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Histórico da Biotecnologia 

 

Segundo Scriban (1985), a palavra Biotecnologia é formada por dois termos gregos: 

Bio, que significa vida e, Tecnologia, que significa estudo das técnicas.   

A palavra tecnologia apareceu nos textos franceses em 1656, significando o “estudo 

das técnicas, das ferramentas, das máquinas, dos materiais”. Entrou na Academia em 1835, 

mas já em 1822, era editado em Paris um “Dictionaire Technologique”. Encontramos no 

campo da tecnologia inúmeros fenômenos de convergência, típicos da história das ciências, 

das técnicas, da indústria e, além disso, seu caráter pluridisciplinar é frequentemente capital. 

O termo biotecnologia apareceu por volta de 1960, quando a Biotecnologia moderna 

se iniciou com os trabalhos preliminares de Fleming em 1929-1932, sobre a penicilina e, 

sobretudo, com a produção industrial desse antibiótico, em 1941, por Florey. Em seguida, 

veio a fabricação de aminoácidos. Durante a Segunda Guerra e, principalmente, depois de 

1949, o estudo dos biorreatores e as indústrias farmacêuticas e agroalimentares 

(fermentações) favoreceram o desenvolvimento da biotecnologia. As sucessivas descobertas 

que edificaram a biologia molecular, a partir dos trabalhos de Watson e Crick, em 1953, e as 

manipulações genéticas (Engenharia Genética), nos anos 1970-1973, permitiram o rápido 

desenvolvimento desta ciência. 

Atualmente, a Biotecnologia, ao incorporar os recentes avanços da biologia celular e 

molecular, pode ser definida como a utilização de células e moléculas biológicas para a 

solução de problemas e/ou produção de produtos úteis. De modo geral, os avanços 

biotecnológicos vêm revolucionando e continuarão a revolucionar diversos aspectos das 

nossas vidas e de nossa relação com a natureza. No campo da saúde, a biotecnologia pode 

levar à descoberta de novas formas de diagnosticar, tratar e prevenir doenças. Na agricultura, 

todos os aspectos, desde o plantio das sementes até os alimentos colocados em nossas 

mesas, podem ser afetados por ela. A Biotecnologia é considerada extremamente importante 

para os problemas ambientais, pois pode encontrar novas fontes energéticas, mais limpas e 

de energia reciclável, novos métodos de detectar e tratar contaminações ambientais e 

desenvolver novos produtos e processos menos danosos ao ambiente. 
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O curso de Biotecnologia da UNILA 

 

 A proposta inicial do curso de Biotecnologia, grau bacharelado, foi elaborada e submetida 

para apreciação da Comissão Superior de Ensino (COSUEN) em outubro de 2013, sendo 

revisada e resubmetida em fevereiro de 2014. A proposta se adéqua ao pacto UNILA-MEC 

de 7 de dezembro de 2010, o qual previa um quantitativo de 100 (cem) vagas na área das 

ciências biológicas, das quais 50 (cinquenta) vagas já se encontram preenchidas pelo curso 

de Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade. 

 Em última instância, a criação do curso de Biotecnologia foi aprovada durante reunião 

ordinária do Conselho Universitário da UNILA (CONSUN), em 28 de março de 2014, sendo a 

decisão publicada na Resolução 004/2014, de 4 de abril de 2014. A autorização do curso de 

Biotecnologia acontece em um momento histórico para a Universidade, quando foram 

aprovadas as criações de 24 (vinte e quatro) novos cursos de graduação, atendendo à 

demanda de expansão da Universidade. 

 Em abril de 2014, pela Portaria PROGRAD-UNILA N° 020/2014, de 22 de abril 2014, cria-

se a comissão de implantação do curso, a qual é composta pelos professores doutores Luiz 

Henrique Garcia Pereira (Presidente), Cristian Antonio Rojas, Gleisson Alisson Pereira de 

Brito, Márcio de Sousa Góes e Willy Beçak (membro externo). A comissão passou a se reunir 

semanalmente para discutir o perfil do curso a ser proposto, sua matriz curricular e o perfil do 

egresso pretendido para o bacharel em Biotecnologia da UNILA. As discussões foram 

pautadas no perfil da UNILA e da região na qual a Universidade inserida e, após cinco 

reuniões e consultas ao seu membro externo, a comissão de implantação elaborou o presente 

