação prioriza-se a presença em sala de aula e participação nas 
discussões. 
a) Atribuição de nota que privilegia a presença e discussão  
b) Redação orientada e apresentação de seminário; 
c) Relato de artigos de revistas de negócios com casos de sucesso. 
d) Elaboração textual idealização de projeto de portfolio em biotecnologia – tema livre 
 
Nota Final de 0 a 10 = A (2 pontos) + B (3 pontos) + C (2 pontos) + D (3 pontos) 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data Docente Conteúdo 

15/03/19 José Clecildo 

Módulo 1 - Ser empreendedor e gestão de negócios em Biotecnologia. Apresentação da 
disciplina e seus objetivos. Tipos de empreendedorismo e sua história. Exemplos de empresas 
em biotecnologia para atuação do profissional.  

22/03/19 José Clecildo Mapa intencional de proposta profissional entre os alunos e suas futuras atuações. 

29/03/19 José Clecildo 

Por que a biotecnologia é diferente para empreender? O valor da gestão do conhecimento. 
Conclusão do mapa individual das perspectivas  profissionais dos alunos (formar, trabalhar 
em uma empresa, pós-graduação profissional  e mercado, pós-graduação acadêmica, 
empresário, concurso público, pesquisador).  

05/04/19 José Clecildo 

Definições de personalidades empreendedoras Características associadas ao comportamento 
empreendedor.  Mentalidade empreendedora. Traços dos realizadores. Empreendedorismo, 
Maturidade Empresarial  e Diversidade. 

12/04/19 José Clecildo 
Características de Comportamento ligadas ao Conjunto de Realização, ao Conjunto de 
Planejamento, ao Conjunto de Poder. 

19/04/19 José Clecildo 
Leitura e discussão de planilha de características associadas ao comportamento 
empreendedor. 

26/04/19 José Clecildo Módulo 2 – Inovação, tecnologia e geração de conhecimento. Relatos de pesquisas de 
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gestão do conhecimento em Biotecnologia. Tipos de negócios em Biotecnologia. 

03/05/19 José Clecildo 
Empreendedorismo e habitats de inovação e Biotecnologia. Fundos setoriais de fomento à 
pesquisa e inovação. 

10/05/19 José Clecildo 

Avaliação 1: Empreender projetos e comunicação. Apresentação de Portfolios de 
comunicação em Biotcnologia.  

Patentes em Biotecnologia; Biologia Sintética; Empresa Júnior; Criopreservação de vegetais; 
Biorremediação;  Nanotecnologia;  Biotecnologia Aplicada a Cosmecêutica; Virologia 

17/05/19 José Clecildo Gestão de Portfolio, programa e projeto. Priorização e gestão de projetos  de inovação. 

31/05/19 José Clecildo 

Módulo 3 - - Bionegócios e relações com as fontes de cooperação. Avaliação 2: Leituras de 
captação de ideias.  Exemplo de casos de sucesso em diferentes segmentos de mercado. 
Apresentação de relato pelos alunos. 

07/06/19 José Clecildo 
Aula dirigida interlocução dos temas do seminário de indicadores e áreas estratégicas de 
biotecnologia 

14/06/19 José Clecildo 
Tipos de capital (intelectual, social, político etc) para inovar e empreender. O capital 
Universidade - Empresa em sinergia nos empreendimentos 

21/06/19 José Clecildo 

Módulo 4 – Indicadores e informações em Biotecnologia. Estudo de casos 
1. Sites de Biotecnologia, incubadoras e aceleradoras de negócios 

2. Levantamento de Empresas Atuantes em Biotecnologia (Nacionais e Internacionais) 

28/06/19 - 

Estudo de casos 
3. Modelo Canvas de plano de negócios 
4. Biotecnologia dourada 

05/07/19 José Clecildo 

Estudo de casos 
5. Patentes em Biotecnologia 
6. Formas de Organização: habitats de inovação, cluster, polos industriais e incubadoras 
7. Escalonamento Industrial de Produtos 

8. Consultoria em biotecnologia – uma abordagem cosmecêutica 

12/07/19 José Clecildo 

Estudo de casos 
9. Biologia sintética 
Conclusão temática da disciplina e perspectivas de mercado e iniciativa individual.  

17/07/19 José Clecildo Avaliação final ou revisão de material avaliativo 

 

 
Coordenador(a)  da Disciplina 


