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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DA RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO 

 
PLANO DE ENSINO 

 
Disciplina: Biotecnologia, Inovação, Transferência de 

Tecnologia e Empreendedorismo - BITTE 

Código: BBI0242 - TÓPICOS 

ESPECIAIS DE BIOTECNOLOGIA 

CHA total: 32 horas 

Número de créditos: 02 

Número de vagas: 20 especial/em 

graduação; 20 pós-graduação 

CHA teórica: 16h CHA prática: 16h 

Ementa:  Biotecnologia, inovação, transferência de tecnologia e empreendedorismo; interação 

universidade-empresa; inteligência competitiva; pesquisa e desenvolvimento; tipos de bionegócios; 

modelagem; políticas públicas de inovação tecnológicas para a Biotecnologia.  

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 empreendedorismo e suas relações com a C, T & I. Será realizado 

desenvolvimento de parte prática por meio de trabalho de grupo e pré-proposta de modelagem de 

negócios e critérios de submissão à FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos do MCTI. 

A metodologia avaliativa  é processual e contínua por meio de análise de vídeos, resenhas de artigos e 

produção textual. Como um dos critérios de pontuação prioriza-se a presença em sala de aula. Os alunos 

realizam seminários e redação de texto sobre o tema. 

 

Será reprovado, o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da frequência na disciplina 

ou atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a designação “RF”. 

 

O rendimento acadêmico será expresso mediante os seguintes conceitos: A (muito bom, aprovado e 

com direito ao crédito); B (Bom, aprovado e com direito ao crédito); C (Regular, aprovado e com 

direito ao crédito); D (Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito), tal como descrito no Art. 35 da 

Resolução CEPEC n. 1492. 

No caso de alunos matriculados em regime especial ou de graduação em regime de flexibilização, as 

regras de aprovação e frequência serão conforme as normas da UFG. 

Objetivo Geral: O discente irá obter posicionamento crítico e soluções para a ideação, busca de 

investimento em inovação e novos produtos ou processos, especialmente em biotecnologia e saúde.  

Objetivos específicos: Compreender a estrutura de projetos inovadores para resultados de 

transferência de tecnologia e atividade empreendedoras. 

Entender as definições e procedimentos para o fomento à inovação nas empresas por meio de: 

financiamentos e subvenções; marcos regulatórios de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), 

interlocução entre o setor público e o setor privado (habitats de inovação, entidades de representação 

empresarial) na construção de novos instrumentos de apoio à inovação e ao empreendedorismo. 

Bibliografia Básica 

-Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. José Carlos Assis Dornelas. 2016 / 6 ed. 8 

exemplares na Biblioteca/UFG.  
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-Empreendedorismo: Uma visão do Processo. Robert A. Baron, Scott A. Shane; tradução All Tasks; 

revisão técnica José Antonio Lerosa de Siqueira. 2007. 10 exemplares na Biblioteca/UFG. 

-Gestão de negociação: como conseguir o que se quer sem ceder o que não se deve. Alessandra Gomes 

do N. Silva, Sérgio de Freitas Costa, José Guilherme H. Lima, Richard Marc Burbridge. 2007 / 2° Ed. 

9 exemplares na Biblioteca/UFG. 

-Inteligência competitiva: como transformar informação em um negócio. Elisabeth Gomes. 2004 / 2ed. 

6 exemplares na Biblioteca/UFG. 

-Negociação baseada em estratégia. José Carlos Martins F. de Mello. 2009 / 2ed.  20 exemplares na 

Biblioteca/UFG. 

 

Bibliografia Complementar 

-Criando um negócio social: como iniciativas economicamente viáveis podem solucionar os grandes 

problemas da sociedade. Muhammad Yunus; tradução Leonardo Abramowicz. 2010. 5 exemplares na 

Biblioteca/UFG. 

-Gestão estratégica de negócios: evolução, cenários, diagnóstico e ação.  Alfredo Colenci Junior et al.; 

organizado por Marly Cavalcanti. 2001.  5 exemplares na Biblioteca/UFG. 

