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PREFÁCIO

Tente responder os seguintes questionamentos: O que é biotec-
nologia? O que é um transgênico? Como a biotecnologia está presente 
no meu dia a dia? O que faz um profissional formado nesta área e onde 
ele pode trabalhar? Quais universidades no Brasil oferecem este curso? 
Se você não consegue responder estas perguntas, não se preocupe, pois 
você não está sozinho. Isso pode ser explicado, porque a biotecnologia 
é uma área muito nova no Brasil. No entanto, a sua importância vem 
rapidamente crescendo e sendo concretizada por várias iniciativas de 
apoio do governo federal, como a criação de novos cursos de gradu-
ação, editais para financiamento de pesquisas e bolsas de estudos nacio-
nais e internacionais, entre outras. A criação do curso de Biotecnologia 
na Universidade Federal do Ceará (UFC) foi uma dessas iniciativas.

O presente livro foi idealizado para tentar responder todas as 
perguntas feitas no parágrafo anterior. Atuando assim como uma ferra-
menta de conhecimento e de divulgação do curso de Biotecnologia da 
UFC, direcionada, principalmente, para estudantes do Ensino Médio 
que estão escolhendo que curso de graduação fazer. A linguagem é sim-
ples e objetiva, contudo, não se engane, pois simples não é sinônimo 
de superficial. Os autores são todos professores altamente qualificados 
e descrevem com muita propriedade diversos assuntos na área da bio-
tecnologia. Ao ler o livro, ficará claro que a biotecnologia é uma área 
muito interessante e que cada vez mais faz parte do nosso cotidiano, 
sendo uma ótima opção de curso de graduação.
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O livro começa com uma introdução sobre biotecnologia, fazendo 
um histórico dos grandes marcos científicos, entre eles o primeiro trans-
gênico, a clonagem da ovelha Dolly e a sequência do genoma humano; 
definindo as principais diferenças entre biotecnologia moderna e clás-
sica; mostrando as diversas aplicações de processos biotecnológicos, as 
diferenças entre os cursos de Biotecnologia e Biologia e as interfaces 
com os de Medicina e de Farmácia. Este capítulo também trata das 
principais áreas em que um biotecnologista pode atuar.

No segundo capítulo é feita uma descrição detalhada do curso 
de Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará, pela atual coor-
denadora e uma das criadoras do curso, incluindo dados do corpo do-
cente atual, linhas de pesquisas, objetivos do curso, disciplinas obri-
gatórias, optativas e estágios, perfil do profissional formado, entre 
outros. Também é feita uma apresentação dos programas de extensão 
desenvolvidos por professores e alunos, tais como: PIQD, LINAbiotec, 
Biotecnologia na Escola, Biotecvirtual, Semana Zero, Semana da 
Biotecnologia e Empresa Júnior. Esse capítulo esclarece dúvidas sobre 
o curso de Biotecnologia da UFC.

O capítulo seguinte foi feito por um professor que teve uma larga 
experiência na indústria. É mostrado um panorama geral da indústria, 
incluindo histórico, conceitos, tipos de indústrias biotecnológicas (mé-
dica, farmacêutica, alimentícia, química, biônica), mercado global e 
nacional. Ao longo do texto, ficará evidente a potencialidade da biotec-
nologia no Brasil, uma vez que nós possuímos a maior biodiversidade 
do planeta em espécies animais e vegetais, muitas delas ainda não es-
tudadas. O Nordeste ainda possui poucas empresas na área biotecnoló-
gica. Contudo, isso não é um ponto negativo, pelo contrário, é um ponto 
bastante favorável no que diz respeito ao futuro, pois a tendência é a 
criação de novas empresas e, consequentemente, de muitos empregos. 
Uma das características dos profissionais desta área é o alto grau de 
especialização e conhecimento. No entanto, toda essa exigência é retri-
buída na forma de boas remunerações e um ótimo ambiente de trabalho.

O quarto capítulo faz uma descrição do LiNABiotec (Liga 
Nacional de Acadêmicos de Biotecnologia), que é um programa fun-
dado pelo curso de Biotecnologia da UFC no ano de 2010. Atualmente, 
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ele está presente em vários estados brasileiros e reúne mais de 2.500 
estudantes e profissionais da área. Esse programa tem como objetivo 
divulgar e discutir todos os temas que abrangem a biotecnologia, entre 
eles a grade curricular do curso, programas de apoio governamentais, 
oportunidades de trabalho, pesquisa, estágios, etc. O interessante é que 
este capítulo foi escrito com o auxílio de estudantes de graduação que 
fazem parte deste programa.

O livro finaliza com a opinião de vários formandos sobre o curso 
de Biotecnologia da UFC. Nele você encontrará respostas para per-
guntas que não foram respondidas nos capítulos anteriores. Você notará 
que alguns estudantes, através do curso de Biotecnologia, fizeram es-
tágios em outros países, com financiamento do governo federal. Você 
pode imaginar estudar por um ano nos Estados Unidos ou em outro 
país de sua preferência? Então, se você gosta de química, biologia e 
um pouco de matemática, certamente o curso de Biotecnologia é uma 
boa opção para você. Finalizo parabenizando os autores, em especial o 
professor Márcio Viana Ramos, que certamente não mediram esforços 
para que este livro fosse concretizado.

Cléverson  Diniz Teixeira de Freitas
Professor do curso de Biotecnologia da UFC





PREFÁCIO DO COORDENADOR

Escrever, organizar ou conceber um livro é algo imensamente 
desafiador. É como abrir um novo negócio: tem que ser diferente, ino-
vador e principalmente justificar seu produto de modo inédito e assim 
apresentar algo atrativo ao consumidor. Comecei a pensar neste livro 
como um instrumento de divulgação da biotecnologia. Isto não teria ca-
ráter inédito, tampouco seria atrativo por si mesmo. Porém, vivenciando 
o amplo espectro de incertezas que cercam os estudantes de Ensino 
Médio em vésperas do ENEM, eu comecei a perceber que poderia, com 
ajuda de outros colegas, dirigir algumas ideias a esta plateia tão carente 
de esclarecimentos acerta do Ensino Superior e de seus desdobramentos 
no futuro dos jovens.

Décadas atrás, a graduação era uma formal evolução que con-
duzia os jovens a um campo profissional relativamente bem definido. 
Isto não é mais verdade. Os cursos se multiplicaram em quantidade e 
diversidade. Entretanto, não é exatamente isto que inquieta um estu-
dante no momento de uma escolha tão importante. É o caráter inter-
disciplinar entre as graduações que furta do estudante uma definição 
clara do que, de fato, representa cursar este ou aquele curso e onde se 
situaria a sua futura área de atuação profissional. Aqui também é grande 
o conflito, pois a interdisciplinaridade ainda não foi absorvida pelos 
órgãos representativos dos profissionais de nível superior, tais como 
conselhos e sindicatos. Entretanto, não foram somente estas as moti-
vações para elaborar livro. Depois da criação, na UFC, do Bacharelado 
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em Biotecnologia, em 2010, a curta experiência com os estudantes 
ingressos no curso mostrou que acolhíamos uma plateia heterogênea 
de expectativas, formada por seguimentos que haviam escolhido o 
Bacharelado em Biotecnologia sem uma razão concreta, como se fossem 
exploradores do campo biotecnológico; seguimentos que tinham como 
primeira escolha a medicina e que, de algum modo, interpretavam que 
a biotecnologia poderia suprir suas afeições pela área médica através da 
pesquisa científica voltada para problemas da saúde. Em alguns casos 
a evasão foi inevitável. A evasão não é boa para ninguém, representa 
elevados custos sociais, financeiros ou pessoais.

A nossa ideia, através deste livro, foi apresentar a biotecnologia 
no contexto de sua multidisciplinaridade, passeando sobre seus funda-
mentos, seus espaços e suas fronteiras de atuação profissional, funda-
mentalmente direcionando nosso diálogo ao estudante de nível médio. 
Em particular, oferecemos um momento dedicado a situar a biotecno-
logia em relação à biologia tradicional e à medicina, áreas com as quais a 
biotecnologia interage intensamente, pois se situa entre o conhecimento 
básico e a aplicação destes em forma de produtos, processos e serviços.

A construção deste instrumento nos traz a expectativa de que muitos 
estudantes entendam melhor a proposta da graduação em Biotecnologia 
na UFC e em outras instituições educacionais de nível superior em todo 
o Brasil, assim como desejamos atrair estudantes para este mercado tão 
promissor. Seria também positiva a leitura deste livro por professores do 
ensino de biologia, os quais são profissionais importantes na formação 
conceitual dos estudantes ao longo de seus caminhos ao encontro do 
ENEM. Por fim, ao introduzirmos no final do livro opiniões dos estu-
dantes da primeira turma acerca da biotecnologia e de suas experiências 
acadêmicas no curso, permitimos uma linguagem mais próxima daquela 
dos jovens estudantes, daquela do também jovem leitor.

A biotecnologia é uma realidade educacional e será em breve 
uma realidade profissional porque a formação de profissionais em bio-
tecnologia está dentro de um contexto bem maior, envolvendo a indús-
tria e, por conseguinte, o mercado de trabalho.

Prof. Márcio Viana Ramos



HOMENAGEM

A Dirce Fernandes de Melo

Conheci a Professora Dirce Fernandes de Melo no final 
dos anos 1960, ainda como bolsista de Iniciação Científica do an-
tigo Instituto de Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
situado na Avenida da Universidade, época em que seu fundador, o 
Professor Manuel Mateus Ventura, ainda não havia se transferido para 
a Universidade de Brasília. Minha convivência científica e de ami-
zade com a Dirce continuou quando nos tornamos colegas do Curso de 
Pós-Graduação em Bioquímica (Mestrado) da UFC e, depois, quando 
ingressamos como Professores do Departamento de Bioquímica e 
Biologia Molecular (DBBM) da UFC, eu em 1973 e ela no ano se-
guinte. Nossa convivência na UFC foi temporariamente interrompida 
para cursarmos o Doutorado; ela em Grenoble, na França (1979-1982), 
e eu em São Paulo, na UNICAMP (1982-1985). Depois disso, nossos 
laços profissionais e de amizade ficaram ainda mais fortes.

Em 1987, a Dirce foi, pela primeira vez, Chefe do DBBM, 
cargo que ocupou por mais duas vezes. Como seu Subchefe de 
Departamento, no primeiro mandato, e ela como minha Subchefe 
(1989-1991), pude ver de perto duas de suas qualidades que muito 
me chamaram a atenção: honestidade e determinação. Nessa época, 
o DBBM enfrentou, provavelmente, seu período mais difícil. Foi de-
cisão da Professora Dirce, como Chefe de Departamento, fechar as 
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portas do DBBM, o qual apresentava sérios riscos de desabamento. 
Este gesto foi fundamental para chamar a atenção da Administração 
Superior da UFC para o problema, o que, posteriormente em 1999, 
resultou numa grande reforma e ampliação das instalações do DBBM.

Mas, seu maior marco na UFC talvez tenha sido sua contri-
buição decisiva para a criação de um curso de graduação na área de 
biotecnologia, objetivo que buscou de forma incansável. As discussões 
e os questionamentos sobre a criação de um curso de Bacharelado em 
Biotecnologia, na Universidade Federal do Ceará, datam do início dos 
anos 2000. Essa proposta sempre foi alvo de conflitos, certamente, por tra-
tar-se de uma área nova e porque muitas incertezas sobre sua pertinência 
contribuíam para uma análise mais detalhada . Entretanto, a evolução 
desse projeto sempre foi conduzida, motivada e arduamente defendida 
pela Professora Dirce. Seu compromisso, liderança e crença no sucesso 
desse curso foram marcantes para que o corpo docente do Departamento 
de Bioquímica e Biologia Molecular reconhecesse sua necessidade. Ela 
participou ativamente do grupo responsável pela elaboração do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) do curso, o qual foi aprovado pelo DBBM e 
demais órgãos superiores da UFC. A criação do curso de Bacharelado em 
Biotecnologia foi aprovada pelo Ministério da Educação em 2009, dentro 
do programa de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI). 
Coube à Professora Dirce Fernandes de Melo a primazia de ser nomeada 
Coordenadora pro tempore por um mandato de dois anos. Porém, sua 
dedicação e firmeza na condução do curso fizeram com que seu mandato 
fosse prorrogado por mais dois anos, sendo hoje a Coordenadora do Curso 
de Bacharelado em Biotecnologia que conduzirá ao mercado de trabalho 
a primeira turma de formandos ao final de 2013. Eu, em continuidade à 
parceria que sempre mantive com ela, também fui, por duas vezes, no-
meado Vice Coordenador pro tempore. O curso hoje possui mais de 150 
matrículas ativas, está bem consolidado, com intercâmbio internacional 
envolvendo mais de 30 estudantes até esta data, e a primeira turma que 
ingressou em 2010 será entregue à sociedade como profissionais compe-
tentes e aptos a enfrentarem o mercado de trabalho.

Professora Dirce Fernandes de Melo, em meu nome e dos pro-
fessores e alunos do Curso de Bacharelado em Biotecnologia lhe 
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prestamos esta homenagem como reconhecimento por sua grande 
dedicação na formação de nossos graduandos.

Fortaleza, 15 de março de 2016
Enéas Gomes Filho

Professor do Departamento de Bioquímica
 e Biologia Molecular da UFC.





INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA

Hermógenes David de Oliveira & Márcio Viana Ramos

A humanidade experimenta um crescimento muito acelerado 
da produção de novos conhecimentos em todas as áreas de atuação pro-
fissional. O conhecimento novo, antes divulgado restritamente através 
de livros impressos, congressos e salas de aula, agora se difunde com a 
rapidez com a qual a comunicação eletrônica permite, através de sites 
generalistas, de livros eletrônicos e jornais científicos especializados, 
todos acessíveis imediatamente a suas publicações. A informação nova 
é imediatamente disponibilizada a quem a busca e, assim, o sistema 
educacional avança a passos largos no que se refere ao volume de co-
nhecimentos a ser repassado à sociedade. Os frutos de todo este de-
senvolvimento são facilmente perceptíveis através da diversificação 
dos cursos de graduação em Engenharia, por exemplo, antes restritos 
a Engenharia civil, mecânica e elétrica, agora diversificados ainda em 
metalúrgica, de petróleo e gás, teleinformática e de produção, dentre 
outros. Isto acontece porque o volume de conhecimentos disponíveis já 
não é comportado dentro de um curso de graduação a ser desenvolvido 
e não permitiria que os graduandos tivessem acesso ao devido aprofun-
damento dos temas em um período de quatro a cinco anos, previstos 
para um curso de graduação regular. É neste contexto que um novo 
ordenamento de conteúdos, novos projetos pedagógicos são elaborados 
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de modo a que todo o conhecimento seja adequadamente ministrado 
e dividido em programas de graduação cada vez mais especializados 
em um tema e, por conseguinte, reduzindo as abordagens generalistas 
predominantes no tempo passado. Estas abordagens eram classificadas 
como “ciclo básico” de introdução de um determinado curso de gradu-
ação e agrupava disciplinas correlatas. A graduação moderna substitui 
esta ideia por outra: a de que o estudante é introduzido em conteúdos 
profissionais logo no início do curso, diminuindo conteúdos genera-
listas e aumentando a afinidade do aluno com o curso pretendido.

A evolução da biologia para a biotecnologia

O estudo dos seres vivos, tradicionalmente abordado nos cursos 
de Licenciatura e Bacharelado em Biologia, por décadas, se fundamen-
tava (e ainda se fundamenta) no contexto evolucionário das espécies, 
de suas inter-relações e destas com o meio ambiente físico, nas estru-
turas anatômicas e morfológicas dos seres vivos e com menor ênfase no 
entendimento do metabolismo celular e na fisiologia dos organismos, 
ainda na perspectiva evolutiva.

Na década de cinquenta, entretanto, a biologia vivenciou o 
início de um processo revolucionário que continua até hoje. O re-
lato da estrutura do DNA, apresentado por Watson e Crick (1953) 
não apenas revelou aspectos fundamentais da molécula, mas per-
mitiu a construção de muitas hipóteses sobre as funções e atividades 
dos ácidos nucleicos e isto permitiu o início de um ciclo contínuo 
de investigações neste tema, que transformaram a face da biologia, 
permitindo uma transição de seu caráter de ciência básica para ci-
ência aplicada, envolvendo novos campos de estudos e de aplica-
ções. Além da descrição da estrutura do DNA, o estabelecimento do 
código genético (1960-1970), a clonagem da ovelha Dolly, em 1997, 
e o sequenciamento completo do genoma humano (2003) foram 
marcos históricos da biologia, agora incorporados à biotecnologia. 
Foi dentro deste contexto que evoluiu a biotecnologia. Um breve his-
tórico de marcos científicos da biotecnologia está cronologicamente 
reportado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Marcos científicos que fazem parte da evolução
histórica da biotecnologia

Ano Evento

Antes 
de 1750

Utilização de microorganismos para a produção de queijos, bebidas e pães através 
da fermentação.

