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Um Ano de Biotecnologia
No dia 04 de julho de 2017, o Conselho Universitário (CO) da USP aprovou a criação do Curso de Bacharelado em 
Biotecnologia, com sede na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), localizada no campus capital área Leste. 
No dia 26/06/2018, a Coordenação e Comissão do Curso (CoC) foram, formalmente, ins�tuídas.  Porém, desde a 
apreciação e aprovação da proposta pela Comissão de Graduação da EACH em 27/10/2016, o grupo de trabalho 
responsável pela criação do Curso (atuais membros da CoC) tem desenvolvido diversas a�vidades para colocar o 
curso entre os melhores da USP.

Primeira turma
Após o ves�bular FUVEST 2018, o curso teve 9,4 candidatos/vaga e a nota de 
corte foi de 47 pontos, na primeira fase. As 60 vagas foram preenchidas 
durante o período de matrícula. 

Aula Inaugural
No dia 05/03/2018, com a presença do Magnífico Reitor Prof. 
Dr. Vahan Agopyan, da Diretora Profa. Dra. Mônica Sanches 
Yassuda e outras autoridades universitárias foi realizada a 
aula inaugural do curso com a par�cipação da Profa. Dra. 
Glaucia Mendes Souza, Titular do IQ/USP e Coordenadora do 
Programa de Bioenergia (BIOEN) – FAPESP.

Tutoria acadêmica
A CoC desenhou e implementou o programa de tutoria acadê-
mica com a finalidade de dar apoio à permanência estudan�l e 
à formação acadêmica. Esse programa tem oferecido aos estu-
dantes a possibilidade de atenção especial, facilitando sua inte-
gração no meio universitário e acadêmico, além de orientar e 
assessorar na elaboração do seu plano de estudos e a�vidades 
que complementam o seu desenvolvimento acadêmico e 
pessoal.

Atualização da grade de disciplinas
Em reunião do dia 22/05/2018, a CoC aprovou a atualização da ementa de 22 disciplinas da grade curricular, o que 
resultou no aumento de créditos nas disciplinas ACH5501 Introdução à Biotecnologia e ACH5554 Gené�ca Geral e 
Molecular, além de adequar a distribuição de várias disciplinas na grade.

Recursos para infraestrutura
A verba para implementação do Laboratório de Biotecnologia foi liberada e a aquisição dos materiais e equipamen-
tos está em processo de compra. A Pró-reitoria de Graduação (PRG) em 12/06/2018 aprovou integralmente a verba 
(R$ 112.928,60 reais) solicitada para reforma e adequação do Laboratório de Biotecnologia. A Diretoria EACH, atra-
vés dos setores envolvidos, deu início ao processo de licitação para contratação das obras. 
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Convênio Acadêmico Internacional
Foi estabelecido convênio entre a Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH da USP e a Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto (FCUP, Portugal), como parte das ações de internacionalização dos cursos de graduação da 
USP. O estabelecimento do convênio é fruto dos esforços e parcerias internacionais da Prof. Dra. Rosely Aparecida 
Liguori Imbernon, juntamente com as Professoras Dra. Káthia Honório e Dra. Miriam Sannomiya. A Profa. Roseli é 
responsável pela coordenação das a�vidades acadêmicas, cien�ficas e de extensão, na EACH/USP, enquanto os 
professores Dr. Carlos Alberto Rocha Gomes, Dra. Maria Cris�na Sousa Cou�nho de Calheiros e Dra. Cris�na Marisa 
Ribeiro de Almeida par�cipam da coordenação na FCUP. 
Mais informações, visite o site da CRInt EACH.

Organização dos acadêmicos
Os alunos do curso, de forma entusiasmada, organizada e democrá�ca, escolheram como representante da turma, o 
acadêmico Flávio Vinicius Moreira, ins�tuíram o Centro acadêmico Barbara McClintock, sob a presidência da acadê-
mica Stéffani Vibanco de Oliveira Neves e criaram a empresa júnior Protos, sob a presidência da acadêmica Heloisa 
de Oliveira. A organização estudan�l demonstra sua a�va par�cipação no desenvolvimento do curso e nas diferentes 
a�vidades que fazem parte da vida acadêmica. 
 

Contratação docente 
Em 25/04/2018, foi concluído o processo de seleção para contratação de um professor doutor em regime de dedica-
ção exclusiva, na área de conhecimento Engenharia Bioquímica, tendo sido selecionado o Dr. Eu�mio Gustavo 
Fernándes Núñes, que já se encontra em processo de contratação.

Divulgação do Curso
Alunos e docentes têm par�cipado das diversas a�vidades para divulgação do curso, como a  “Visita Monitorada” 
(04/05/2018), o evento “Um dia de Biotecnologia” (04/07/2018), a feira “USP e as Profissões - 2018” 
(16-18/08/2018), entre outras. Nesses eventos, os interessados em realizar o ves�bular para o curso de Biotecno-
logia recebem informações e �ram dúvidas relacionadas à importância e caracterís�cas do curso no contexto atual 
das demandas sociais e desenvolvimento da Bioeconomia. 


