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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

Tel (062) 3209 6106 – FAX 3209 6363  

 

Curso: BIOTECNOLOGIA 

Ano letivo: 2015 

Nome da Disciplina: Estágio Curricular Obrigatório II 

Data de início/término da Disciplina: 05/10/2015 a 07/03/2016 

Encontros presenciais:  Quinta-feira 08:30 – 10:00h  

Turma: 8° Período 

Carga horária total: 160 horas – máximo 30 horas semanais 

 

Professor coordenador (email): Juliana Lamaro Cardoso (lamarocardoso@gmail.com) 

 

EMENTA 

Desenvolvimento de atividades práticas em instituições de pesquisa, empresas e órgãos conveniados 

públicos ou privados de acordo com o regulamento de estágio do curso de Biotecnologia e da UFG.  

 

OBJETIVO GERAL 

Propiciar ao aluno a realização de atividades práticas relacionadas às diversas áreas de atuação 

profissional, visando o treinamento e formação no campo de atuação do Biotecnólogo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Oferecer a oportunidade de ampliar e integrar o conhecimento adquirido para a formação profissional; 

desenvolver habilidades indispensáveis ao exercício profissional; estabelecer relações entre teoria e a 

prática profissional; desenvolver  habilidades e analisar situações reais de vida e trabalho de seu meio; 

complementar o processo ensino-aprendizagem; consolidar o aprendizado e aperfeiçoamento de 

atividades técnicas e científicas adequadas à prática profissional e qualificar o futuro profissional para 

identificar oportunidades para o desenvolvimento de produtos e serviços biotecnológicos de modo 

competitivo no mercado. 

 

METODOLOGIA 

Treinamento prático de metodologias aplicadas à Biotecnologia realizadas em ambientes de 

laboratórios localizados em universidades, institutos de pesquisas, fundações públicas ou privadas, 

empresas relacionadas com o campo de atuação do Biotecnólogo. As atividades serão definidas e 

supervisionadas pelo preceptor de estágio e terão duração limitada, não configurando vínculo 

empregatício. Todos os estagiários terão a garantia de um seguro conta acidentes e receberão 

cobertura previdenciária prevista na legislação específica 

 

AVALIAÇÃO 

A validação do estágio consistirá da entrega de Termo de Compromisso e Plano de Atividades 

devidamente preenchidos e assinados pelo preceptor, até uma semana após o início do estágio. O 

preceptor do estagiário avaliará os dez itens constantes na Ficha de Avaliação a ser distribuída pela 

Coordenação de Estágio, emitindo nota de zero a um, para cada item. Essa nota será endossada pela 

Coordenação de Estágio. Para validação da nota, é necessária a entrega dos formulários de Controle de 

Frequência do Estagiário, Declaração de Frequência e Relatório Final de Atividades devidamente 

preenchidos e assinados, até a data limite estabelecida no calendário acadêmico. O estudante será 
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considerado aprovado na disciplina se a nota final for igual ou superior a 6,0. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASTI V.A. Metodologia da pesquisa científica. Porto Alegre, Ed. Globo, 1974. 

GIL A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo, Atlas, 2002. 

BREVIDELLI M.M., DOMENICO E.B.L. Trabalho de conclusão de curso: guia prático para docentes 

e alunos. São Paulo, Latria, 2006. 
 

 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL 

Normas da ABNT. Disponível em: www.abnt.org.br 

ALMEIDA M.R., BORÉM A., FRANCO G.R. Biotecnologia e Saúde. Viçosa, Editora da UFV, 2004. 

BORÉM A., ALMEIDA M.R., SANTOS F.R. Biotecnologia de A a Z. Viçosa, Editora da UFV, 2003. 

CERVO A.L., BERVIAN P.A. Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários. São Paulo, 

McGraw-Hill, 2005. 

FIORIN J.L., SAVIOLI F.P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo, Ática, 1999. 

LIMA N., MOTA M. Biotecnologia: Fundamentos e Aplicações. Porto, Portugal, Lidel  Edições Técnicas, 

2003. 

 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data   Temas Turma Docente 

 

26/11/2015  Apresentação do Regulamento Geral de 

Estágio Curricular do Curso de Bacharelado 

em Biotecnologia. 

U Juliana 

21/01/2016  Encontro presencial para apresentação pelos 

alunos, das propostas de estágio. Entrega de 

formulários  de Termo de Compromisso e 

Plano de Atividades. 

U Juliana 

11/02/2016  Encontro presencial para discussão  U Juliana 

07/03/2016  Data limite para entrega dos formulários: 

Ficha de Avaliação, Controle de Frequência 

do Estagiário, Declaração de Frequência e 

Relatório Final de Atividades devidamente 

preenchidos e assinados 

U Juliana 

 

 

_____________________________________ 

Professora Dra. Juliana Lamaro Cardoso 