1893 Processo de fermentação foi patenteado por Koch e Pasteur.

1902
Walter Sutton cunhou o termo “gene”.
O fisiologista alemão Gottlieb Haberlandt desenvolveu o conceito de cultura in 
vitro de células, fornecendo bases teóricas para a cultura de tecidos vegetais.

1919 O termo biotecnologia foi criado pelo engenheiro húngaro Karl Ereky.

1927 Em um artigo publicado no periódico alemão Kosmos, Fritz Jahr utilizou pela 
primeira vez a palavra Bioética (bio + ethik).

1928 Alexander Fleming descobriu as propriedades antibióticas de certos fungos.

1937

G. Chavanne da Universidade de Bruxelas (Bélgica) teve concedida uma patente 
para um “Procedimento para a transformação de óleos vegetais para seu uso como 
combustíveis”. Esta parece ser a primeira citação do que é conhecido hoje como 
“biodiesel”.

1938 Proteínas e moléculas de DNA são estudadas por difração de raios X.

1941 George Beadle e Edward Tatum propuseram a hipótese “ um gene, uma enzima”.

1952 Alfred Hershey e Margaret Chase mostraram que o DNA era a molécula portadora 
das informações genéticas das células.

1953 James Watson e Francis Crick determinaram a estrutura em dupla hélice de DNA.

1955 Arthur Kornberg realizou a purificação e caracterização da DNA polimerase de 
Escherichia coli.

1957 Dogma central da Biologia Molecular é proposto por Francis Crick.

1960 Werner Arber descobre as funções biológicas das endonucleases de restrição.

1965 O primeiro “Atlas da Estrutura e Sequência Proteica” é publicado, contendo 
sequências de 65 proteínas e é considerada a primeira publicação em Bioinformática.

1966 O código genético foi decifrado (considerada uma das mais importantes descobertas 
científicas do século XX) por Marshall Nirenberg e H. Gobind Khorana.

1966 Lançamento do estudo da Biologia de Sistemas como uma disciplina distinta.

1970
A enzima transcriptase reversa é descoberta (usada hoje na clonagem de DNA).
U. K. Laemmli utilizou géis de empilhamento para análises eletroforéticas tornando 
a caracterização de proteínas mais fácil de ser feita.

1973 Stanley Cohen e Herbert Boyer produziram a primeira molécula de DNA 
recombinante iniciando era da Engenharia Genética

1977 Primeira aplicação da engenharia genética: produção de hormônio de crescimento 
humano em bactérias.

1978 Células-tronco são descobertas no cordão umbilical de seres humanos.

1982 Primeiro produto comercial advindo do uso da tecnologia do DNA recombinante: 
insulina humana.
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Fonte: Elaborada pelo autor.

O termo biotecnologia expressa um sentimento de novo, de ino-
vação, mas que é dependente do tempo. Por exemplo, a fabricação de 
bebidas fermentadas como a cerveja data de séculos e, claramente, a 
cerveja é o produto de um processo biotecnológico. Entretanto, não é 
associado como tal. Assim, como as outras tecnologias, a biotecnologia 
expressa a novidade atual.

No sentido amplo, biotecnologia é uma área de aplicação da bio-
logia para fins tecnológicos e comerciais. É a utilização de organismos 
vivos para a geração de novos produtos, processos ou serviços visando 
agregar valor, renda e bem-estar da população.

No sentido restrito ou da “biotecnologia moderna”, significa um 
conjunto de técnicas e processos de manipulação de células, de mo-
dificações moleculares ou de micro-organismos passando pelo nível 
de transformação do DNA ou da modificação manipulada de sua ex-
pressão, visando à exploração comercial.

A biotecnologia moderna é uma área nova de exploração do 
homem para fins comerciais, com aplicação nos diversos setores da 

1983 Kary Mullis descreve o processo de amplificação de DNA a partir da reação em 
cadeia de polimerase (PCR).

1988 Primeira enzima (renina) produzida em uma levedura geneticamente modificada é 
aprovada para o uso em alimentos.

1990 As vacinas de DNA foram descritas.

1991 Origem do termo Engenharia Metabólica (STEPHANOPOULOS; VALLINO, 
1991; BAILEY, 1991).

1995
Os primeiros alimentos transgênicos começaram a ser comercializados nos Estados 
Unidos. O primeiro deles foi o tomate Flavr Savr, planejado para demorar a 
amadurecer e permanecer atrativo por mais tempo nas prateleiras de supermercado.

1996 Keith Campbell e Ian Wilmut promovem o nascimento da ovelha Dolly, o primeiro 
mamífero clonado. 

1997 Escherichia coli é sequenciada (4,7 Mpb)

2000 O genoma de Arabidopsis thaliana é sequenciado. Esta foi a primeira publicação de 
um genoma de plantas com flores.

2001 Nascimento do primeiro primata transgênico, chamado de ANDi.

2003 O sequenciamento do genoma humano foi completado.

2009 Primeiro animal geneticamente modificado para a produção de antitrombina 
recombinante humana é aprovado pela FDA.

20xx E você, futuro biotecnologista, o que vai adicionar à nossa história?
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economia tais como: saúde humana, saúde animal, agropecuária, 
meio ambiente, indústria e prestação de serviços. Essencialmente, por 
ser uma área que visa à aplicação dos conhecimentos (o que muitos 
chamam de uso da vida) para a geração de produtos e para o desenvol-
vimento de processos, pode-se dizer que os avanços nessa área depen-
deram (e dependem!), no seu todo, do conhecimento de processos bio-
lógicos básicos, os quais permitem um maior controle ou manipulação 
de organismos vivos, para atingir objetivos específicos. Na Tabela 2, é 
possível visualizar uma lista geral de alguns princípios biológicos que 
deram origem a abordagens na área de biotecnologia. Alguns exem-
plos de aplicações da biotecnologia: produção de insulina por meio de 
microorganismos, produção de remédios com baixo efeito colateral, 
criação de plantas transgênicas mais resistentes às pragas agrícolas 
ou adversidades ambientais como seca, salinidade, temperaturas ele-
vadas; novos kits para o diagnóstico de doenças etc.

Tabela 2 – Aplicações de processos biológicos
no desenvolvimento da biotecnologia

Fonte: Elaborada pelo Autor.

Processo Biológico Aplicação em 
biotecnologia

Produtos ou Processos 
Gerados

Os micro-organismos podem 
utilizar a fermentação como via de 
produção de ATP.

Uso de bactérias e leveduras 
para a condução de processos 
fermentativos em escala 
industrial.

Produção de etanol, lactato, 
antibióticos, índigo etc.

Enzimas bacterianas, denominadas 
endonucleases de restrição, clivam 
segmentos específicos de DNA, 
como parte do arsenal de defesa 
contra bacteriófagos.

As endonucleases são usadas em 
genética molecular e também na 
criação de moléculas de DNA 
recombinante.

Geração de organismos 
geneticamente modificados 
contendo segmentos de DNA de 
outras espécies.

As plantas apresentam moléculas 
de defesa, algumas de natureza 
proteica, capazes de limitar os 
danos causados por pragas e 
patógenos.

Genes que codificam proteínas 
de defesa têm sido utilizados 
para produção de espécies mais 
resistentes a pragas e patógenos.

Plantas transgênicas tais como 
arroz, batata, tabaco e alface 
resistentes ao ataque de insetos.

Patógenos humanos apresentam 
determinantes antigênicos 
relacionados à sua virulência

Uso de proteínas antigênicas 
e toxinas para a produção de 
vacinas

Produção de vacinas contra 
difteria, tétano e hepatite B.

Pela teoria da totipotência os 
seres vivos têm a capacidade de 
regenerar organismos inteiros, 
idênticos à matriz doadora, a partir 
de células únicas.

Cultura de tecidos vegetais e 
bases para o uso de células-
tronco.

Bancos de germoplasma, 
produção de plantas medicinais, 
melhoramento genético.
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A biotecnologia é uma ciência diversa, cujas atividades per-
meiam várias outras áreas do conhecimento que tenham alguma re-
lação com a biologia. A biotecnologia é, por essência, multidisci-
plinar. Assim, podemos encontrar biólogos, médicos, agrônomos, 
engenheiros de alimentos, farmacêuticos, químicos e tantos outros 
profissionais, assim graduados, inseridos na cadeia produtiva da bio-
tecnologia. O maior diferencial de um profissional formado em bio-
tecnologia é que ele tem sempre uma visão integrada entre a pesquisa 
biológica e a sua aplicação prática associada ao comércio monetário.

A biotecnologia se caracteriza, ainda, por compreender um 
conjunto de técnicas que, utilizadas de modo integrado, permitem 
o uso da matéria prima biológica para a criação de produtos e defi-
nição de processos de interesse humano. As estratégias de manipu-
lação molecular e metabólica deram origem a expressões que por 
longo tempo estiveram em evidência, tais como “engenharia gené-
tica”, “terapia gênica” e “organismos transgênicos”, mas que atu-
almente caíram em desuso, enquanto outras novas ganharam força 
na sociedade, tais como “clonagem”, “terapia celular” e “células 
tronco”. Estas expressões traduzem os caminhos atuais da biotec-
nologia em seu contexto experimental. Assim, por meio da utili-
zação de técnicas agrupadas, tem sido possível criar espécies ve-
getais mais tolerantes à seca, aumentando a produtividade em uma 
determinada área plantada; desenvolver vegetais mais resistentes 
a pragas e doenças, contribuindo para a redução no uso de defen-
sivos químicos e tóxicos para o meio ambiente; definir estratégias 
terapêuticas mais eficientes contra doenças humanas e criar formas 
de eliminar poluentes, anteriormente difíceis de serem retirados 
do meio ambiente. Esses são apenas alguns exemplos dos múlti-
plos avanços conseguidos graças ao emprego de técnicas modernas 
ainda desconhecidas por boa parte da população.

Nos últimos anos a biotecnologia tem sido considerada uma área 
estratégica para o desenvolvimento de diversos países. A percepção da 
vantagem competitiva da biotecnologia no Brasil surgiu no início da 
década de oitenta. De lá para cá, cada vez mais, o governo brasileiro, 
obedecendo às normas da biossegurança e da bioética, tem se dedicado, 
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por meio de políticas e investimentos, a projetos científicos, tecnoló-
gicos e de capacitação de recursos humanos, em parceria com o setor 
produtivo, nas mais diversas áreas de aplicação da biotecnologia.

A biotecnologia foi considerada uma das áreas mais promissoras 
entre os diversos desenvolvimentos tecnológicos emergentes, razão 
pela qual o governo federal elaborou uma política industrial setorial 
específica, a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia (Decreto 
nº 6.041/2007), em consonância com a PITCE (Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior), para apoiar a incorporação dessa 
tecnologia aos processos industriais brasileiros como forma de ala-
vancar o desenvolvimento social e econômico do país.

A biotecnologia é uma área evidentemente plural porque re-
presenta a evolução tecnológica de muitas áreas pré-existentes, além 
de ser responsável pelo surgimento de novas áreas, onde podem ser 
trabalhados conceitos como sustentabilidade ambiental, preservação 
das espécies, uso racional de medicamentos ou mesmo desfazer 
crenças e teorias amplamente difundidas acerca do tema. Esses con-
ceitos transformam a forma de viver e pensar de toda uma socie-
dade, desviando ações predatórias do homem e contribuindo para a 
exploração racional dos recursos naturais.

A escola e os métodos de ensino-aprendizagem têm sofrido 
grandes modificações ao longo do tempo, não só em nível tecno-
lógico, mas também político, econômico, científico e cultural. A 
escola sente o dever de se tornar mais atrativa para os jovens de 
hoje, que têm necessidades e interesses relacionados com a socie-
dade em que vivem. Ao mesmo tempo em que ensina os conteúdos 
escolares, tradicionais ou novos, a escola tem que responder às ne-
cessidades e aspirações dos alunos e às expectativas e exigências 
da sociedade em geral.

Segundo o Núcleo de Difusão Biotecnológica da Paraíba, é 
principalmente nas últimas séries do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio que os jovens devem compreender as inter-relações entre o 
entendimento científico e as mudanças tecnológicas, e devem consi-
derar o impacto que as tecnologias podem produzir sobre a qualidade 
de vida. No campo da biotecnologia, as descobertas científicas acon-
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tecem numa velocidade que faz com que as fontes de informações 
tradicionais dos estudantes, como os livros, se tornem rapidamente 
desatualizadas. É nesse sentido que a internet e outras estratégias 
podem ser poderosas ferramentas para os alunos e professores no que 
diz respeito ao melhoramento do processo ensino-aprendizagem.

Uma breve análise dos livros didáticos disponíveis para o Ensino 
Médio mostra que os assuntos relacionados à biotecnologia são limi-
tados, principalmente nos livros “volume único”, mas devemos des-
tacar que muitos livros trazem temas atuais para discussão envolvendo 
transgênicos e bioética, por exemplo.

A biotecnologia influencia cada vez mais a sociedade atual, quer 
pela sua utilização na saúde, na produção de alimentos e na proteção 
do ambiente, quer por suas implicações econômicas, éticas, sociais que 
as suas aplicações acarretam. Existem vários web sites especialmente 
dedicados ao ensino e difusão da biotecnologia com vários tipos de 
recursos educativos, como textos e reportagens para introduzir debates, 
procedimentos para realização de experiências de laboratório, gráficos 
esquemáticos, questionários, vídeos, glossários, animações entre outros. 
A introdução ao tema biotecnologia se reveste de grande importância e 
assume um caráter de urgência face às situações polêmicas discutidas 
pela sociedade, que envolvem várias das aplicações da biotecnologia.

Um dos mais evidentes frutos da biotecnologia é a soja trans-
gênica. Ainda que tenha sido tema de incontáveis reportagens jor-
nalísticas, envolvendo o seu surgimento, a regulamentação da legis-
lação para plantio, assim como as discussões sobre o seu impacto no 
meio ambiente, o contexto biotecnológico que levou à criação da soja 
transgênica é desconhecido da população. O que a soja transgênica 
representa e quais impactos ela causou sobre a sociedade é também 
desconhecido de quase a totalidade da população. Ainda mais curioso 
é observar que a soja transgênica é muito mais discutida sobre seus 
possíveis efeitos adversos do que quais seriam os seus benefícios so-
ciais. Assim, fica a certeza de que é necessário difundir a biotecnologia 
nas escolas para fornecer a base para formação de alunos mais críticos 
e formadores de opinião, bem como subsidiar informações que pode-
riam ajudar na definição pela profissão.
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Biologia versus biotecnologia

Muitos jovens vocacionados às áreas de biologia chegam ao final 
do Ensino Médio ainda pouco esclarecidos sobre muitos aspectos que 
envolvem a escolha de um curso de graduação. Este é um fenômeno 
não restrito às escolas públicas, cujas limitações estruturais poderiam 
justificar esta situação, mas claramente se estende pela rede de escolas 
privadas. Há evidências de que muitos estudantes se questionam entre 
escolhas de Biologia e Biotecnologia, e muitos estudantes que têm me-
dicina como primeira opção apontam a Biotecnologia como segunda.

A graduação em Biologia é tradicionalmente estruturada em 
duas vertentes. O estudante pode se graduar em Licenciatura em 
Biologia ou em Bacharelado em Biologia. É possível, inclusive, a 
conclusão nas duas modalidades e a obtenção, por conseguinte, de 
dois diplomas de graduação, independentes. Entretanto estas estru-
turas variam de universidade para universidade.

A formação em Licenciatura tem um forte viés para o ensino em 
biologia nos níveis fundamental e médio. É voltada para quem tem vo-
cação para o magistério de crianças e jovens. O Bacharelado, por outro 
lado, conduz a formação para os vocacionados à pesquisa biológica, a 
Pós-Graduação é um caminho natural para estes graduandos. Entretanto, 
esta pesquisa biológica guarda grande coerência com os princípios da 
biologia, da formação do biólogo. A pesquisa biológica aqui relatada 
procura estudar os seres vivos em seu contexto funcional, ecológico e 
de comportamento, dentre outros aspectos correlacionados. A pesquisa 
biológica nos ajuda a compreender a vida enquanto fenômeno nos seus 
mais diversos aspectos, os quais dentre tantos outros incluem a zoologia, 
a botânica, a genética, a microbiologia, o metabolismo celular (bioquí-
mica e a fisiologia), a classificação dos seres vivos, a evolução das espé-
cies e suas inter-relações com o meio ambiente. Assim, o biólogo con-
tribui socialmente com a difusão do conhecimento sobre a biologia e 
fundamentalmente contribui para a preservação do meio ambiente e das 
espécies, conscientizando a sociedade sobre estes valores.

