MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
RESOLUÇÃO CONSEPE/UFERSA nº 001/2009, de 09 de julho de 2009.
Altera a matriz curricular do curso de
graduação
em
Biotecnologia
da
UFERSA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA,
no uso de suas atribuições legais e com base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua 5ª
Reunião Extraordinária do ano 2009, realizada no dia 09 de julho,

CONSIDERANDO o Artigo 17, inciso IV, do Estatuto da UFERSA;

RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a matriz curricular do curso de graduação em Biotecnologia da
UFERSA.
Art. 2º. Excluir da matriz curricular, as disciplinas de Prática Desportiva I e
II.
Art. 3º. Excluir da matriz curricular, a disciplina Química Geral e
Inorgânica.
Art. 4º. Excluir da matriz curricular, a disciplina Controle da Expressão
Gênica.
Art. 5º. Alterar a denominação da disciplina Matemática para Biotecnólogos
para Cálculo I.
Art. 6º. Alterar a denominação da disciplina Informática Básica para
Informática Aplicada.
Art. 7º. Modificar o período de oferta da disciplina de Sociologia, do terceiro
para o quarto período.
Art. 8º. Modificar o período de oferta da disciplina de Bioquímica
Experimental, do quarto para o terceiro período.
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Art. 9º. Modificar a forma de oferta da disciplina Introdução à
Administração de Empresas, a qual passará a ser ofertada de forma eletiva no sétimo
período, com uma carga horária de 60 horas.
Art. 10. Alterar a carga horária da disciplina de Química Orgânica, que
passará a ser ministrada no segundo período com uma carga horária de 60 horas.
Art. 11. Alterar a carga horária da disciplina de Bioquímica para a
Biotecnologia, que será ministrada com uma carga horária de 60 horas.
Art. 12. Alterar a denominação da disciplina Empreendedorismo, Inovação
Tecnológica e Propriedade Intelectual para Empreendedorismo.
Art. 13. Alterar a denominação da disciplina Biotecnologia do Solo para
Microbiologia e Biotecnologia do Solo, a qual será ministrada no sétimo período.
Art. 14. Criar a disciplina Química Básica, a ser ministrada no primeiro
período com a carga horária de 60 horas.
Art. 15. Criar a disciplina Laboratório de Química Básica, a ser ministrada
no primeiro período com a carga horária de 30 horas.
Art. 16. Criar a disciplina Laboratório de Química Orgânica, a ser
ministrada no segundo período com a carga horária de 30 horas.
Art. 17. Criar a disciplina Engenharia Genética, a ser ministrada no quarto
período com a carga horária de 60 horas.
Art. 18. Criar as disciplinas Princípios de Toxicologia e Libras, a serem
ofertadas como disciplinas eletivas, ministradas no sexto e sétimo períodos, respectivamente,
com a carga horária de 60 horas cada uma delas.
Art. 19. Instituir o Trabalho de Conclusão de Curso na forma de duas
disciplinas a serem ofertadas no sexto e sétimo períodos, denominadas Trabalho de
Conclusão de Curso I e II, com carga horária de 60 horas cada uma.
Art. 20. Instituir o Estágio Supervisionado Obrigatório com uma carga
horária de 360 horas, a ser cursado no oitavo período.
Art. 21. Ficam revogadas as disposições contrárias.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Mossoró, 09 de julho de 2009.

Josivan Barbosa Menezes Feitoza
Presidente
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