PPC. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

O curso de Biotecnologia, comprometido em concretizar a missão institucional da 

UNILA, tem por objetivo geral: 
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• Promover a educação superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos 

comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da 

região e da América Latina e do Caribe. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Formar indivíduos com adequada fundamentação teórica como base para uma ação 

competente e transdisciplinar, que inclua o conhecimento interdisciplinar para a 

utilização da matéria viva, bem como de suas partes integrantes, na criação, 

desenvolvimento e aplicação de produtos e processos biotecnológicos que garantam 

maior economia, eficácia, competitividade e adaptabilidade para seu uso social final; 

b) Oferecer as condições para a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, 

permitindo ao acadêmico adquirir habilidades e competências necessárias para: 

c) conceber, projetar e executar, analisar e coordenar sistemas, dispositivos, produtos, 

serviços e processos biotecnológicos; 

d) identificar e resolver problemas associados à utilização experimental ou industrial de 

organismos vivos, de material de origem biológica e de fenômenos e processos 

biológicos; 

e) aplicar as metodologias científicas para o planejamento, gerenciamento técnico-

científico, execução de processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos 

acadêmicos ou aplicados, a realização de perícias, a prestação de serviços de 

consultoria e a emissão de laudos, pareceres técnicos relativos à utilização 

experimental ou industrial de organismos vivos, de material de origem biológica, de 

fenômenos e processos biológicos; 

f) comunicar-se, formal e informalmente, de maneira adequada ao pleno 

desenvolvimento de sua atividade profissional; 

g) atuar e exercer liderança no trabalho em equipe multiprofissional, com compromisso, 

responsabilidade e empatia e com capacidade para a tomada de decisões. O 

biotecnologista deve ser qualificado como empreendedor, empregador, gestor ou líder 

de equipe; 
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h) utilizar o conhecimento técnico-científico de forma articulada ao contexto sociopolítico, 

de modo a exercer a sua prática profissional como uma forma de participação e 

contribuição social, sempre de acordo com a legislação pertinente; 

i) ter espírito crítico e responsabilidade que permitam orientar escolhas e decisões 

próprias e de terceiros na formação de valores e definição de condutas alinhados com 

a ética, a democracia e o bem-estar social, com respeito à diversidade étnica e cultural 

e à preservação ambiental e da biodiversidade; 

j) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade, portando-se como um 

elemento educador, consciente de seu papel na geração na busca, na aplicação e 

transmissão de conhecimentos de forma construtiva para a sociedade; 

k) avaliar o impacto real ou potencial de novos conhecimentos, tecnologias, serviços e 

produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, 

sociais e epistemológicos; 

l) manter uma postura de disponibilidade e iniciativa para a busca constante de novos 

conhecimentos, tanto formal como informalmente, dentro dos preceitos de uma 

educação continuada; 

m) desenvolver, executar e/ou supervisionar ferramentas de bioinformática para análise 

de fenômenos e processos biotecnológicos e para monitoramento e controle de 

sistemas de produção biotecnológicos; 

n) participar de avaliações da viabilidade econômica, social e ambiental de 

procedimentos e tecnologias aplicadas a processos biotecnológicos; 

o) atuar na redação, controle e avaliação de patentes da área; 

p) atuar na formação de recursos humanos em empresas, indústrias e instituições de 

ensino; 

q) atuar na gestão da qualidade de produtos, processos e serviços do setor; 

r) prestar assistência, assessoria, consultoria na elaboração de orçamentos, na 

divulgação e comercialização de produtos biotecnológicos; 

s) desenvolver estudos de viabilidade técnico-econômica, especificações de 

equipamentos e execução de projetos biotecnológicos; 

t) possibilitar, levando em consideração a extrema importância da pesquisa e da 

extensão nas ações profissionais do biotecnologista, o desenvolvimento científico do 
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acadêmico a partir de atividades de iniciação científica e, principalmente, através da 

orientação de um trabalho de conclusão de curso que integre os saberes científico e 

empreendedor, visando o desenvolvimento da região e da América Latina e do Caribe. 