A biotecnologia é claramente uma nova vertente da biologia e 
se valeu de mais de um século de pesquisa biológica básica para o seu 
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desenvolvimento. Assim, a biotecnologia surge no contexto no qual o 
conhecimento dos fenômenos biológicos propiciou o desenvolvimento 
de técnicas e estratégias cujos princípios não procuram responder a per-
guntas essencialmente biológicas, mas como seria possível transformar 
o conhecimento básico da biologia em uma vertente aplicada e assim 
gerar novos produtos e serviços. Este diferencial surge com maior cla-
reza quando o graduando em Biotecnologia tiver como alvo de estudos 
temas como empreendedorismo, propriedade intelectual, patentes, en-
genharia metabólica e bioprocessos, os quais não são abordados em 
biologia, quer seja na Licenciatura quer no Bacharelado. Aqui se revela 
a íntima relação da Fisiologia, da Bioquímica e Biologia molecular, 
áreas do estudo biológico, com a Biotecnologia. Isto porque as ações 
biotecnológicas se valem, invariavelmente, do uso das técnicas e es-
tratégias experimentais desenvolvidas nestas áreas. Poderiam ainda 
juntar-se a este contexto a microbiologia, a genética e outras áreas 
tradicionalmente biológicas. Não é surpreendente, desta forma, que 
muitas graduações em Biotecnologia e programas de pós-graduação em 
Biotecnologia tenham sido elaborados e criados a partir de centros de 
pesquisa em bioquímica e biologia molecular.

O Bacharelado em Biologia e a Biotecnologia guardam, entre-
tanto, outros pontos comuns. Os alunos são fortemente introduzidos à 
prática científica, em disciplinas ricas em aulas experimentais em labo-
ratório. A biotecnologia é por essência uma ciência experimental e um 
profissional biotecnologista terá, prioritariamente, o laboratório como 
ambiente de trabalho, mesmo que respire sempre a perspectiva comer-
cial, o que o distancia do biólogo.

Interfaces da Biotecnologia com a Medicina

A aproximação de Biotecnologia com Medicina é bem curiosa. 
A pesquisa biotecnológica mais enfática e difundida na sociedade nos 
anos atuais é a que utiliza o princípio da diferenciação celular progra-
mada, popularmente conhecida como “células tronco”. Em essência, as 
pesquisas com células tronco estão associadas a problemas de saúde hu-
mana e é inegável o potencial tecnológico do uso desse tipo de células. 
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O conceito biológico intrínseco a esta pesquisa é tão fascinante quanto 
os resultados que podem ser alcançados. Desta forma, a sociedade 
assimila com facilidade os benefícios alcançados, pois os resultados 
terapêuticos são visíveis e profundamente inovadores na medicina. A 
disseminação das pesquisas com células tronco através de jornais e 
programas de televisão, assim como a frequência com que este tema 
é tratado por estes veículos contribui para a sua efetiva difusão na so-
ciedade, o faz chegar às salas de aula das escolas e o torna tema de 
questões de biologia no ENEM. Tudo isto certamente contribui para 
que estudantes com vocação e deslumbramento pela Medicina tenham 
também curiosidade pela Biotecnologia associada à pesquisa médica. 
Aqui se faz necessária uma apresentação mais detalhada da biotecno-
logia e sua contextualização.

Caracterizada por uma estrutura multidisciplinar, a biotecnologia 
se estende por uma vasta gama de atividades que, por vezes, não per-
mite ao menos uma classificação generalista. É descrito aqui um grupo 
de atividades caracteristicamente nascidas dentro da biotecnologia, 
com o objetivo de facilitar o entendimento de suas ações e áreas onde 
um profissional poderia atuar.

Considerando aspectos tais como: (1) linhas de pesquisa na atu-
alidade e (2) distribuição de empresas de biociências no setor biotec-
nológico, a biotecnologia pode ser dividida em cinco grandes áreas, 
a saber: Biotecnologia Ambiental, Biotecnologia Aplicada à Saúde 
(Humana e Animal), Biotecnologia Aplicada à Agricultura e Pecuária, 
Biotecnologia Industrial e Insumos Biotecnológicos. Em cada área o 
profissional deverá apresentar uma formação generalista e interdisci-
plinar, exigida nos primeiros períodos dos cursos de graduação, bem 
como uma formação específica, voltada para as particularidades de 
cada campo de atuação.

Segundo a autora do livro Biotecnologia: o impacto na socie-
dade, Maria Antônia Malajovich, na área ambiental as abordagens em 
biotecnologia são voltadas para a redução dos impactos das atividades 
humanas sobre o meio ambiente, dentro de uma visão sustentável ou, 
tal como dita por muitos, eco-friendly. Assim, são encontradas aborda-
gens que envolvem, por exemplo, o uso de enzimas em indústrias, as 
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quais permitem a condução de processos de fabricação de forma mais 
limpa, segura, com um menor consumo de energia e menor geração 
de resíduos potencialmente tóxicos. É o que se observa, por exemplo, 
nos casos das indústrias de polpa de papel e de detergentes. Outras 
abordagens envolvem a substituição de fertilizantes e praguicidas (in-
sumos agrícolas) por bioinoculantes ou biofertilizantes baseados no 
uso de microorganismos; tratamentos de águas residuais e de efluentes 
industriais; recuperação de solos através de processos de remediação 
envolvendo seres vivos tais como plantas e bactérias e estratégias de 
monitoramento ambiental através do desenvolvimento de biossensores 
capazes de detectar com elevada sensibilidade compostos tóxicos em 
amostras de água ou solo contaminadas. Além disso, há também al-
gumas abordagens relacionadas ao processo de conservação da biodi-
versidade através do uso dos chamados bancos de germoplasma.

No campo da Biotecnologia Aplicada à Saúde, podem ser des-
tacadas duas subáreas de grande relevância: (a) Saúde Humana e (b) 
Saúde Animal. Na área da saúde humana, merecem destaque os traba-
lhos voltados para a produção de proteínas recombinantes, como por 
exemplo, a eritropoietina (usada no tratamento da anemia), fatores de 
coagulação (usados nos casos de hemofilia), fatores de crescimento e 
interferons. Aqui, torna-se válido destacar que as primeiras proteínas 
recombinantes produzidas (insulina em 1982 e o hormônio de cresci-
mento humano em 1985) utilizando a tecnologia do DNA recombi-
nante, considerada como a pedra fundamental da biotecnologia mo-
derna, vieram com o objetivo de substituir as proteínas terapêuticas 
que já eram obtidas de outras fontes, não totalmente seguras ou sem 
potencial para atender as demandas de mercado. Em adição à produção 
de proteínas terapêuticas, também são observadas abordagens voltadas 
para a pesquisa e a utilização clínica de novas vacinas; criação de 
novos métodos para o diagnóstico de doenças; pesquisa e inovação no 
uso de novas abordagens tais como a terapia genética, o uso de células 
tronco e o desenvolvimento de novos fármacos. Por fim, o surgimento 
de empresas que armazenam cordões umbilicais como fonte de células 
tronco de indivíduos, para uso futuro, traduzem muito bem a transição 
da pesquisa para o mercado.
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O diagnóstico de doenças e a pesquisa voltada para novas estra-
tégias terapêuticas também são campos de aplicação na área de saúde 
animal. Considera-se que, ao preservar a saúde animal, diminui-se a 
possibilidade de contágio e, portanto, os prejuízos financeiros asso-
ciados. A preocupação com a saúde animal permitiu o surgimento de 
pesquisas voltadas para a tipificação de agentes patogênicos, criação da 
vacina contra carrapatos, bem como novos produtos de aplicação mais 
fácil e de resposta mais eficiente.

Em função do forte apelo econômico e social, a área de 
Biotecnologia Aplicada à Saúde é aquela que, no Brasil, concentra a 
maior parte das empresas na área de Biociências, sendo seguida apenas 
pelas empresas que trabalham no setor agrícola.

A biotecnologia na agricultura

Dentro de uma visão bem ampla, o que se entende por agro-
negócio envolve atividades industriais e comerciais que incluem 
a cadeia produtiva agrícola e pecuária. Na área de Biotecnologia 
Agrícola, muitas das técnicas hoje utilizadas acompanham o que cha-
mamos de evolução das práticas agrícolas, levando ao surgimento 
de métodos para a modificação de propriedades agronômicas de es-
pécies de interesse comercial e alimentar. Isso inclui o exemplo de 
organismos geneticamente modificados com tolerância a herbicidas, 
resistentes ao ataque de pragas, insetos e vírus, com qualidades nu-
tricionais melhoradas ou até mesmo utilizados como biofábricas de 
compostos como vacinas e proteínas terapêuticas.

O leitor deve ter observado que, ao se considerar a produção 
de uma espécie vegetal resistente ao ataque de pragas, leva-se em 
última instância a uma redução no uso de defensivos químicos, con-
tribuindo também para o que pode ser chamado de tecnologia limpa, 
um dos objetivos da Biotecnologia Ambiental. Dessa forma, em-
bora as áreas da biotecnologia nos deem um panorama dos diversos 
campos de atuação profissional, é possível trabalhar em diversos 
campos de forma simultânea, utilizando-se para isso de projetos 
mais integrativos ou relacionados.
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Ainda considerando o agronegócio, mas agora apresentando a sua 
vertente da pecuária, a biotecnologia também pode ser encontrada nos mé-
todos que envolvem: o desenvolvimento de novas rações, como melhor 
digestibilidade e aproveitamento, bem como com a adição de probióticos, 
que melhoram o funcionamento de trato digestório de várias espécies; o 
melhoramento genético do gado visando aumentar a produção de carne, 
ovos, leite e lã ou mesmo o uso de espécies como biorreatores para a pro-
dução de moléculas terapêuticas, tal como se observa para as plantas.

Na indústria, o espectro de atuação da biotecnologia também é 
bem amplo. Segundo a literatura especializada, pela rota biotecnológica 
podem ser produzidas diversas moléculas de interesse comercial utili-
zando processos fermentativos ou através de bioconversão enzimática. 
É o caso, por exemplo, da produção de compostos tais como: álcoois 
e solventes, aminoácidos, ácidos orgânicos, corantes e aromatizantes. 
Não se pode deixar de destacar também as vias de produção de biopolí-
meros, bioplásticos e também biocombustíveis.

Embora nos dias atuais a biotecnologia seja considerada uma 
área associada à modernidade e inovação, a sua prática é um ramo 
milenar. Dentro dessa perspectiva histórica podemos destacar um 
papel importante associado à Biotecnologia Industrial, visto que os 
processos fermentativos utilizados para a produção de queijos, io-
gurtes, pães e bebidas são algumas das abordagens mais antigas da 
biotecnologia. Esses processos vêm passando por uma série de inova-
ções e mudanças, saindo de uma vertente mais tradicional, em busca 
de uma maior evolução tecnológica. A produção de cervejas ilustra 
bem esse exemplo. Em 2001, por exemplo, alguns autores já citavam 
a produção de cervejas utilizando leveduras imobilizadas, como uma 
das inovações mais promissoras para a indústria cervejeira, quando 
comparada ao processo tradicional. Hoje, o processo encontra-se em 
um status tecnológico bem avançado quando comparado aos métodos 
tradicionalmente utilizados. A utilização dessas novas tecnologias tem 
permitido aumentar a qualidade dos produtos obtidos gerando novas 
vias de desenvolvimento econômico.

Em Economia, um insumo representa um bem ou um serviço uti-
lizado na produção de outro bem ou serviço. Isso inclui elementos diretos 
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como matérias primas, bem como fatores indiretos tais como mão-de-obra 
e energia elétrica. Neste momento, é pertinente descrever dois termos in-
corporados à definição de biotecnologia: produtos e processos. Um produto 
biotecnológico é o resultado da utilização de uma abordagem biotecno-
lógica em seu método de produção. É conveniente lembrar que a biotec-
nologia utiliza organismos como elementos participantes de suas rotas de 
trabalho. Explicando de uma forma ainda mais clara, são exemplos de pro-
dutos biotecnológicos: proteínas recombinantes produzidas em bactérias, 
vacinas produzidas por rotas biotecnológicas, enzimas, bioinoculantes, 
plantas geneticamente modificadas, dentre outros.

Em outros casos, os organismos vivos ou parte deles, têm sido 
utilizados para a condução do que chamamos de processos biotecno-
lógicos. Neste caso, a utilização de organismos vivos explora a capa-
cidade que as espécies apresentam de conduzir reações químicas em 
condições mais brandas, de maneira mais eficiente, ou ainda, com 
propriedades ainda não observadas por outros métodos já utilizados. 
É o caso de abordagens que usam enzimas em bioconversões. Por 
apresentarem alta eficiência, especificidade e exigirem condições 
brandas de operação, as enzimas são capazes de gerar compostos 
opticamente puros, com um maior rendimento e menor consumo de 
energia. Além disso, em muitos casos, é possível explorar novos 
substratos de reação, agregando valor às matérias-primas já utili-
zadas. A produção de etanol a partir da celulose é um bom exemplo 
desse último caso.

No Brasil, segundo um levantamento feito em 2009 pela Biominas, 
a indústria de insumos, embora incipiente, apresentava percentuais (16%) 
bem próximos àqueles da área de Saúde Animal (14%). Isso mostra que 
há muito a ser feito nesse setor, visto que muitas das atividades no Brasil 
são realizadas com insumos provenientes de outros países.

Até o momento foi citada a área de atuação nas quais os fu-
turos Biotecnologistas poderiam atuar. Em uma outra visão, a OECD 
(Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento) em seu 
documento OECD Factbook, de 2012, reporta que empresas que traba-
lham com um dos sete campos citados abaixo, podem ser consideradas 
como empresas do ramo de biotecnologia. A saber:
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1. DNA/RNA: genômica, farmacogenômica, engenharia genética, 
síntese, sequenciamento e amplificação de DNA/RNA, determi-
nação de perfis de expressão, uso de tecnologia antisense;
2. proteínas e outras moléculas: sequenciamento, síntese e engenharia 
de proteínas e peptídeos, incluindo hormônios, proteômica, isolamento 
e purificação de proteínas, identificação de receptores celulares;
3. cultura de células e tecidos e engenharia: produção de vacinas, 
imunoestimulantes, manipulação de embriões;
4. processos biotecnológicos: fermentação utilizando biorreatores, 
biorremediação, biofiltração, fitorremediação, dentre outros;
5. genes e vetores de RNA: Terapia Gênica, vetores virais.
6. bioinformática: desenho molecular de novos fármacos, incluindo 
a área de Biologia de Sistemas
7. nano biotecnologia: desenvolvimento de novos biomateriais de 
interface com tecidos biológicos

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(BRASIL, 2010), assistimos a uma verdadeira revolução no diagnóstico 
e tratamento de doenças; na produção e uso de novos medicamentos 
para aplicação humana e animal; na multiplicação, produção e repro-
dução de espécies vegetais e animais; no controle de pragas e doenças 
animais e vegetais; no desenvolvimento e melhoria de alimentos; na 
conservação e utilização sustentável da biodiversidade e dos biomas 
nacionais; na recuperação, biodegradação, aproveitamento econômico 
e tratamento de resíduos, efluentes e subprodutos da indústria e dos 
sistemas produtivos; na geração de energia renovável e menos poluente 
(agroenergia e bioenergia); na recuperação de áreas degradadas e bior-
remediação, rastreabilidade, bioinformática, genômica e proteômica; 
dentre outras áreas, com potencial cada vez maior de inovações e de 
geração de novos produtos e serviços. Todas estas áreas de aplicação 
configuram-se como oportunidades promissoras para impulsionar o de-
senvolvimento nacional baseado no conhecimento e na inovação, com 
geração de emprego e renda, desenvolvimento regional, incremento da 
produção, das exportações de produtos com maior valor agregado, re-
dução de importações, produção limpa e com menor impacto ambiental.



BIOTECNOLOGIA: a ciência, o bacharelado, a demanda socioeconômica 33

A biotecnologia brasileira está ainda em uma era de estabeleci-
mento. Embora ainda haja muitas barreiras a serem ultrapassadas, os 
aspectos positivos são muitos e os avanços são muito palpáveis. A po-
lítica nacional para a biotecnologia, a qual inclui legislação, criação 
de cursos de graduação e pós-graduação em todas as regiões do país 
e a disponibilidade de recursos financeiros para o desenvolvimento de 
pesquisas biotecnológicas, são ações somatórias, cujos frutos serão vi-
síveis em um futuro próximo.

