
                      Universidade Federal de São Paulo 

                                         Campus Baixada Santista  

PPrrooggrraammaa  ddee  PPóóss--GGrraadduuaaççããoo  eemm  BBiioopprroodduuttooss  ee  BBiioopprroocceessssooss 

Av. Ana Costa, 95 – CEP 11060-001 – Santos-SP 

Tel./Fax: (13) 3878-3711/3774 

 
Ementas disciplinas 2º semestre de 2019 

 

Nome completo 
da disciplina  

Biotechnology Talks 

Ementa  Pesquisadores convidados apresentarão seminários da área de biotecnologia em inglês. Os alunos deverão ser 
capazes de compreender os objetivos e conclusões das apresentações e redigir um pequeno texto em português 
sobre os temas.  

Bibliografia   

Critérios de 
Avaliação 

Redação de resumo dos objetivos e conclusão dos projetos apresentados 

Docentes 
envolvidos 
(colocar a 
porcentagem de 
suas 
participações) 

Mauro Ferreira de Azevedo (100%) 

 

Nome completo 
da disciplina  

Empreendorismo em Biotecnologia 
 

 

Quantidade de 
vagas 

Sistemas e processos organizacionais dentro da área de Biotecnologia. Empreendedorismo e plano de negócio. 
Introdução à qualidade e produtividade. Estudo dos processos de desenvolvimento da capacidade 
empreendedora e inovadora dentro da Biotecnologia, Bioprospecção de produtos, indicando os instrumentos 
necessários ao aluno no planejamento, execução e controle das atividades inovadoras e empreendedoras 

Ementa  BUSINESSWEEK. Empreendedorismo: as regras do jogo. São Paulo: Nobel, 2008. CHER, Rogério. 
Empreendedorismo na veia. Rio de Janeiro: Campus, 2008. LOZINSKY, Sérgio. Implementando 
empreendedorismo na sua empresa. São Paulo: M. Books, 2009. 

Bibliografia  A avaliação será realizada através da apresentação de seminários  

Critérios de 
Avaliação 

Caio Fontana (100%) 
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Nome completo da 
disciplina  

Engenharia de tecidos aplicada a Saude Humana 

Ementa  Compreensão dos principais conceitos relacionados a Engenharia de tecidos para as mais variadas aplicações na Saude 
Humana.   Introdução ao conhecimento básico da fundamentação conceitual da investigação científica na área de 
Engenharia de tecidos, com apresentação das principais abordagens de manufatura de materiais, bem como testes de 
caracterização, teste de biocompatibilidade, avaliações em animais e estudos clínicos 

Bibliografia  ESTRELA, C. Metodologia Cientifica. 2ª Edição, Ed. Artes Medicas, São Paulo, 2005.  

GUELCHER A; HOLLINGER J. An Introduction to Biomaterials (Biomedical Engineering Series), 3ª Edição. Ed. Hardcover, 
2005.  

JONATHAN, B.; HASTINGS, G.Handbook of Biomaterial Properties, 2ª Edição. Ed. Hardcover, 1998.  

OREFICE, R. Biomateriais Fundamentos & Aplicações. 1ª Edição. Editora Cultura Médica, Rio de Janeiro, 2005. 

Critérios de 
Avaliação 

Seminarios e participação nas aulas  

Docentes 
envolvidos (colocar 
a porcentagem de 
suas 
participações) 

Renata Granito 

Ana Claudia Renno  

 

Nome completo 
da disciplina  

Métodos imunológicos utilizados para avaliação da eficácia de vacinas. 

Ementa  Curso teórico/prático em que serão enfocados os principais métodos imunológicos utilizados na avaliação da 
eficácia dos protocolos de imunização. Além disso, ocorrerão discussões de artigos relacionados aos métodos e 
os diferentes protocolos vacinais.   

Bibliografia  Artigos recentes de periódicos com alto nível de impacto, selecionados pelo Docente. 