Com relação ao plano da coordenação da última gestão, os principais objetivos foram 

atingidos, sendo eles: implementação do novo PPC no curso (2018), com a nova matriz 

generalista e exclusão das duas ênfases; reconhecimento do curso no MEC; redução dos 

possíveis atrasos de alguns discentes devido a implementação de uma nova matriz curricular.  

Atualmente, a UNILA bem como as demais IES nacionais estão passando por adequação 

em suas matrizes curriculares bem como em todo o documento que aborda as normativas de 

cada Projeto Pedagógico de Cursos (PPCs), devido a necessidade da incorporação de 10% 

da carga horária total dos cursos, relacionadas a cargas horárias de extensão, baseado na 

Instrução Normativa PROGRAD nº02/2021 e 06/2021. Assim, os principais objetivos da atual 

gestão da Coordenação do curso de Biotecnologia serão:  

• a reformulação do PPC do curso com adequação dos 10% de carga horária de 

extensão;  

• integralização do curso atrações de ações do colegiado, NDE e docentes do curso; 

• proporcionar a integração entre os três pilares institucionais entre eles ensino, 

pesquisa e extensão; 

• e a divulgação do curso com a comunidade. 

 Com essa nova reformulação do PPC, a coordenação juntamente com o NDE do curso 

e o colegiado, irão elaborar uma nova versão do PPC com todas as normativas/portarias 

atualizadas para a implementação das necessidades frente ao curso, o qual será aprovado 

pelo colegiado do curso e posteriormente pelos órgãos internos competentes da UNILA. A 

coordenação então, será responsável em acompanhar o desempenho acadêmico dos 

discentes calouros (que irão seguir o novo PPC, a partir de 2023, bem como os discentes 

veteranos, que permanecerão seguindo o PPC antigo (aprovado em 2018), para uma melhor 

conduções dos respectivos discentes e uma colação de grau em tempo cabível. 

 

À baixo segue as atividades de ensino pesquisa e extensão propostas para a atual 

coordenação de curso: 
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Cronograma 

 

R – Realizado 

AR – A realizar 

RP – Realizado parcialmente 

N/A – Não se aplica 

 

 

Atividades (ensino, pesquisa e 

extensão) 
2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

Adequação do PPC as novas 

normativas da extensão 
RP AR N/A N/A 

Reuniões de NDE e colegiado para 

reformulação do PPC 
RP AR AR AR 

Submissão do PPC as instâncias 

superiores 
AR AR AR AR 

Organizar/cadastrar as possíveis 

disciplinas que precisarão de 

equivalência 

AR AR AR AR 

Supervisionar TCCs, estágios 

obrigatórios e AACs 

RP AR AR AR 

Analisar vagas ociosas AR AR AR AR 

Incentivar projetos de monitorias e ICs 

pelos docentes e discentes 
RP AR AR AR 

Cobrar aquisição de novos reagentes e 

equipamentos pela Universidade 
RP AR AR AR 
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Estabelecer reuniões periódicas com 

NDE e Colegiado 
RP AR AR AR 

Realizar reunião com discentes para 

verificar o andamento do curso 
AR AR AR AR 

Auxiliar a elaboração da semana 

acadêmica 
AR AR AR AR 

Divulgar eventos científicos PR AR AR AR 

Organizar e acompanhar processos de 

aquisição (licitação) de insumos e 

equipamentos para o curso 

AR AR AR AR 

Apoiar docentes em seus laboratórios 

de pesquisas  
PR AR AR AR 

Orientar os discentes para possíveis 

projetos de pesquisa e extensão 
PR AR AR AR 

Estimular os discentes em participar das 

mostras de cursos 
AR AR AR AR 

Propor parcerias quem instituições (IES) 

e/ou empresas (atividades de pesquisa 

e extensão) 

AR AR AR AR 

Estimular o uso de redes sociais para 

divulgação do curso de Biotecnologia da 

UNILA 

PR AR AR AR 

Zelar pela integridade dos discentes do 

curso com relação a Pandemia COVID-

19 

PR AR AR AR 

Realizar todas as atribuições e 

demandas de responsabilidade da 

coordenação  

RP AR AR AR 
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