Ao estudante que se identificar com a pesquisa biológica aplicada e 
o desenvolvimento tecnológico do país, o Bacharelado em Biotecnologia 
é a porta de entrada para um mercado de trabalho promissor.





GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA NA UFC

Dirce Fernandes de Melo

A biotecnologia é uma ciência que remonta à era antes de 
Cristo, quando práticas rudimentares no âmbito da tecnologia de ali-
mentos já eram dominadas pelo homem como processos de fermen-
tação utilizados na produção do vinho, do pão e do queijo.

A palavra biotecnologia é de origem grega e pode ser desmem-
brada em três pequenas palavras: bio, que significa vida; tecnos, que 
representa o uso prático da ciência; e logia, que significa conhecimento. 
A biotecnologia existe desde que o homem aprendeu a cruzar diferentes 
variedades de plantas em busca de maior produtividade ou qualidade 
agronômica. Contudo, foi somente no século XX que surgiu a biotecno-
logia moderna, centrada na Engenharia Genética, a qual sofreu grandes 
avanços na década de 1970 com o desenvolvimento de técnicas e mé-
todos de recombinação do ácido nucleico (DNA), a matéria física da 
qual os seres vivos são formados.

Pode-se chamar atenção que o divisor de águas conceitual da 
biotecnologia “tradicional” e “moderna” veio da publicação de um tra-
balho escrito pelos pesquisadores Watson e Crick, intitulado “Estrutura 
Molecular dos Ácidos Nucleicos”, em 25 de abril de 1953, na revista 
“Nature”, de reconhecida relevância no meio científico, que deu início a 
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uma nova era: a da Biologia Molecular. Essa nova disciplina deu suporte 
à engenharia genética promovendo o desenvolvimento de novas técnicas 
que permitiram a manipulação de genes, proporcionando um grande nú-
mero de aplicações voltadas ao benefício da saúde e da sociedade. Tais 
pesquisadores descobriram a estrutura do DNA, sua forma no espaço, 
como dupla hélice. No final do artigo escreveram: “Esta estrutura apre-
senta características novas com considerável interesse biológico”.

A partir de então entramos na era da revolução genômica que 
tem como objeto a compreensão da forma com que os seres vivos trans-
mitem suas características de uma geração à outra. Como já referido, 
foi na década de 70 que a biotecnologia concentrou sua atenção nas 
pesquisas com DNA e com isso foi possível criar organismos genetica-
mente modificados (OGMs), também conhecidos como transgênicos. 
Depois de conseguir transferir genes, que são pedaços especiais da mo-
lécula de DNA, que “dizem” ao corpo como se desenvolver e funcionar, 
foi possível evoluir as técnicas para criação de medicamentos, hormô-
nios, plantas modificadas e outros produtos. Marco também importante 
foi quando o cientista Herbert Boyer introduziu o gene responsável pela 
fabricação de insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a 
produzir esse hormônio. Em 14 de abril de 2003, cinquenta anos depois 
da descoberta da estrutura do DNA, a referida revista Nature publi-
cava a sequência completa das unidades que caracteriza a estrutura do 
DNA da espécie humana, abrindo novas perspectivas para desvendar 
segredos inerentes à vida. Naquele momento fora revelado o mapa de 
referência da espécie humana e a partir de então sua exploração pelos 
cientistas é o caminho para compreensão de doenças como câncer e 
doenças genéticas raras. Nesses cinquenta anos, a previsão de Watson e 
Crick, no tocante à importância da estrutura do DNA, como ferramenta 
de interesse biológico fora demonstrada e ainda há muito a se explorar 
no âmbito da biotecnologia.

Podemos definir biotecnologia como o uso de organismos vivos 
ou parte deles para produção de bens e serviços. Foi nesse contexto, 
que o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (DBBM) 
da Universidade Federal do Ceará (UFC) vislumbrou a criação de um 
Curso de Bacharelado em Biotecnologia envolvendo a sinergia entre 
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o ensino formal e as novas abordagens e vivências culturais, funda-
mental para formação de uma sociedade mais capacitada e prepa-
rada para os desafios atuais e do futuro. O DBBM é detentor de um 
Programa de Pós-graduação em Bioquímica (Mestrado e Doutorado), 
criado há mais de 40 anos, reconhecido pela comunidade acadêmica 
nacional e internacional pelo desenvolvimento de trabalho científico de 
alto nível, voltado, sobretudo, para Biologia Molecular Vegetal, o que o 
torna plenamente apto para assumir com responsabilidade a criação do 
Bacharelado em biotecnologia.

Convém salientar, que o Programa de Pós-Graduação já em 1984, 
contava com um grupo de pesquisa chefiado pelo Prof. José Xavier Filho, 
que se dedicou à área de biotecnologia voltada para agricultura, visando 
melhoramento de plantas destinadas à alimentação através da Engenharia 
Genética. Nessa época foi firmada uma colaboração com dois grupos de 
pesquisa da Inglaterra, na área de inibidores enzimáticos e de biotecno-
logia. Dentro dessa colaboração a Profa. Maria Baccache Ary defendeu 
tese em 1994, sobre o estudo de inibidores de proteínas, demonstrando a 
existência de uma proteína, na semente do cereal “Coix lachryma jobi”, 
popularmente conhecido como “lágrima de Jó”, que agia como inibidor 
de enzima e como uma enzima simultaneamente. Tal achado foi pioneiro, 
pois contrastava com conceitos estabelecidos na Bioquímica tradicional 
que reconhecia que tais funções só ocorriam separadamente e nunca em 
uma mesma molécula. A aplicação biotecnológica seria sua transferência 
para outras plantas conferindo a elas um papel de dupla proteção. Assim, 
em nosso Departamento, nascia a pesquisa voltada para biotecnologia, 
no âmbito da agricultura, direcionada para a manipulação dos genes de 
plantas buscando aumentar sua resistência a doenças ou melhorar al-
guma outra característica desejável. Portanto, todas as etapas da agricul-
tura, desde o plantio das sementes até os alimentos colocados em nossas 
mesas, podem ser afetadas pela biotecnologia.

A experiência docente: a proposta do bacharelado

Atualmente, o DBBM conta com 22 professores-pesquisadores, 
todos com titulação de mestrado e doutorado e quase todos com estágios 
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de Pós-Doutorado (Anexo I), 11 destes sendo Pesquisadores do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq: www.
cnpq.br), distinção feita aos melhores pesquisadores do País. Muito 
embora, os docentes que integram o DBBM tenham se formado isola-
damente e por motivações próprias, o fato é que, ao longo do tempo, 
iniciaram interações produtivas de trabalho, as quais resultaram em pu-
blicações científicas e orientações conjuntas de alunos e aquisição de 
recursos em projetos em parceria. As linhas de pesquisa desenvolvidas 
por esses pesquisadores se complementam e se somam para alcançar 
objetivos comuns, cujos temas têm como foco estudos dos mecanismos 
moleculares, bioquímicos e fisiológicos envolvidos na defesa de plantas 
contra estresses abióticos (salinidade e seca) e bióticos (patógenos e her-
bívoros), além da prospecção de novas substâncias com vistas à aplicação 
biotecnológica em saúde e agricultura. Essa experiência e, sobretudo, 
o compromisso com o ensino e a pesquisa de qualidade motivaram a 
criação do Curso de Bacharelado em Biotecnologia.

A concepção do curso teve como base as necessidades do 
mundo atual que já demandam a formação de profissionais com perfil 
científico abrangente apto a desenvolver novas tecnologias e identi-
ficar e resolver problemas que envolvem aspectos políticos, econô-
micos, sociais e éticos. O compromisso desse curso é formar cidadãos 
dotados de espírito crítico promovendo espaço e oportunidade para 
o exercício do potencial investigativo de novas gerações criativas, 
envolvidas com novas vias de desenvolvimento, participando de 
transformações sociais em distintos âmbitos. Convém salientar que, 
pelo menos quatro anos antes da criação oficial do curso, o DBBM 
já delineava seu perfil. Contudo, foi o apoio financeiro do Programa 
de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI), instituído 
pelo Governo Federal, que deu suporte a sua criação em setembro de 
2009. Ao longo daquele ano, foram discutidos os objetivos do Curso, 
o perfil do egresso e, sobretudo as necessidades do mercado, não só 
locais, mas também nacionais e internacionais, em face de setores 
estratégicos como a diversificação de fontes energéticas e a busca de 
combustíveis mais limpos, o que exige a formação de pessoal qualifi-
cado. Outro fato relevante que impulsionou tal decisão foi a aprovação 
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da Lei de Biossegurança, em 2005 (Lei 11.105/05), pelo Congresso 
Nacional, que regulamentou o uso de células tronco e de transgênicos, 
abrindo novas oportunidades para o avanço das pesquisas e a conse-
quente incorporação do profissional formado em Biotecnologia. Em 
consonância com essa crescente importância da biotecnologia no de-
senvolvimento do país, a Presidência da República, de acordo com o 
Decreto nº 6.041, de 08 de fevereiro de 2007, instituiu uma política 
de desenvolvimento da biotecnologia. Portanto, os recursos oriundos 
do REUNI viabilizaram a proposta institucional da UFC de criação 
do primeiro Curso de Bacharelado em Biotecnologia da região Norte/
Nordeste do país. Contudo, após essa apresentação do campo profis-
sional que se abre, é preciso deixar claro que, no âmbito do Conselho 
Nacional de Educação, não foram ainda editadas normas curriculares 
nacionais para os cursos de Biotecnologia.

No Brasil, em 2009, os poucos cursos de Biotecnologia, em 
Instituições Públicas, apresentavam uma estrutura curricular que va-
riava em função das suas competências e possivelmente peculiaridades 
regionais, destacando-se os da Universidade Federal do Paraná, o mais 
antigo, iniciado em 2000; da Universidade Federal de Alfenas; da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; e da Estadual do Rio Grande do 
Sul, voltados para Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. O perfil 
do egresso nas Universidades Federais de Pelotas, Grande Dourados e 
de São Carlos - Campus de Araras contemplava formação profissional 
com ênfase na área agronômica. Já a Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Campus de Assis estava voltada para biotec-
nologia aplicada à área da saúde. Além das Universidades Nacionais, a 
colaboração com a Universidade Nacional de Rosario, detentora do pri-
meiro curso de Biotecnologia da Argentina, há mais de 20 anos, através 
da Profa. Elena Graciela Orellano, foi também objeto de referência 
para criação do Bacharelado em Biotecnologia da UFC. Contudo, o 
perfil que mais se assemelhava ao trabalho realizado no DBBM era o da 
Universidade Federal de São Carlos - Campus de Araras e assim foi es-
tabelecida colaboração com a Profa. Sandra Regina Ceccato Antonini, 
então coordenadora do referido curso, para assessorar a elaboração do 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da UFC.
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O Curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFC possui ênfase 
na área de Biologia Molecular Vegetal e visa contribuir decisivamente 
para o desenvolvimento agronômico do Ceará e de nossa região, que 
apresenta condições desfavoráveis como salinidade dos solos e falta de 
água em função de chuvas escassas e das características intrínsecas do 
próprio solo. Dessa forma, o aumento da produtividade agrícola não só 
permitirá contribuir de uma maneira direta para combater a fome bem 
como poderá gerar divisas através da produção de novos empregos e au-
mento de renda através de mecanismos de exportação. Particularmente, 
a fruticultura em nosso Estado poderá ser o alvo de aperfeiçoamento 
de seu desenvolvimento em função também do manejo adequado da 
pós-colheita de frutos tropicais, aumentando sua vida de prateleira não 
só no país como, sobretudo, no processo de exportação para o mercado 
estrangeiro. Outra contribuição para o desenvolvimento local será pos-
sivelmente a identificação e caracterização de substâncias encontradas 
em diferentes fontes vegetais que apresentam potencial de aplicação 
tecnológica, para as mais diferentes finalidades em saúde. 

O Curso prepara o aluno para tornar-se um profissional com-
petente apto também a desenvolver mais rapidamente sua formação 
pós-graduada, uma vez que a UFC já dispõe de um Mestrado em 
Biotecnologia, sediado em Sobral, e integra, juntamente com outras 
instituições Federais e Estaduais, o Doutorado da Rede Nordeste de 
Biotecnologia (RENORBIO). A colaboração do DBBM nessa rede é 
expressa através da participação efetiva de seis professores como do-
centes e orientadores do RENORBIO. Recentemente (2012), foi criado 
um Curso de Pós-Graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais 
na UFC, no Centro de Ciências Agrárias (Departamento de Engenharia 
de Pesca). Convém salientar que a expansão de Programas de pós-gra-
duação em Biotecnologia é tão relevante quanto à da graduação e hoje 
conta-se com mais de 30 programas distribuídos nas diversas regiões 
do país. Esses dados corroboram a política desenvolvida pelo governo 
federal acenando o conhecimento no âmbito da biotecnologia como 
área estratégica para o desenvolvimento nacional. Os princípios norte-
adores centrais adotados no Curso de Biotecnologia da UFC são o da 
excelência na formação acadêmica, adotando-se a política pedagógica 
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do aluno como o centro do processo ensino-aprendizagem e o “fazer” 
como estratégia central de sua formação. Enfatize-se a formação multi 
e interdisciplinar ao longo de todo o processo. Pretende-se desenvolver 
no aluno o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a proatividade na 
solução de problemas desafiadores.

Os aspectos pedagógicos

Pedagogicamente, buscamos desenvolver o pensamento diver-
gente em detrimento da ação convergente como princípio de formação. 
A formação sempre é norteada para a resolução de problemas e busca 
de inovação. A independência de ação é estimulada para capacitar o 
aluno a tomar iniciativas próprias provendo sua aptidão no desempenho 
de atividades em circunstâncias específicas. Contudo, o aluno deve 
aprender a trabalhar em equipe através de metodologias a serem ado-
tadas para dinâmica do processo ensino-aprendizagem enfatizando o 
conhecimento colaborativo. Com base nesses princípios espera-se que 
o egresso do Curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFC seja: “um 
profissional com sólida formação” básica, científica e tecnológica, que 
lhe permita degradar, sintetizar e produzir materiais (bioconversões – 
biossíntese) a partir da matéria viva, na perspectiva de disponibilizar 
processos e produtos que garantam maior economia, eficácia, compe-
titividade e adaptabilidade para seu uso social final, especialmente na 
área de biotecnologia vegetal.

Com a compreensão dos aspectos históricos, políticos, sociais e 
ambientais, afetos à sua área de atuação, estará preparado para ser um 
agente de modificação da realidade presente, por meio do exercício 
reflexivo e criativo de suas atividades profissionais, que contribuirão 
para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O profissional es-
tará habilitado a diagnosticar, analisar e solucionar problemas, apli-
cando conhecimentos já existentes ou produzindo novos, bem como 
a contribuir para a formulação de políticas que permitam a melhoria 
da qualidade de vida. Também, ele será capaz de coordenar e atuar 
inter e multidisciplinarmente em equipes de trabalho, sempre que a 
complexidade dos problemas o exigir; a embasar seus julgamentos e 
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decisões técnico-científicas e administrativas em critérios humanís-
ticos e de rigor científico, bem como em referenciais éticos e legais; a 
expressar-se de forma adequada ao exercício profissional; a manter-se 
atualizado continuamente e a desenvolver ideias inovadoras e ações 
estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar seu campo de atuação.