-Mapeamento e gestão por processos - BPM: (Business Process Management). Orlando Pavani Junior, 

Rafael Scucuglia. 2011.  5 exemplares  na Biblioteca/UFG. 

-Negócios internacionais: estratégia, gestão e novas realidades. S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John 

R. Riesenberger ; tradução Sonia Midori Yamamoto e Leonardo Piamonte. 2010.  5 exemplares na 

Biblioteca/UFG. 

 

Vídeos José Clecildo Barreto Bezerra 

 

- TEDxGoiânia - Motivação para inovação / Motivation for innovation 

http://www.youtube.com/watch?v=4OdP5tWyZaM 

- Pode a humanidade esquecer o que aprendeu com as epidemias? Relação Parasito-Hospedeiro e 

Covid-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_tbLDWz5Js&t=63s 

- O que a arte, a história e a bíblia podem nos contar sobre as epidemias em tempos de Covid-19? 

https://www.youtube.com/watch?v=JMsIkV-YaFk&t=3s 

- Covid-19: que reflexões a ciência nos apresentou sobre as epidemias através dos tempos? 

https://www.youtube.com/watch?v=zbIZzWLCswo 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DA RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

Disciplina: Biotecnologia, Inovação, Transferência de 

Tecnologia e Empreendedorismo - BITTE 

Código: BBI0242 - TÓPICOS ESPECIAIS DE 

BIOTECNOLOGIA 

Semestre/Ano: 02/2022 

Período da disciplina: 11/01/2023 – 28/02/2023.  

Conforme disponibilidade dos alunos matriculados o cronograma/aula poderá ser antecipado. 

Horário: Quarta-feira 09 – 12h 

Aulas teóricas: 16 horas 

Aulas práticas: 16 horas 

Professor coordenador: José Clecildo Barreto Bezerra IPTSP/UFG e-mail clecildo@ufg.br 

Professores colaboradores:  

Empresária Amanda Brasil. Geografia, Psicologia e Gastronomia com Especialização em Educação Ambiental e 

Gastronomia PANC- plantas alimentícias não convencionais. 

Prof. Felipe Brasil. Doutor em agronomia, sócio diretor da empresa Costa Brasil Engenharia, meio ambiente e 

agropecuária. Professor Convidado do Curso de MBA em Gestão de Negócios de Incorporação e Construção 

Imobiliária da Fundação Getúlio Vargas - FGV. 

Prof. Dr. Rodrigo Bombonati de Souza Moraes. Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 

Nacional - PROFIAP/UFG. Ciências Sociais (USP) e Administração (USP), com mestrado em Administração (USP) 

e doutorado em Administração Pública e Governo (EAESP-FGV) 

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 

empreendedorismo e suas relações com a C, T & I. Será realizado desenvolvimento de parte prática por meio de 

trabalho de grupo e pré-proposta de modelagem de negócios e critérios de submissão à FINEP-Financiadora de 

Estudos e Projetos do MCTI. 

Avaliação: A metodologia avaliativa  é processual e contínua por meio de análise de vídeos, resenhas de artigos e 

produção textual. Como um dos critérios de pontuação prioriza-se a presença em sala de aula. Os alunos realizam 

seminários e redação de texto sobre o tema. 

 

Processo avaliativo: A disciplina contará com 3 atividades avaliativas. 

Atividade A: Presença em aula; 

Atividade B: Apresentação de seminário; 

Atividade C: Entrega de plano de modelagem de negócio ou produto. 

Cada atividade avaliativa terá nota máxima de 10 pontos. A nota final será composta pela média aritmética das notas 

das 3 atividades avaliativas. 

O rendimento acadêmico será expresso mediante os seguintes conceitos: A (muito bom, aprovado e com direito ao 

crédito); B (Bom, aprovado e com direito ao crédito); C (Regular, aprovado e com direito ao crédito); D (Insuficiente, 

reprovado, sem direito ao crédito), tal como descrito no Art. 35 da Resolução CEPEC n. 1492. 