Critérios de 
Avaliação 

Assiduidade, relatório das aulas práticas e discussão dos artigos. 

http://www.amazon.com/Introduction-Biomaterials-Biomedical-Engineering/dp/0849322820/ref=sr_1_4/002-5680131-6438440?ie=UTF8&s=books&qid=1196107612&sr=1-4
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Docentes 
envolvidos 
(colocar a 
porcentagem de 
suas 
participações) 

José Ronnie Carvalho de Vasconcelos. E-mail: jrcvasconcelos@gmail.com 

 

Nome completo 
da disciplina  

Planejamento Experimental e Otimização de Processos 
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Ementa  Introdução e importância da estatística em experimentos. Princípios de planejamento de experimentos. 
Experimentos comparativos simples, inferência estatística e teste de hipóteses. Experimentos de fator único, 
análise de variância, modelos com fatores fixos, aleatórios e mistos. Planejamento em blocos aleatorizados. 
Planejamentos fatoriais e fracionais. Planejamento de Misturas. 

Conteúdo Programático: 

- Introdução e importância da estatística em experimentos: Inserir e revisar conceitos de estatística, erro, 
precisão, reprodutibilidade, distribuição estatística, intervalos de confiença. 

- Princípios de planejamento de experimentos: Definições a respeito de planejamento de experimentos, áreas de 
aplicação, determinação de variáveis controladas e não controladas, determinação da resposta a ser analisada e 
da entrada do sistema. Conceito de interação entre fatores. Passos para o planejamento de um experimento. 
Exercícios de planejamento de experimentos. 

- Experimentos comparativos simples: Conceitos estatísticos básicos. 

Inferência estatística e teste de hipóteses: Intervalos de confiança, nível de significância, teste t, tamanho de 
amostras, teste F, resíduos, hipótese nula e hipótese alternativa. 

- Experimentos de fator único: análise de variância, modelos com fatores fixos, aleatórios e mistos. Análise de 
experimentos de fator único e diferentes tratamentos. 

- Planejamento em blocos aleatorizados: Planejamento de experimento em blocos aleatorizados, casos de uso, 
aplicações, limitações. Exemplo de aplicação. 

- Planejamento fatorial: Planejamento fatorial de experimento, casos de uso, aplicações, limitações. Exemplo de 
aplicação. 

- Planejamento fracionário: Planejamento fracionário, casos de uso, aplicações, limitações. Exemplo de 
aplicação. 

- Planejamento completo: Planejamento completo, casos de uso, aplicações, limitações, superfícies de resposta. 
Exemplo de aplicação. 

- Planejamento de misturas: Planejamento de misturas, casos de uso, aplicações, limitações. Exemplo de 
aplicação. 
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Bibliografia  D.C. Montgomery, “Design and Analysis of Experiments”, 6th ed. John Wiley & Sons, 2005. 

G.E.P. Box, J.S. Hunter, W.G. Hunter, “Statistics for Experimenters: Design, Innovation and Discovery”, 2nd ed., 
Wiley, 2005. 

M. I. Rodrigues, A.F. Iema, “Planejamento de experimentos e otimização de processos - uma estratégia 
sequencial de planejamentos”. Editora Casa do Pão, 2005. 
 
Artigos da área obtidos de diferentes bases de dados.  

Critérios de 
Avaliação 

50% exercícios 

50% trabalhos e apresentação de seminários. 

Docentes 
envolvidos 
(colocar a 
porcentagem de 
suas 
participações) 

Docente responsável: Anna Rafaela Cavalcante Braga (100%) 

 

Nome completo 
da disciplina  

Tecnologia de produção de biocombustíveis 

Ementa  1- Introdução à produção de etanol 
2- Matérias-primas para a produção de etanol 
3- Tratamento de caldo e fermentação do mosto  
4- Destilação do etanol 
5- Efluentes da fabricação do etanol 
6- Introdução à produção de Biogás  
7- Introdução à produção de Biodiesel  

Bibliografia  Lora, E.E.S; Venturini, O.J. Biocombustíveis. Volume 1 e 2. 1ª Ed. 2012. Editora Interciência. Rio de Janeiro. 
Lopes, C.H.; Gabriel, A.V.M.D.; Borges, N.T.M.R. Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Coleção UAB-
UFSCAR, 2011. Artigos científicos da área. 

Critérios de 
Avaliação 

Seminários e Trabalhos 
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Docentes 
envolvidos 
(colocar a 
porcentagem de 
suas 
participações) 

Andrea Komesu (80%) 

Eduardo Dellosso Penteado (10%) 

Anthony Andrey Ramalho Diniz (10%) 

 