A estrutura do curso

O Curso de Bacharelado em Biotecnologia encontra-se es-
truturado em um Ciclo Básico, cuja integralização deverá ser com-
pletada até o 3º semestre. A partir do 4º semestre o estudante inicia 
o Ciclo Intermediário com disciplinas de conteúdo profissional es-
sencial para a formação do biotecnologista, cuja integralização 
deverá ser completada até o 6º semestre. O Ciclo de Formação do 
Bacharel é constituído por disciplinas com conteúdos profissionais 
específicos, e sua efetiva formação envolve a realização de Estágios 
Supervisionados (I e II) no 7º e 8º semestres, respectivamente, com 
elaboração e defesa de Monografia. Além das atividades curriculares 
(Anexo II) são desenvolvidas também atividades extracurriculares 
como Estágios Complementares, Palestras, Mini-Cursos e Extensão. 
Convém salientar que o Curso de Biotecnologia funciona em período 
integral, com duração mínima de quatro anos e máxima de seis anos, 
em sistema de créditos semestral, totalizando 3.248 horas, das quais 
2.400 horas em disciplinas obrigatórias, 320 horas em disciplinas op-
tativas, das quais até 128 horas poderão ser realizadas na forma de 
disciplina livre, 208 horas de atividades complementares, 256 horas 
em Estágio Supervisionado e 64 horas para Monografia. O estudante 
ingressa na Universidade por meio de concurso seletivo (ENEM/
SISU), sendo classificados 50 estudantes, anualmente, com ingresso 
previsto para o primeiro semestre (entrada única). O currículo do 
curso é composto de:

• Disciplinas obrigatórias do ciclo básico – conhecimentos mate-
máticos, físicos, químicos e computacionais fundamentais para o 
entendimento dos processos biológicos e que fazem parte da for-
mação básica do biotecnologista;
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• Disciplinas obrigatórias do ciclo intermediário – conhecimento 
aprofundado em biotecnologia que permita o desenvolvimento de 
tecnologias e o aperfeiçoamento de processos biológicos, assim 
como conhecimentos básicos das relações econômicas para a reali-
zação de projetos na área;
• Disciplinas optativas do ciclo de formação do bacharel – conheci-
mento amplo em biotecnologia com ênfase em biotecnologia vegetal;
• Disciplinas de livre escolha – disciplinas ofertadas na universi-
dade que não constam na matriz curricular do curso de Biotecnologia, 
mas que podem ser integralizadas de acordo com os critérios previa-
mente estabelecidos pela coordenação do curso;
• Estágio supervisionado – realização de atividades de pesquisa 
na universidade ou em outras instituições de pesquisa, empresas e 
órgãos conveniados;
• Atividade tutorial – acompanhamento e orientação do estudante 
durante o desenvolvimento do curso com vistas a assegurar o melhor 
desempenho acadêmico e formação profissional;
• Monografia – elaboração e apresentação de uma monografia a 
partir das atividades executadas nos estágios supervisionados I e II;
• Atividades complementares – compreendem atividades de ini-
ciação à docência, iniciação à pesquisa, extensão, artístico-culturais 
e esportivas, de participação e organização de eventos, experiências 
ligadas à formação profissional e/ou correlatas, produção técnica e/
ou científica. Tais atividades são regidas pela coordenação do curso 
e um máximo de 208 horas-aula poderá ser integralizado.
• Disciplinas a distância – realização de disciplinas usando o am-
biente virtual, no total de até 20% de sua carga horária, segundo a 
Portaria MEC no 4.059 de 10/12/2004.

A graduação biotecnológica do Brasil

Atualmente, existem pelo menos 35 cursos de Biotecnologia 
distribuídos nas cinco regiões do país o que denota a importância e a 
necessidade da formação de biotecnologistas, vez que os profissionais 
que trabalham na área biotecnológica têm as mais diferentes formações, 
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como Biologia, Engenharia Química, Química, Farmácia, Engenharia 
de Alimentos, Agronomia, dentre outras. Porém, nenhum desses cursos 
de graduação tradicional preenche todos os requisitos, em termos de 
formação teórico-prática, que permita aos profissionais atuar, com toda 
plenitude, na indústria de biotecnologia, ou seja, sólidos conhecimentos 
teóricos e práticos em Biologia Molecular, Bioquímica, Microbiologia, 
Genética, Imunologia, Cultura de Células e Tecidos, além de disci-
plinas tecnológicas de Engenharia como Matemática, Física, Química, 
Informática, Computação e Engenharia de Processos Industriais.

Nos últimos quatro anos houve grande expansão na criação de 
cursos de Biotecnologia o que denota ser essa uma área estratégica 
para o desenvolvimento nacional. Dentro das metas do Ministério de 
Educação (MEC) que visam fortalecer o ensino de graduação através 
do Programa Ciências sem Fronteiras, criado em 2011, a biotecnologia 
ocupa posição prioritária em todos os editais publicados. Tal programa 
viabiliza a realização de intercâmbios acadêmicos entre renomadas uni-
versidades estrangeiras e brasileiras permitindo ao aluno realizar dis-
ciplinas/estágio durante 12 meses no exterior. Atualmente o Curso de 
Bacharelado em Biotecnologia da UFC conta com 37 alunos desenvol-
vendo ensino/pesquisa em Universidades dos Estados Unidos, Canadá, 
França, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Reino Unido.

Além das atividades de ensino, o Curso abrange atividades 
de pesquisa e de extensão. As atividades de pesquisa estão inse-
ridas nas disciplinas bem como nas atividades complementares e 
na realização de estágios em laboratórios de Instituições Superiores 
de Ensino e de Empresas Públicas e Privadas. As atividades de ex-
tensão, por sua vez são exercidas através do envolvimento docente/
discente no tocante à divulgação do Curso junto à sociedade civil 
por intermédio de apresentações em feiras de profissões realizadas 
pelas escolas de Ensino Médio da rede pública e particular de en-
sino bem como em outros espaços públicos. Vale ressaltar que a 
matriz curricular do curso contempla disciplinas intituladas Tópicos 
em biotecnologia (I a IV) caracterizadas pelo acompanhamento tu-
torial dos discentes, no exercício dos Ciclos Básico e Intermediário, 
propiciando ao aluno conhecimento prévio das diversas áreas de 
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atuação, no âmbito da biotecnologia, para que possa fazer uma es-
colha abalizada no Ciclo Profissional (Semestres 7 e 8) com a reali-
zação dos estágios supervisionados I e II bem como Monografia. Tal 
acompanhamento visa igualmente estimular e inserir o aluno ingres-
sante no universo acadêmico através de atividades como palestras, 
visitas orientadas aos laboratórios da UFC e de outras Instituições, 
desenvolvimento de trabalho cooperativo e realização de pesquisa 
supervisionada por professores/tutores. Convém salientar que a in-
tegração tutor/aluno visa conduzir à redução da taxa de evasão. Vale 
ressaltar ainda que o acompanhamento do aluno pelo professor-tutor 
nos ciclos básico e intermediário consistiu numa iniciativa pioneira 
em cursos de graduação da UFC.

Nesse contexto foram e são realizadas ações complementares 
como as abaixo discriminadas.

 • Criação de home page do Curso de Bacharelado em Biotecnologia 
da UFC – home page criada em 04/08/2009, que serve como canal de 
comunicação com os alunos do Curso bem como com toda a socie-
dade. Constitui-se em fonte de informações tais como: notícias, corpo 
docente, pesquisa, relação de monitores, grade curricular, seminários 
em bioquímica, projeto político do curso etc. (link: http://www.biotec-
nologia.ufc.br).
 • PIQD (Programa Integrado de Qualificação Discente) – O 

Programa tem por finalidade a execução das atividades propostas 
ligadas à Rede Nacional de Educação em Ciências (Financiamento 
CAPES/FINEP) e das atividades gerais de interesse do Curso de 
Biotecnologia/UFC, tais como: coordenação de seminários, divul-
gação de congressos, artigos e notícias científicas; promoção, ence-
nação e organização de eventos culturais, planejamento e definição 
de ações políticas no âmbito da formação acadêmica; combate à ex-
clusão social. Possui como atividades propostas o Curso de Férias, 
o Projeto Aliados da Escola (PAE), o Projeto Aprendiz e o Teatro 
Ciência (link: http://piqdbiotec.blogspot.com.br).
 • LiNABiotec – O Curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFC 

é o núcleo da Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, que é 
uma entidade com o objetivo principal de concentrar os esforços pelo 
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reconhecimento dos cursos da área de biotecnologia pela sociedade 
e pelo mercado de trabalho, além de almejar uma maior interação 
entre os acadêmicos através da interação e divulgação de trabalhos, 
discussão de temas relevantes para a formação do profissional, apoio 
aos graduandos e graduados do setor, divulgação de eventos e organi-
zação de atividades de interesse aos membros de todo o Brasil (link: 
http://linabiotec.com.br/).
 • Projeto Biotecnologia na Escola – O Curso de Bacharelado em 

Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará possui esse pro-
jeto de divulgação da biotecnologia nas escolas de Ensino Médio da 
rede particular e pública de nossa cidade (Link: http://www.biotec-
nologia.ufc.br/biotecnologia_na_escola.html).
 • Biotecvirtual – Tal espaço foi criado com o objetivo de divulgar a 

biotecnologia e dar suporte acadêmico às atividades na área de bio-
ciências em todos os seus níveis. Esperamos, com isso, atuar como 
uma plataforma facilitadora do ensino e da aprendizagem (link: 
https://sites.google.com/site/biotecvirtual/home).
 • Biotecnologia UFC (Oficial) – Fan Page oficial do 

Curso de Bacharelado em Biotecnologia da Universidade 
Federal do Ceará (link: http://www.facebook.com/
BiotecnologiaUfcOficial?ref=ts&fref=ts).
 • Semana Zero – Evento realizado em parceria com os alunos ve-

teranos do Curso, que ocorre no início de cada ano letivo, tendo por 
objetivo integrar alunos ingressantes ao Curso de Bacharelado em 
Biotecnologia, bem como familiarizar o aluno secundarista com o 
ambiente acadêmico. O evento consiste em um acolhimento aos ca-
louros, buscando dirimir todas as dúvidas existentes relacionadas ao 
Curso e à Universidade como um todo.
 • Semana da Biotecnologia – Evento consolidado e que faz parte 

das atividades previstas nos Encontros Universitários da UFC. 
Esse evento já contou com três edições (2011-2013) com a pre-
sença maciça de nossos estudantes bem como estudantes de outras 
instituições de ensino. O objetivo é promover o debate de temas 
científicos de vanguarda do setor biotecnológico e de pesquisas 
desenvolvidas em todo o mundo.
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 • Intercâmbios:
◦◦ Programa de Mobilidade Acadêmica – Colaboração entre o 

Curso de Biotecnologia da UFC e o Curso de Licenciatura em 
Biotecnologia da Universidade Nacional Del Litoral (Argentina);
◦◦ Programa PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação) – Nesse programa recebemos alunos de Cabo 
Verde e Timor Leste;
◦◦ Programa Ciência Sem Fronteiras – Nossos alunos desen-

volvem atividades de ensino/pesquisa no exterior, em países da 
América do Norte e Europa.

• Feira das Profissões e Encontros Universitários – Desde o 1º ano 
de implantação do Curso (2010) houve grande participação do corpo 
discente nos eventos em questão.
• Minicursos – Elaboração de Projetos em Biotecnologia, Aplicação 
de Biomateriais e da Nanobiotecnologia em Alimentos, Elaboração 
de Plano de Negócios (ministrado pelo SEBRAE).
• Curso de Férias para Professores e Estudantes da Rede Pública 
de Ensino do Ceará (2011 e 2012), com participação efetiva dos 
alunos do PIQD.
• Exposição – “Biotecnologia no Dia a Dia”: exposição sobre o 
Curso de Bacharelado em Biotecnologia da UFC realizada em um 
grande shopping da cidade de Fortaleza (2011).
• Congressos de Biotecnologia – Participação efetiva de estudantes 
de Biotecnologia da UFC (2010, 2011 e 2012).
• Feiras das Profissões – Participação efetiva dos alunos do Curso 
de Biotecnologia (2010, 2011 e 2012).
• Centro Acadêmico – Implantação efetiva do Centro Acadêmico 
do Curso de Biotecnologia da UFC (2012).
• Empresa Júnior – Encontra-se em desenvolvimento o pro-
jeto de implantação.
• Projeto CASa (Programa Comunidade de Cooperação e 
Aprendizagem Significativa) – Participação de docentes do Curso 
de Bacharelado em Biotecnologia nesse projeto de responsabili-
dade da PROGRAD/UFC dentro das atividades do Programa de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 
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visando a promoção e a troca de experiências entre docentes e 
discentes, com vista à aprendizagem coletiva.

No âmbito docente, desde que o Curso foi criado, foi igualmente 
instituído um grupo de docentes composto de sete novos professores, 
sob a direção da Coordenadora do Bacharelado em Biotecnologia, 
contando com o apoio do Vice Coordenador, chefe do Departamento 
de Bioquímica e Biologia Molecular, e do Secretário Administrativo 
com a finalidade de acompanhar as atividades desenvolvidas na seara 
do Curso de Bacharelado em Biotecnologia servindo de instância con-
sultiva/propositiva. As atividades desse grupo ficaram divididas como 
apresentado na Tabela 3. Tal atividade, também pioneira na UFC, foi 
anterior a Resolução nº 10/ CEPE de primeiro de novembro de 2012, 
deliberada pelo Magnífico Reitor da UFC, Jesualdo Pereira Farias, 
com base na Resolução nº 01/210 da Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (CONAES), que instituía a criação do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), em cada Curso de Graduação, como seg-
mento da estrutura de gestão acadêmica, com atribuições consultivas, 
propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, 
co-responsável pela elaboração, implementação, acompanhamento, 
atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Tabela 3 – Atividades e responsabilidades do NDE

Fonte: Elaborada pelo autor.

Atividade Responsável

Contato com Empresas e Institutos de Pesquisa 
tendo em vista a construção de parcerias para futuros 

campos de atuação dos discentes nas Atividades 
Estágios Supervisionados I e II

André Luís Coelho da Silva

Acompanhamento do Projeto Político do Curso; Bruno Anderson Matias da Rocha
Divulgação do Curso Hermógenes David de Oliveira

Intercâmbio com Instituições de Ensino no Brasil e 
no exterior Kyria Santiago do Nascimento

Acompanhamento acadêmico dos discentes Marjory Lima Holanda
Gestão e Coordenação de todas atividades e 
encaminhamento de demandas ao Colegiado 
da Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Biotecnologia

Dirce Fernandes de Melo,
Enéas Gomes Filho e 

Ana Lúcia Ponte Freitas

Suporte Legislativo e Administrativo Gilmar Ferreira da Costa
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Hoje o NDE do Bacharelado em Biotecnologia conta com 
os professores Ana Lúcia Ponte Freitas, André Luís Coelho, Bruno 
Matias, Cléverson Diniz, Cristina Paiva da Silveira Carvalho, Daniele 
Bezerra, Dirce Fernandes de Melo, Enéas Gomes Filho, Hermógenes 
David de Oliveira, Ilka Maria de Vasconcelos, José Tadeu Abreu de 
Oliveira, Kyria Santiago, Marjory Holanda e o secretário Gilmar 
Ferreira da Costa, com participação equilibrada de professores mais 
experientes e mais novos.

O NDE, liderado pela Coordenadora do Curso, reúne-se pe-
riodicamente e dentre suas atribuições destaca-se a avaliação perma-
nente do projeto político-pedagógico do Curso de Biotecnologia para 
aferir seu sucesso, bem como introduzir alterações que possam contri-
buir para sua melhoria, visto que o projeto político-pedagógico de um 
curso é dinâmico e deve passar por constantes atualizações. Essa ava-
liação é encaminhada sistematicamente para Coordenação do Curso 
constituída pelo Coordenador, Vice-Coordenador e representante de 
cada unidade curricular para posteriormente serem encaminhadas às 
demais instâncias competentes com vistas à sua aprovação junto à 
Pró-Reitoria de Graduação que é a instância final para implementação 
das referidas alterações.

As estratégias adotadas pelo NDE são:
•• Discussão ampla dos componentes do projeto mediante um con-

junto de questionamentos previamente ordenados que busquem en-
contrar suas deficiências, se existirem.
•• Aplicação do roteiro proposto pelo INEP/MEC para avaliação 

das condições de ensino. Este integra procedimentos de avaliação 
e supervisão a ser implementado pela UFC/CC em atendimento 
ao artigo 9º, inciso IX, da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. A avaliação em questão contemplará 
os seguintes tópicos:
◦◦ Organização didático-pedagógica: administração acadê-

mica, projeto do curso, atividades acadêmicas articuladas ao 
ensino de graduação;
◦◦ Corpo docente: formação acadêmica e profissional, condições 

de trabalho, atuação e desempenho acadêmico e profissional;
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◦◦ Infraestrutura: instalações gerais, biblioteca, instalações e la-
boratórios específicos.
◦◦ Avaliação do desempenho discente nas disciplinas, seguindo 

as normas em vigor.
◦◦ Avaliação do desempenho docente feito pelos alunos/disci-

plinas fazendo uso de formulário próprio e de acordo com o pro-
cesso de avaliação institucional.
◦◦ Avaliação do Curso pela sociedade através da ação-inter-

venção docente/discente expressa na produção científica e nas 
atividades concretizadas no âmbito da extensão universitária em 
parceria com empresas cearenses e estágios curriculares.

Assim, analisando, dinamizando e aperfeiçoando todo esse con-
junto de elementos didáticos, humanos e de recursos materiais, o Curso 
de Graduação de Bacharelado em Biotecnologia vem sendo aperfei-
çoado visando alcançar os mais elevados padrões de excelência educa-
cional e, consequentemente, da formação dos futuros profissionais da 
área. O Curso encontra-se em processo de avaliação pelo MEC e bre-
vemente contará com a visita de uma comissão que atribuirá conceito 
com base nas três seguintes dimensões: organização didático-pedagó-
gica, infra-estrutura e qualificação do corpo docente.