Será reprovado, o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da frequência na disciplina ou atividade, 

sendo registrado no histórico acadêmico sob a designação “RF”. 

 

Frequência: 

Como será registrada a frequência? Será reprovado, o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da 

frequência na disciplina ou atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a designação “RF”. 

No caso de alunos matriculados em regime especial ou de graduação em regime de flexibilização, as regras de 

aprovação e frequência serão conforme as normas da UFG. 
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Quarta-

feira 

Tema da aula – Conteúdo programático 

Biotecnologia, Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo - BITTE 

Professor 

Aula 1 

11/01/23 

 

Apresentação da disciplina e seus objetivos. Aspectos práticos da modelagem de 

bionegócios. Aspectos diferenciados da pesquisa e setor produtivo na atuação em 

biotecnologia. 

Clecildo 

Aula 2 

18/01/23 

 

O valor da gestão do conhecimento na construção da carreira. Exposição e integralização do 

perfil profissional e composição dos seminários para modelagem de negócios. 

Clecildo 

Aula 3 

25/01/2

3 

Incentivo à leitura sobre empreendedorismo, gestão e inovação - casos de sucesso.  

a) Síntese de A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn por Silvio Seno 

Chibeni. http://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/structure-sintese.htm 

b) Comportamento empreendedor. A transversalidade da biotecnologia e a Teoria do 

pensamento complexo por Edgar Morrin. 

c) Do empresário para cientista/Do cientista para empresário. 

Tomas. S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. 2 ed., enlarged. Chicago and 

London: University of Chicago Press 1970. Fase pré-paradigmática - ciência normal - crise 

para revolução - nova ciência normal - nova crise - nova revolução. 

Clecildo 

Aula 4 

01/02/23 

 

 

 

Oficina Prática de projeto  e busca de recursos financeiros de subvenção econômica - modelo 

FINEP. Demanda do tipo de Bionegócio. Editais públicos de chamada de projetos para 

Biotecnologia. a) Tarefa 1: Literatura de tipos de bionegócios para leitura e discussão: 

Modelo empresarial, gestão de inovação e investimentos de venture capital em empresas de 

biotecnologia no Brasil. Tarefa 2: composição de uma proposta no modelo FINEP.  

Clecildo 

Aula 5 

08/02/23 

 

 

Prática: Trabalho de grupo e pré-proposta de modelagem projeto FINEP. Reunião prévia on-

line webinar com o docente/empresários convidados extra ou mentor do projeto caso haja.  

Clecildo 

Aula 6 

15/02/23 

Tipos de Negócio de Empreender. A Importância da Modelagem de Negócios.  

Oficina de projeto  de recursos financeiros de subvenção econômica - modelo FINEP. 

Demanda do tipo de Bionegócio. Editais públicos de chamada de projetos para 

Biotecnologia. 

Clecildo 

Aula 7 

agenda 

extra 

Avaliação parcial. Prática: Projetos de bioempreendimentos. Indicações de projetos com 

experimentação científica comprovada. Canvas – Modelo de Negócios. 

Clecildo 

Aula 8 

agenda 

extra 

 

Mecanismos de Execução de Políticas Públicas de Inovação Tecnológica para a 

biotecnologia. Continuação da discussão do Artigo: Modelo Empresarial, Gestão de 

Inovação e Investimentos de Venture Capital em Empresas de Biotecnologia no Brasil.  

 

Aula 9 

agenda 

extra 

 

 

Prática: Modelo de negócio – Canvas – Continuação. Discussão: Modelos de Contrato e 

Termos. http://www.cppi.ufv.br/pt-BR/modelos-de-contrato-e-termos. Eventualmente como 

convidado da área jurídica. 

Clecildo 

22/02/23 Recesso Carnaval Clecildo 

Aula 10 

agenda 

extra 

Avaliação final. Workshop de Projetos de bioempreendimentos. Entrega de resultados. 

Clecildo 

 

_________________________________________ 
Prof. Dr. José Clecildo Barreto Bezerra     clecildo@ufg.br 

Coordenador da disciplina 