Considerações finais: agradecimentos e reconhecimento

Na condição de primeira Coordenadora do Curso de Bacharelado 
em Biotecnologia da UFC agradeço a todos, técnicos administrativos, 
professores, chefes de departamento, diretores, pró-reitor de gradu-
ação e equipe, e magnífico reitor, pelo apoio recebido para a implemen-
tação desse Curso, que representou para mim a superação do grande 
desafio de sua criação com compromisso. O alcance de objetivo de ta-
manha envergadura reflete o legado do conhecimento e da experiência 
deixado pelos nossos mestres como Prof. Mateus Ventura, fundador 
do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular e tantos outros 
que foram seus seguidores como José Xavier Filho, Maria da Guia 
Silva Lima, Iracema Lima Ainouz, José Tarquínio Prisco, Renato de 
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Azevedo Moreira e também o compromisso dos alunos que acredi-
taram no desafio do novo. Portanto, dedico a realização desse Projeto 
aos meus alunos e particularmente à primeira turma que no final de 
2013 vai colar grau e com certeza honrará sua profissão. 





A INDÚSTRIA BIOTECNOLÓGICA BRASILEIRA

André Luís Coelho da Silva

A indústria biotecnológica

A indústria da biotecnologia surgiu na década de 70, com 
base em uma nova tecnologia denominada recombinação do DNA. Este 
conjunto de técnicas permite que proteínas de interesse terapêutico ou 
comercial sejam expressas (produzidas) em cultivo de células (mamí-
feros, bactérias, leveduras, plantas etc.). A insulina hoje largamente 
comercializada em todo o mundo é produzida por esta técnica (anti-
gamente este produto era extraído de pâncreas ou urina de porcos). Os 
primeiros detalhes desta técnica foram publicados em 1973, por Stanley 
Cohen, da Universidade de Stanford, e Herbert Boyer, da Universidade 
da Califórnia, São Francisco. Boyer fundou então a empresa Genentech, 
a qual foi uma das maiores empresas do setor por muitos anos, tendo 
sido adquirida pela Roche em 2009 por aproximadamente US$46 bi-
lhões (CRUZ, 2010).

Entender a estruturação da indústria biotecnológica é essencial 
não somente para compreender a sua importância e suas relações com 
o mercado econômico mundial, mas também para conhecer a sua base 
científico-tecnológica institucional.



Estudos da Pós-Graduação54

Raramente, produtos-alvos de pesquisas científicas saem direto 
das bancadas dos laboratórios acadêmicos para as linhas de produção 
das grandes indústrias. Geralmente, essa transição passa por um pro-
cesso adaptativo que implica a intervenção de grupos ou setores téc-
nico-científicos especializados, capazes de transformar a pesquisa bá-
sica em produtos e processos industriais. Esses grupos intermediários 
podem ser, por exemplo, os setores de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) das grandes indústrias. No setor biotecnológico, assim como em 
outras áreas de vanguarda, tal função é frequentemente desempenhada 
pelo micro, pequeno e médio empreendedor de base tecnológica, perso-
nagem fundamental na transformação da pesquisa básica em tecnologia 
produtiva inovadora, ou seja, em produto biotecnológico.

Cabe às empresas de biotecnologia ou setores híbridos em P&D 
gerar produtos/serviços/tecnologias com formato, qualidade e quanti-
dades industriais adequadas para atender os mercados-alvo específicos. 
O setor híbrido em P&D é uma combinação de setores produtivos, 
como por exemplo, o farmacêutico e o biotecnológico, que demons-
tram uma dinâmica de interação cada vez mais comum nos dias atuais 
(ANTUNES; PEREIRA JÚNIOR; EBOLE, 2006). Neste contexto, 
uma indústria de biotecnologia pode ser definida como o conjunto das 
empresas geradoras de produtos biotecnológicos primários e secundá-
rios. São considerados produtos primários da biotecnologia os próprios 
seres vivos (ou suas partes funcionais), produzidos pela indústria bio-
tecnológica. Os produtos primários, sejam eles simplesmente selecio-
nados via genética clássica (Biotecnologia Clássica) ou transformados 
pela Biotecnologia Moderna, podem constituir-se em: produtos finais 
(biomassa por exemplo); insumos e agentes biológicos de produção. 
São denominados produtos secundários da biotecnologia tudo aquilo 
que resulta das operações industriais que utilizam produtos primários 
como agentes biológicos de produção. Os produtos secundários, que 
impactam uma ampla gama de mercados, são, em sua maioria, pro-
dutos bioquímicos, entregues ao mercado seja como moléculas básicas 
prontas, que necessitam apenas “formulação” (como a insulina obtida 
por via recombinante) ou como insumos químicos a serem incorpo-
rados a outros produtos ou consumidos em outros processos produtivos.
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As empresas que integram o setor industrial biotecnológico de-
senvolvem e utilizam processos para a geração e/ou transformação de 
insumos, produtos e serviços para a saúde humana e animal, a produ-
tividade agrícola, processamento de alimentos, recursos renováveis, 
produção industrial ou de gestão ambiental (ERNST; YOUNG, 2011). 
Segundo Blossom & Company – Assobiotec Report (2011), o setor bio-
tecnológico não apresenta um perfil de indústria no sentido tradicional 
do termo, mas sim, o de uma “plataforma tecnológica” que pode ser 
aplicada em uma variedade de outros setores.

A indústria biotecnológica é uma indústria nova, muito dinâ-
mica e em constante mudança, tanto no que diz respeito aos aspectos 
tecnológicos quanto de inovação. Alguns dos fatores específicos 
desta indústria são:

a) Mercados globais: tanto o mercado como a competência no setor 
possuem caráter internacional.
b) Ambiente altamente regulado: atualmente existem leis e agências 
que regulam as atividades científicas que podem ser levadas a cabo bem 
como os produtos desenvolvidos, especificamente na área da saúde, os 
quais devem ser aprovados pelas agências reguladoras pertinentes.
c) Elevadas barreiras de entrada: devido à necessidade de tecno-
logia própria (patentes), ao difícil acesso a canais de distribuição, à 
necessidade de pessoal qualificado e, em geral, à elevada necessi-
dade de financiamento. 
d) Estrutura da indústria: na indústria biotecnológica, as grandes 
empresas desempenham um papel fundamental, visto que servem de 
canal de distribuição de muitos dos projetos além de serem comuns 
as diferentes formas de aliança ou de cooperação, tanto científica 
como econômica.
e) Risco tecnológico: devido à rápida evolução da tecnologia, é uma 
característica desta indústria e, em geral, de todas as indústrias base-
adas no conhecimento.
f)  Risco financeiro: o longo período de tempo durante o qual não se 
geram lucros pode causar tensões financeiras à empresa, colocando 
em perigo a viabilidade do projeto, sendo aconselhável ao bioem-
preendedor uma especial atenção a este aspecto.
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As características específicas da indústria biotecnológica têm 
grande impacto no momento da valorização econômico-financeira das 
empresas/projetos biotecnológicos.

De uma forma geral, a indústria biotecnológica é composta de 
dois segmentos distintos: a) empresas dedicadas à biotecnologia e b) 
empresas de bioprodução (ROSSI; THRASSOU; VRONTIS, 2011).

As Empresas dedicadas à biotecnologia (EDBs, equivalente 
à sigla DBC, referente ao termo inglês Dedicated Biotechnology 
Companies) ou Small Biotech Companies (SBC) são usualmente 
micro, pequenas e até médias empresas, cuja atividade predominante 
envolve a aplicação de técnicas biotecnológicas para geração de pro-
dutos, processos ou serviços, seja para o mercado final, seja para 
grandes empresas. As EDBs apresentam como ponto forte a capaci-
tação técnico-científica, que lhes garante uma ligação espontânea com 
a base científica institucional da biotecnologia, localizada nas univer-
sidades, fundações e institutos de pesquisa. Por outro lado, o seu porte 
e a sua preocupação central com a inovação tecnológica, fazem com 
que as EDBs apresentem duas dificuldades: 1) o acesso ao capital fi-
nanceiro e 2) o acesso ao mercado consumidor. Assim, embora muitas 
EDBs sejam criadas com o objetivo de se transformarem em grandes 
empresas, isso, na realidade ocorre apenas com uma minoria. Portanto, 
embora o acesso direto ao mercado final não lhe seja vedado e, às 
vezes, seja até mesmo, estimulado, a maioria das EDBs precisa pla-
nejar estratégias que permitam a articulação, o equilíbrio e as parcerias 
com empresas de grande porte, que podem ser colaboradoras impor-
tantes para a superação das duas dificuldades citadas. 

Essa integração operacional abrange toda uma gama de opções, 
que vão da formação de redes de produtores/consumidores até um rela-
cionamento mais direto e interdependente da terceirização, ou mesmo 
a incorporação num grande grupo, como subsidiária ou coligada. A 
existência de um Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento (NP&D) nas 
EDBs que atue como elemento de ligação entre essas empresas e os 
setores de pesquisa científica é um coadjuvante importante dessas inte-
rações, bem como para a manutenção de uma vanguarda no controle de 
qualidade e na absorção e desenvolvimento da fronteira biotecnológica 
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competitiva. Boa parte das interações entre as grandes empresas, os 
setores de pesquisa, as micro, pequenas e médias empresas dedicadas 
à biotecnologia tende hoje a se desenvolver na ambiência dos polos de 
pesquisa ou parques tecnológicos.

O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de uma empresa de 
biotecnologia cumpre algumas funções fundamentais, como:

a) absorver, traduzir e dar assistência a tecnologias prontas adqui-
ridas pela empresa;
b) pesquisar e introduzir melhorias de processo na tecnologia em 
uso, em colaboração com os técnicos da área de produção;
c) pesquisar e desenvolver novos produtos para o mercado, em co-
laboração com os técnicos da área comercial e de produção;
d) promover a interação com pesquisadores, técnicos das institui-
ções científicas e empresas no equacionamento de problemas reais 
do mercado e da linha de produção, propondo e participando de pro-
jetos multidisciplinares pré-competitivos, capazes de responder às 
necessidades atuais da empresa, ou de embasar o desenvolvimento 
de novas tecnologias e novos produtos;
e) manter-se a par do desenvolvimento científico e tecnológico 
mundial do setor, buscando descobertas e invenções que possam ser 
incorporadas como novas tecnologias e novos produtos.

Um núcleo de P&D empresarial de bom nível exige uma equipe 
tão qualificada quanto à dos Núcleos das Instituições Científicas, com 
os quais deve ser capaz de interagir em igualdade de informação e nível 
intelectual. As diferenças entre os dois tipos de profissionais residem 
mais na ênfase de suas atividades do que na sua qualidade.

As empresas de bioprodução (EBPs), também denominadas 
“empresas biotecnológicas de P&D”, são geralmente de médio e 
grande porte, que utilizam seres vivos (ou suas partes funcionais) para 
a produção industrial de biomassa ou de produtos biotecnológicos se-
cundários destinados a mercados de porte significativo. Uma caracte-
rística marcante das EBPs é a sua organização do tipo industrial clás-
sica, com ênfase na estruturação da produção (inclusive controle de 
qualidade) e da comercialização.
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Associadas às EDBs e EBPs geralmente estão as empresas de 
apoio ou consumidoras (supporting/recipient firms). Essas empresas 
prestam serviços (transporte, jurídico etc.), compram e consomem os 
produtos, facilitam a comercialização de produtos e serviços de biotec-
nologia, mas não são empresas de biotecnologia (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Estrutura da rede de interação entre empresas de biotecnologia
Fonte: Adaptada de Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (2009).

Segundo Zhang e Patel (2005), a indústria de biotecnologia 
abrange: (i) companhias farmacêuticas que se especializam em pes-
quisa genética, desenvolvimento terapêutico de proteínas e anticorpos 
bem como na fabricação de drogas terapêuticas e vacinas com base 
nas técnicas de biotecnologia moderna; (ii) empresas agroindustriais 
que desenvolvem e produzem bens geneticamente modificados; e (iii) 
companhias que aplicam técnicas de engenharia genética à produção in-
dustrial e gestão do meio ambiente. Além dessas três, devem-se incluir 
as empresas de bioinformática, que prestam serviços de biotecnologia. 
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No entanto, baseado nos avanços tecnológicos e nas diferentes áreas de 
aplicação, atualmente o mercado biotecnológico pode ser segmentado 
conforme o Gráfico 2. Cada um dos segmentos pode ser dividido em 
aplicações biotecnológicas mais especializadas.

Gráfico 2 – Segmentação da Indústria Biotecnológica
Fonte: Elaborada pelo autor.

a) Saúde humana: fármacos, produtos diagnósticos e terapêuticos 
(“kits” diagnósticos, vacinas, imunotraçadores e imunoendereça-
dores, biofármacos, antibióticos etc.); novos produtos protéticos e 
cirúrgicos (pele artificial, bioválvulas etc.); hemoderivados; terapia 
genética; serviços, processos e métodos biotecnológicos de apoio 
ao diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças em laboratórios, 
clínicas, hospitais, postos de saúde e campanhas de saúde pública, 
excluídos os veiculados pela indústria farmacêutica.
b) Agricultura e pecuária: transformação genética de plantas (re-
sistência a doenças, pragas, condições adversas de solo e clima, 
produtividade, valor nutricional e industrial); condicionamento 
biológico de solos (recuperação, fixação biológica de nitrogênio, 
captação de nutrientes inorgânicos críticos para o desenvolvimento 
das plantas); biopesticidas, diagnóstico e controle fitossanitário; 
saúde animal e técnicas modernas de reprodução e clonagem; 
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diagnóstico, terapêutica e prevenção de doenças de animais; trans-
formação genética de animais; aquicultura.
c) Indústria de alimentos: alimentos fermentados sólidos, bebidas, 
enriquecimento nutricional, aditivos para melhorar as caracterís-
ticas organolépticas dos alimentos, probióticos.
d) Indústria química: produção de substâncias químicas de importância 
industrial por via fermentativa, por biocatálise e outras biotecnologias.
e) Indústrias da biomassa, compreendendo:

 ◦ Produção e processamento de biomassa: biopolímeros, bio-
combustíveis, biofertilizantes e outros derivados de biomassa.
 ◦ Meio ambiente: aplicação de processos biotecnológicos para 

o manejo e aproveitamento de rejeitos urbanos e industriais, en-
genharia ecológica, manejo florestal, despoluição.
 ◦ Exploração petroleira: utilização de organismos genetica-

mente modificados para a recuperação, desobstrução e tampona-
mento de jazidas, descontaminação ambiental pós-vazamentos.
 ◦ Mineração: biolixiviação, biomanejo de resíduos/efluentes, 

recuperação ambiental.
f)  Biônica: incorporação de produtos primários e secundários da bio-
tecnologia a máquinas e equipamentos (biossensores, “biochips”).

Um código de cores também tem sido utilizado para distinguir 
as diferentes áreas de aplicação da biotecnologia (EUROPE INNOVA, 
2007). Segundo esse código, a biotecnologia vermelha (biotecnologia 
farmacêutica) está relacionada ao desenvolvimento e produção de (bio)
produtos farmacêuticos, vacinas e diagnósticos. Já a biotecnologia verde 
(biotecnologia agrícola) refere-se à produção de plantas transgênicas e 
matérias-primas renováveis. A biotecnologia branca (biotecnologia in-
dustrial) envolve os processos de fermentação e biotransformação de 
produtos químicos e produtos naturais.

O mercado biotecnológico global

O mercado global de biotecnologia teve em 2010, uma receita 
total de U$ 281,7 bilhões, representando uma taxa de crescimento anual 
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composta (CAGR) de 9,9% entre 2007 e 2011. Ao longo dos últimos 
cinco anos (2008 a 2013), o crescimento da receita do setor e o valor 
adicionado da indústria (IVA) superou o crescimento do PIB mundial 
para o mesmo período. Segundo a editora Global Industry Analysts 
(2012), o rendimento da indústria biotecnológica mundial deverá ul-
trapassar US$320 bilhões em 2015. O crescimento desse mercado é 
alimentado pela recuperação econômica, aumento do financiamento, 
iniciativas governamentais de P&D em biotecnologia, utilizadas na 
agricultura e nas ciências médicas. Os países em desenvolvimento, es-
pecialmente a Índia e o Brasil, estão se tornando mercados promissores 
nos segmentos da biotecnologia agrícola e industrial.

O Gráfico 3 apresenta o posicionamento de 29 países em relação 
ao número de empresas de biotecnologia (CDBs e Pebas). Os EUA 
lideram a lista com 6.213 empresas, seguidos pela Espanha (1.715), 
França (1.481) e Coreia do Sul (885). O Brasil, com 237 empresas em 
2011, ocupava a 13a posição.

Gráfico 3 – Posição dos países com relação ao número de empresas de biotecnologia
Fonte: Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (2012).

Os EUA sempre se mantiveram em primeiro lugar no desenvolvi-
mento e consolidação da biotecnologia em relação a quase todos os re-
quisitos. A indústria de biotecnologia americana é regulada pela Food and 
Drug Administration (FDA), pela agência de proteção ambiental (EPA) e 
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pelo Departamento de Agricultura (USDA) (CRUZ, 2010). O país lidera o 
mercado biotecnológico em termos de investimentos e de lucros. De 2001 
a 2010, os EUA criaram mais 96 mil postos de trabalho destinados ao setor 
biotecnológico. Em 2011, o mercado biotecnológico norte-americano teve 
uma receita total de US$90,1 bilhões. Outro dado importante, é que cerca 
de 70% das empresas norte-americanas de base biotecnológica sobrevivem 
e progridem quando são criadas e mantidas em parques tecnológicos. A 
taxa de sobrevivência reduz-se a 30% se tais empresas se instalam indepen-
dentemente da base científica, fonte permanente de aprimoramento de sua 
capacidade de inovação. Esses resultados somados aos altos investimentos 
no setor biotecnológico provocam impactos diretos na capacidade do país 
em associar as atividades de pesquisa em biociências às indústrias.

Atualmente, existem mais de 140 setores distintos que utilizam 
produtos e serviços do setor biotecnológico. Em 2011, o setor de medi-
cina e saúde humana foi o que mais se destacou, gerando uma receita 
total de aproximadamente US$190 bilhões, equivalentes a 67,7% do 
valor do mercado global. Os setores de agricultura e alimentos contri-
buíram com receitas de US$17,7 bilhões nesse mesmo ano, correspon-
dendo a uma participação de 11,5% do mercado de biotecnologia.

Tabela 4 – Ranking das 15 maiores empresas de biotecnologia com relação 
aos seus valores de mercado (2º. trimestre de 2012)

Fonte: (INFORSERVICE BIOTECNHOLOGIE, 2012).
* Valor em bilhões de dólares

No. Empresa País Valor de 
mercado* website

1 Novo Nordisk Dinamarca 76.92 novonordisk.com
2 Amgen USA 60.09 amgen.com
3 Gilead Sciences USA 40.16 gilead.com
4 Biogen Idec USA 34.26 biogenidec.com
5 Teva Pharmaceutical Industries Israel 34.23 tevapharm.com
6 Baxter International USA 32.27 baxter.com
7 Celgene USA 28.38 celgene.com
8 Merck KGaA Alemanha 21.16 merckgroup.com
9 CSL Austrália 21.11 csl.com.au

10 Alexion Pharmaceuticals USA 18.85 alxn.com
11 Vertex Pharmaceuticals USA 10.64 vrtx.com
12 Regeneron USA 11.3 regeneron.com
13 Forest Laboratories USA 8.87 frx.com
14 UCB Bélgica 8.77 ucb.com
15 Élan Irlanda 8.63 elan.com
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A Tabela 4 mostra as 15 maiores empresas internacionais de 
biotecnologia com relação aos seus valores de mercado, no segundo 
trimestre de 2012. Nesta tabela, não foram incluídas as empresas de 
biotecnologia que agora são propriedade, ou parte, de grupos farma-
cêuticos maiores – como a Genentech (de propriedade da Roche), a 
Genzyme (Sanofi), ou MedImmune (AstraZeneca).

Tabela 5 – Empresas de biotecnologia líderes
em potencial de crescimento até 2015

Fonte: Cruz (2010).

Já a Tabela 5 lista as empresas de biotecnologia com maior poten-
cial de crescimento nos próximos dois anos (2013 a 2015) de acordo com 
analistas financeiros (GENETIC ENGINEERING & BIOTECNOLOGY 
NEWS, 2013). Esses dados apontam que todas as empresas se situam 
nos Estados Unidos e que 70% destas, na Califórnia. Esta é uma das ca-
racterísticas do setor biotecnológico norte-americano: a regionalização. 
A Tabela 5 também mostra que as empresas de biotecnologia deverão li-
derar em potencial de crescimento até 2015; mostra ainda que elas apre-
sentam as seguintes características: a) 100% delas tem sede nos Estados 

Empresa Fundação/ 
Funcionários Alvo Localização

Potencial de 
crescimento 

(%)
Ligand 

Phamaceuticals 1987/72 Medicamentos 
para dor Califórnia 72,0

MannKind 
Corporation 1991/443 Insulina Califórnia 56,0

XenoPort, Inc. 1999/219 Pró-drogas Califórnia 46,0
Amylin 

Phamaceuticals 1987/1500 Diabetes e 
obesidade Califórnia 35,0

GenVec 1992/90 Câncer de 
próstata Maryland 35,0

Hemispherx 
Biopharma 1990/65 Imunoterapia Filadélfia 35,0

Neurocrine 
Biosciences 1992/65 Endometriose Califórnia 35,0

Theravance 1996/194 CPOD Califórnia 34,7
Affymax 2001/143 Anemia Califórnia 30,0

Anika 
Therapeutics 1983/133 Rejuvenecedor 

cutâneo Massachussets 30,0
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Unidos, sendo que 70% têm sede na Califórnia; b) 70% têm menos de 20 
anos de existência; c) o número de empregos diretos varia de 32 a 1500; 
d) o potencial de crescimento anual é superior a 30%.

Segundo os dados da Global Bioeconomy Consulting, o setor 
biotecnológico já emprega mais de 300.000 pessoas em todo mundo 
(SELINE; FRIEDMAN, 2010). Mais de 90% das empresas que com-
põem esse setor são privadas (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO 
ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO, 2009).

Estudos mostram que o investidor em biotecnologia tem um perfil 
muito característico dado que, geralmente, investe em empresas que 
têm um alto risco, que necessitam de uma grande quantia inicial de di-
nheiro e que contam com um horizonte temporal a médio e longo prazo. 
Existem diferentes tipos de investidores em biotecnologia, que podem 
ser classificados dependendo do período em que invistam (Gráfico 4):

Gráfico 4 – Tipos de investidores em biotecnologia
Fonte: Adaptado de BioSerentia Biotech S. L. (2010).

1. Investidores de capital inicial ou semente – nesta fase, os inves-
tidores podem ser o próprio bioempreendedor, amigos e familiares. 
Obtém-se o capital inicial que serve para financiar a criação e as 
primeiras operações da empresa.
2. Investidores-anjo – são investidores individuais que investem 
o seu próprio dinheiro, geralmente em troca de participação como 
acionista. Os investidores-anjo investem numa etapa muito inicial 
do projeto, assumindo um elevado risco.
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3. Investidores de capital de risco – normalmente são entidades fi-
nanceiras que utilizam o dinheiro de terceiros que investem em parti-
cipações temporais no capital de empresas não cotizadas. Conforme 
o perfil de fundo do capital de risco, é possível investir em etapas 
iniciais, em fase de expansão ou em fases tardias.
4. Private equity – são aqueles que investem em empresas não coti-
zadas estáveis no mercado, com lucros recorrentes.

O modelo norte-americano de investimento para empreendi-
mentos biotecnológicos é frequentemente citado como referência e tem 
sido replicado com relativo sucesso em diversos países. Consiste em 
diversas rodadas de investimento por capital de risco, incluindo inves-
tidores anjo, seed, venture capital e private equity, seguidas da abertura 
de capital na bolsa de valores (Initial Public Offering, IPO) (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Linha de desenvolvimento e mecanismos de financiamento das 
empresas de biotecnologia
Fonte: Biominas Brasil (2011)

No entanto, dois componentes cruciais deste modelo ainda estão au-
sentes no Brasil, a saber: 1) vigorosa indústria de venture capital familiari-
zada com o setor, em particular, com os longos ciclos de desenvolvimento 



Estudos da Pós-Graduação66

e retorno; 2) mercado de capitais desenvolvido e investidores conscientes 
do potencial de crescimento das empresas de biotecnologia.

O mercado biotecnológico brasileiro

A aplicação de processos biotecnológicos no Brasil teve início, 
como mencionado, na década de 70 com o Proálcool. Nessa mesma 
época, o CNPq lançou dois programas pioneiros incentivando trabalhos 
em biotecnologia no país, o Programa Integrado de Desenvolvimento 
(PID) e o Programa Integrado em Doenças Endêmicas (PIDE).

No início da década de 80, o governo brasileiro adotou novas ações 
governamentais importantes, no sentido de não aumentar o isolamento do 
país em relação aos avanços biotecnológicos nos países desenvolvidos. O 
setor privado brasileiro, igualmente, começou a atentar para a situação.

Em 1982, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) iniciou pesquisas voltadas para a área biotecnológica, criando 
um centro de biotecnologia, com pesquisas científicas voltadas para o 
aumento do potencial nutricional de legumes, obtenção de plantas com 
maior resistência a herbicidas e doenças como viroses, entre outras.

Em seguida, outras iniciativas foram tomadas pelo governo 
federal. Com gerenciamento da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), em 1981 foi criado o Programa Nacional de Biotecnologia 
(Pronab), que consolidou alguns grupos fortes em biologia celular e 
molecular básica e aplicada, além de mostrar o caráter estratégico da 
biotecnologia para o país. Outra ação de âmbito governamental, obje-
tivando fornecer competitividade a setores tecnológicos de vanguarda, 
foi o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PADCT), que iniciou experimentalmente em 1984, tendo depois sua 
implantação efetiva para o período de 1985-1990, renovando-se para o 
quinquênio seguinte (1990-1995). No entanto, seus resultados ficaram 
aquém dos projetados, devido a problemas, entre outros, de liberação 
descontínua de recursos governamentais.

Vale destacar as experiências da Biomatrix Ltda., empresa criada 
em 1983 a partir de gestões de um grupo de cientistas do Programa de 
Biotecnologia Vegetal da UFRJ. Os estudos preliminares para a formação 
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da Biomatrix foram financiados por capitais de risco do Rio de Janeiro. 
Em 1985, passou a chamar-se Biomatrix S.A. e, com a entrada da em-
presa Agroceres como sócia controladora, suspendeu suas atividades em 
1990. No entanto, durante a sua existência teve importante participação 
em atividades de pesquisa em biologia vegetal e em projetos de P&D. 
Outra empresa de biotecnologia vegetal, a Bioplanta, foi criada quase 
na mesma época (em Campinas-SP) como produto joint-venture entre a 
Souza Cruz e a Native Plants Inc. Essa empresa também foi obrigada a 
suspender suas atividades. Fundada em 1986, a Associação Brasileira de 
Empresas de Biotecnologia (Abrabi) desempenhou um importante papel 
no sentido de aglutinar e promover esforços na área biotecnológica.

O Programa de Núcleos de Excelência (Pronex) e os Institutos do 
Milênio foram duas importantes ações de financiamento com recursos pú-
blicos que permitiram a nucleação de grupos importantes atuando na área 
da biotecnologia no final da década de 90 e primeira metade dos anos 2000.

Outras iniciativas paralelas também surgiram para firmar o setor 
biotecnológico no país, como a criação do Centro Brasileiro-Argentino 
de Biotecnologia (CBAB/Cabbio) e o Programa Recursos Humanos 
para as Áreas Estratégicas (RHAE). Os dois programas ainda estão 
em pleno financiamento. O primeiro oferece suporte para o desenvol-
vimento de cursos com técnicas de biotecnologia e são realizados em 
instituições de ensino e pesquisa no Brasil e Argentina, sempre de modo 
colaborativo. O segundo oferece suporte, através de bolsas de pesquisa 
para apoiar atividades de doutores em empresas provadas que invistam 
em pesquisa, sendo a biotecnologia uma área prioritária.

As Agências Estaduais de Fomento à Pesquisa (FAPs) também fi-
zeram investimentos significativos na área, sendo que a FAPESP (SP) se 
mostra especialmente ativa e instrumental na organização e financiamento 
de projetos em biotecnologia concentrados na região sudeste do país.

Considerando o potencial promissor da área de biotecnologia em 
diversos campos de aplicação, foi instaurado no fim de 2004 o Fórum de 
Competitividade em Biotecnologia, que, no curso de mais de cinquenta reu-
niões, teve por objetivo identificar as melhores estratégias para a definição 
de uma política industrial voltada ao desenvolvimento do setor. Foram de-
finidos como foco de trabalho os seguintes aspectos: marcos regulatórios; 
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recursos humanos e infraestrutura; investimentos; agropecuária; saúde hu-
mana; biotecnologia industrial; e biotecnologia ambiental.

A aprovação e a regulamentação da Lei de Inovação no Brasil, em 
2005, estabeleceram regras para efetivar uma parceria produtiva entre os 
setores público e privado que pode beneficiar ambas as partes, com conse-
quentes resultados positivos principalmente para o setor biotecnológico.

A política de desenvolvimento da biotecnologia, oficialmente 
lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro de 2007, 
veio complementar os trabalhos do Fórum. Com a previsão de destinar 
R$10 bilhões ao setor ao longo dos próximos dez anos, a política traz 
uma proposta de como focar e viabilizar a interação entre governo, aca-
demia e setor empresarial, visando catalisar o processo de geração de 
produtos, processos e patentes, especialmente nas áreas de saúde hu-
mana, agropecuária, indústria e ambiente (FELIPE, 2007).

Em 2012 foi criado o Comitê da Cadeia Produtiva de 
Biotecnologia (Combio) da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). O Combio é uma iniciativa que nasceu da parceria de 
empresas, entidades e profissionais da bioindústria envolvidos com os 
avanços da biotecnologia no Brasil. A liderança de São Paulo na bioe-
conomia brasileira e o expressivo número de empresas de biotecnologia 
da região fazem do Estado um ator importante das discussões setoriais 
relacionados ao tema. A Fiesp, por meio do Combio, contribui para a 
disseminação de uma agenda a favor da competitividade brasileira e 
compreende que a biotecnologia, por ser um tema portador de futuro, é 
fundamental para uma bioindústria preocupada com a sustentabilidade. 
Desta forma, sua atuação é transversal aos setores por ela representados.

Passados oito anos da aprovação da Lei de Inovação, no entanto, 
ainda são muitas as dificuldades encontradas na sua divulgação e im-
plementação pelas Universidades, Institutos de pesquisa e Empresas 
objetivando viabilizar e catalisar a interação Universidade-Empresa e 
consequentemente, promover a inovação. Isso é comum, com raras ex-
ceções de algumas instituições que estão se adiantando no processo. 
A experiência tem mostrado que somente a implantação de novas leis 
não basta, é necessário sensibilizar os seus gestores de que existe a pre-
mência de ações efetivas na sua rotina institucional.
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Além disso, a inovação na área da biotecnologia brasileira encontra 
desafios adicionais, tais como: a adequação dos marcos regulatórios; o in-
vestimento público e privado constantes; a formação de recursos humanos 
qualificados com foco na inovação, gestão, propriedade intelectual e vol-
tado para as necessidades da bioindústria e em parceria com o setor em-
presarial público e privado; a busca por uma estrutura empresarial produ-
tiva na forma de uma pirâmide, em que existam grandes empresas líderes 
na área que alimentem e viabilizem a existência de médias e pequenas 
empresas; identificação do potencial do mercado brasileiro atraente para a 
área, embora não se compare com mercados como Índia, China e Coreia, 
o que consequentemente impõe que o desenvolvimento da biotecnologia 
brasileira deve estar atrelado à busca de mercado externo.

Perfil da indústria biotecnológica brasileira

No que se refere ao perfil da indústria biotecnológica brasileira, 
estudos mostram que é um dos ramos mais jovens do mercado, formado 
principalmente por pequenas e médias empresas de base tecnológica. Esse 
mercado é considerado pequeno em relação ao mercado global, porém, já 
é representativo no quadro econômico brasileiro, uma vez que já perfaz em 
torno de 1,5% do PIB, equivalente a um faturamento de R$ 2,6 bilhões, e 
emprega 28 mil profissionais (ZYLBERBERG; ZYLBERBERG; ONER, 
2012). Previsões econômicas apontam que esse faturamento pode triplicar. 
O otimismo dessas previsões se deve ao fato de, atualmente, o país utilizar 
economicamente menos de 1% de toda sua diversidade biológica.

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em termos de di-
versidade biológica, detendo aproximadamente 22% das espécies vegetais 
e animais do planeta, apresentando alguns dos ecossistemas mais com-
pletos, em números de espécies vegetais (PESSINI, 2011). Dessa forma, 
o Brasil tem um grande potencial para se tornar um país biotecnologica-
mente desenvolvido. Basta tratar essa questão com a seriedade que lhe é 
pertinente, criando incentivos fiscais e políticas que permitam o desenvol-
vimento do setor biotecnológico e o uso sustentável da nossa diversidade 
biológica. Esse caminho já vem sendo trilhado com a aprovação da Lei 
de Biossegurança no 8.974 (05/01/1995) e da Lei de Inovação no 10.973 
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(02/12/2004), que trazem medidas de incentivo à pesquisa científica e à ino-
vação tecnológica, além de dispor sobre o acesso aos recursos biológicos 
nacionais (ANTUNES; PEREIRA JÚNIOR; EBOLE, 2006). Também é 
importante ressaltar a importância do apoio dos governos estaduais e do 
setor privado para que a indústria biotecnológica brasileira supere as bar-
reiras competitivas do mercado global.

A biotecnologia já integra a base produtiva de diversos setores 
da economia brasileira. Estima-se que, atualmente no Brasil, existam 
mais de 237 empresas de biotecnologia. O levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Biotecnologia e pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento, em 2011, apontou uma série de informações importantes que 
permitiram traçar um perfil do mercado biotecnológico brasileiro. As em-
presas brasileiras de biotecnologia ainda se encontram desigualmente distri-
buídas pelo país. Dos 27 estados brasileiros, 11 possuem empresas de biotec-
nologia, em apenas seis desses estados há dez ou mais empresas (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Distribuição das empresas de biotecnologia nos estados brasi-
leiros em 2011
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Biotecnologia (2011).
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Em sua maioria, essas empresas estão concentradas na região 
Sudeste, principalmente, nos estados de São Paulo (40,5%, equivalente a 
96 empresas) e Minas Gerais (24,5%, 58 empresas), seguido pelo Rio de 
Janeiro (13,1%, 31 empresas) e o Rio Grande do Sul (8 %, 19 empresas). 
No nordeste do país, Pernambuco é que concentra o maior número de 
empresas (4,2%). Até 2011, a região norte ainda não possuía empresas de 
biotecnologia. O Gráfico 7 mostra essa distribuição percentual por região.

Gráfico 7 – Distribuição das empresas de biotecnologia nas regiões brasileiras em 2011
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Biotecnologia (2011).

Com relação ao número de empresa por cidade, São Paulo lidera 
a lista com 43 empresas somente na capital. Belo Horizonte ocupa a 
segunda posição com 31 empresas de biotecnologia. Um fato interes-
sante é que muitas empresas, tanto do estado de São Paulo quanto de 
Minas Gerais, estão instaladas em diferentes cidades do interior, como 
Campinas-SP, Ribeirão Preto-SP, Viçosa-MG e Uberlândia-MG.

Outra característica marcante do setor biotecnológico privado 
brasileiro é que este setor é composto principalmente de micro e pe-
quenas empresas, das quais 56% possuem receitas anuais de aproxi-
mandamente R$ 2,4 milhões e apenas 10% têm faturamento anual su-
perior a R$ 12 milhões (Gráfico 8).

Gráfico 8 – Distribuição das empresas de biotecnologia por faixa de faturamento (Ano base 2011)
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Biotecnologia (2011).
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A disponibilidade de recursos financeiros é um dos pilares para 
o crescimento da indústria biotecnológica devido ao longo ciclo de de-
senvolvimento dos produtos e alto custo envolvido, especialmente para 
aplicações na área de saúde humana. As principais fontes de financia-
mento disponíveis para as empresas brasileiras de biotecnologia podem 
ser sumarizadas da seguinte forma:

1. Recursos reembolsáveis – empréstimos e financiamentos devem 
ser quitados integralmente em período de tempo determinado, acres-
cidos de juros e correção monetária. Incluem fontes públicas (ex. 
BNDES, FINEP) e privadas (ex. bancos comerciais).
2. Recursos não reembolsáveis – subvenções e doações, geralmente 
na forma de editais e chamadas. Dispensam liquidação do valor in-
vestido. Incluem fontes públicas (ex. FINEP, Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa - FAPs, tais como FAPESP e FAPEMIG, 
CNPq) e privadas (ex. organizações filantrópicas, como a Bill and 
Melinda Gates Foundation).
3. Capital próprio – recursos dos sócios e lucro gerado com as ati-
vidades da empresa.
4. Investidores – englobam diferentes tipos, entre os quais, an-
gels, seed capital, venture capital e private equity. Variam quanto 
à faixa de investimento e estágio de desenvolvimento das empresas 
investidas. Adquirem participação societária e objetivam o desin-
vestimento com retorno significativo. Incluem fontes públicas (ex. 
BNDESPar, CRIATEC) e privadas (ex. investidores privados, como 
FIR Capital e Burrill & Company).
5. Parcerias corporativas – recursos obtidos através de acordos de 
cooperação entre empresas. Podem assumir diferentes formatos, 
entre os quais, parcerias para P&D e joint ventures.

O mercado biotecnológico brasileiro é segmentado nas áreas 
de saúde humana e animal, agricultura, bioenergia, insumos e ou-
tros setores, como alimentos (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS 
ESTRATÉGICOS, 2008). A Tabela 6 mostra as áreas de fronteira da 
biotecnologia de maior impacto no Brasil.
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Tabela 6 – Áreas de fronteira da biotecnologia de maior impacto
no Brasil, por ordem de importância

Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2008).

As empresas brasileiras de biotecnologia concentram-se primor-
dialmente nas áreas de saúde e agricultura (Gráfico 9). Não surpreende 
o fato de essas duas áreas serem as de maior expressão no cenário 
nacional, uma vez que, cronologicamente, elas foram as pioneiras no 
desenvolvimento do setor biotecnológico do Brasil, com as pesquisas 
com biocombustíveis (Programa Pró-Álcool) e a produção da insulina 
humana. Em uma abordagem mais detalhada constatou-se que a área da 
saúde humana é a grande concentradora de empresas biotecnológicas de 

Setor Áreas de Froteira

Medicina e saúde

• Genômica, pós-genômica e proteômica
• Nanobiotecnologia
• Células-tronco
• Clonagem e expressão heteróloga de proteínas
• Função gênica, regulação e terapias gênicas
• Engenharia tecidual
• Bioinformática

Biofámacos

• Genômica, pós-genômica e proteômica
• Nanobiotecnologia
• Clonagem e expressão heteróloga de proteínas
• Função gênica, regulação e terapias gênicas
• Engenharia tecidual
• Bioinformática

Agroindústrias

• Genômica, pós-genômica e proteômica
• Clonagem e expressão heteróloga de proteínas
• Reprodução animal e vegetal
• Biodiversidade
• Biotecnologia agrícola
• Bioinformática

Bioenergia/biocombustíveis
• Genômica, pós-genômica e proteômica
• Clonagem e expressão heteróloga de proteínas
• Conversão de biomassa
• Biodiversidade

Meio Ambiente
• Genômica, pós-genômica e proteômica
• Nanobiotecnologia
• Conversão de biomassa
• Biodiversidade
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pequeno e médio porte, com cerca de quase 40% do total, seguida das 
áreas de saúde animal (14,3%), insumos (13,1%) e agricultura (9,7%).

Gráfico 9 – Distribuição das empresas de biotecnologia por segmentos (ano base 2011)
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Biotecnologia (2011).

A maioria das empresas de biotecnologia dedicadas à sáude hu-
mana estão concentradas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro (Gráfico 10).

Gráfico 10 – Distribuição das empresas brasileiras de biotecnologia 
na área de saúde humana (ano base 2011)
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Biotecnologia (2011).



BIOTECNOLOGIA: a ciência, o bacharelado, a demanda socioeconômica 75

A indústria biotecnológica na área da saúde

Avanços importantes da ciência na segunda metade do século 
XX constituíram a base para o desenvolvimento da indústria biotec-
nológica na área da saúde. Atualmente, esse setor industrial divide-se 
basicamente em três grupos: 1) aqueles dedicados exclusivamente à 
pesquisa e ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos, 2) as 
companhias farmacêuticas tradicionais que comercializam os biofár-
macos e 3) as empresas que servem aos dois grupos anteriores, forne-
cendo as plataformas tecnológicas que podem acelerar o processo de 
descobrimento, pesquisa ou mecanismos dos medicamentos. Nos úl-
timos anos, esta divisão ficou mais difusa devido a diferentes fatores 
financeiros e estratégicos. A necessidade de acesso a capital e inves-
tidores por parte das pequenas e médias empresas biotecnológicas, 
de novos medicamentos, processos e tecnologias para as grandes em-
presas farmacêuticas, levaram ao desenvolvimento de alianças estra-
tégicas entre ambas as partes.

Na indústria farmacêutica, a aplicação de novos conheci-
mentos da biologia molecular, bioquímica e áreas afins reconfi-
gurou esse setor. Assim, a indústria farmacêutica moderna passou 
a ter duas trajetórias tecnológicas: uma mais antiga, baseada na 
química fina para o isolamento e síntese de pequenas moléculas; 
e outra mais moderna, baseada na produção de macromoléculas, 
como proteínas e hormônios, utilizando sistemas biológicos vivos 
(ARAGÃO, et al., 2012).

As indústrias farmacêuticas desenvolvem produtos cujos com-
ponentes ativos são obtidos por sínteses químicas e outros sintetizados 
por organismos vivos, que na sua maioria são proteínas. Os medica-
mentos biológicos ou biofármacos são substâncias terapêuticas ho-
mólogas ou que interagem com as proteínas humanas. Sua estrutura 
molecular é extremamente complexa e, além disso, o componente 
ativo é heterogêneo. Estas moléculas são difíceis de caracterizar e 
de replicar.

 
Os biofármacos são elaborados utilizando matéria-prima 

procedente de duas origens (FEDERACIÓN LATINOAMERICANA 
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, 2006):
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• Componente ativo de origem biológica – extraído de microrga-
nismos, órgãos e tecidos de origem vegetal ou animal, células ou 
fluidos de origem humana ou animal.
• Componente ativo de origem biotecnológica – em geral, são proteínas 
obtidas a partir de células modificadas geneticamente para produzi-las.

A biotecnologia moderna trouxe um grande impacto para a área 
de saúde humana que se traduziu no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de tecnologias de prevenção, diagnóstico e tratamento, pas-
síveis de serem produzidas e comercializadas de forma eficiente, em 
larga escala. Estas, hoje, respondem por um mercado de aproximada-
mente 13% das vendas globais da indústria farmacêutica.

Apesar de geralmente atuarem no mesmo mercado, as empresas 
de biotecnologia e as indústrias farmacêuticas tradicionais utilizam 
técnicas científicas distintas para obterem os seus produtos. É possível 
identificar algumas características fundamentais que distinguem estes 
dois tipos de empresas (Tabela 7).

Tabela 7 – Principais diferenças entre as empresas de biotecnologia
de saúde humana e as empresas farmacêuticas tradicionais.

Fonte: Adaptada de Inteligência em Inovação (2005).

Tópicos Empresas
Biotecnologia Farmacêuticas tradicionais

Produtividade 
P&D

Crescimento do número de medicamentos 
aprovados por US$ investido.
Custo médio de desenvolvimento de um novo 
medicamento é maior que US$ 1 milhão

Redução do número de medicamentos 
aprovados por US$ investido.
Custo médio de desenvolvimento de 
um novo medicamento é maior que 
US$ 2 milhões

Relação 
com as 

Universidades

Cluster associado às grandes Universidades. 
Frequentemente a empresa é um spin-off da 
Universidade. Recorrem às universidades 
como fonte de recursos humanos qualificados; 
projetos de P&D e análises técnicas.

Tolerância ao 
risco Apostam mais em produtos de nicho

Só apostam em produtos com mercados 
de grande dimensão, para compensar 
os riscos.

Propriedade 
intelectual

A propriedade intelectual é baseada em 
produtos biológicos e é mais difícil de copiar, 
mesmo após expirar a patente.

A propriedade intelectual é baseada 
em produtos químicos e é mais fácil 
de copiar, principalmente  após 
expirar a patente.

Modelo de 
negócio

Normalmente são desintegradas e recorrem 
à subcontratação de serviços especializados 
(ex.: CROs)

Totalmente integradas

Colaborações
Alianças com empresas farmacêuticas para 
levantar capital. Alianças com empresas de 
biotecnologia para ganhar massa crítica

Estabelece colaborações com empresas 
de biotecnologia para expansão do 
pipeline de produtos.
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Segundo a Bio-World, em 2007, as empresas de biotecnologia rea-
lizaram mais de 400 novas parcerias com empresas farmacêuticas e outras 
centenas de projetos de cooperação entre empresas semelhantes (CRUZ, 
2010), o que demonstra o caráter associativo, sinérgico, desta indústria. 
Isso talvez contribua para o que se observa em termos de localização 
destas empresas e que elas formem clusters: 50% das maiores empresas 
da biotecnologia e 70% das empresas com maior potencial de crescimento 
de 2010 a 2015 são situadas na Costa Oeste dos Estados Unidos.

Uma série de medicamentos, criados a partir de novos processos 
biotecnológicos, foram desenvolvidos e tornaram-se líderes de mer-
cado. A primeira vacina recombinante contra a Hepatite B e a primeira 
terapia de anticorpo monoclonal contra a rejeição de transplante de fí-
gado foram lançadas em 1986. O primeiro e único oligonucleotídeo 
terapêutico foi aprovado em 1998.

 
Em 2004, a FDA tinha outorgado 

sua aprovação para a comercialização de 100 produtos biológicos.
 

Atualmente, estima-se que 1/5 do total de remédios que saem ao mer-
cado a cada ano são derivados de processos biotecnológicos. Abaixo 
são listados os biofármacos mais importantes.

• Fatores sanguíneos como o Fator VIII e IX – utilizados como 
fator de coagulação para a hemofilia tipo A e B.
• Agentes tromboembolíticos ativadores dos tecidos plasminogê-
nicos – utilizados para condições associadas à trombose e embolias.
• Hormônios – como a insulina humana.
• Fatores de crescimento hematopoiéticos como a eritropoietina – 
são fatores relacionados com a produção de glóbulos vermelhos uti-
lizados no tratamento das anemias causadas por falha renal crônica 
ou pela quimioterapia para o câncer.
• Interferons -α, -β, -γ – são proteínas naturais produzidas 
pelas células do sistema imunológico em resposta à ameaça de 
agentes como vírus, bactérias, parasitas e tumores. São utili-
zados para tratar condições como a esclerose múltipla, câncer 
sistêmico, hepatite C e leucemia.
• Produtos baseados em interleucina – utilizados para tratar a do-
ença de Crohn e a colite ulcerosa.
• Vacinas – para a prevenção de várias doenças.
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• Anticorpos monoclonais (MABs) – são anticorpos idênticos 
porque são produzidos por um tipo específico de células imunes, 
todos a partir de uma célula-mãe. São utilizados para tratar uma 
ampla variedade de doenças.
• Outros produtos – enzimas terapêuticas e fatores de necrosa-
mento de tumores, utilizados para as doenças autoimunes como a 
artrite reumatoide, a doença de Crohn e muitas outras.

O segmento de medicamentos oncológicos (antineoplásicos e te-
rapias hormonais citostáticas) foi um dos mais impactados pela biotec-
nologia moderna, particularmente com a descoberta dos MABs. Porém, 
em muitos casos, ampliaram iniquidades existentes no acesso aos bens 
gerados por este setor industrial. Estes, responderam por quase 7% do 
mercado farmacêutico mundial em 2009, equivalente a mais de US$750 
bilhões, e tem crescido a taxas superiores à média da indústria. Somente 
nos EUA, os MABs para uso clínico movimentam mais de US$1 bilhão. 
No Brasil, a utilização desses anticorpos na área médica ainda é pequena. 
O principal MBA usado clinicamente é o anti-CD3, que atua na prevenção 
da rejeição resultante de transplante de órgãos. Dos 10 produtos biotec-
nológicos líderes em vendas em 2009, cinco eram MABs e quatro destes, 
antineoplásicos. Esses medicamentos são produzidos tanto pelas EDBs 
quanto por grandes corporações farmacêuticas. Suas vendas são concen-
tradas nos países desenvolvidos, particularmente nos EUA e na Europa, 
que respondem por quase 90% do mercado. A América Latina responde 
apenas por 0,3% da demanda mundial de MABs contra o câncer.

Outro exemplo que merece destaque é o da insulina humana 
recombinante. Em 1982, esse foi o primeiro medicamento obtido pela 
tecnologia do DNA recombinante e aprovada pela FDA para uso mé-
dico nos Estados Unidos. A insulina recombinante humana foi desen-
volvida pelas empresas Genentech e Eli Lilly. O Brasil foi um dos pio-
neiros na produção de insulina humana por métodos recombinantes. 
Este trabalho foi fruto de uma colaboração entre a Universidade 
Federal de Minas Gerais e a empresa farmacêutica brasileira Biobrás 
Ltda (São Paulo). A Biobrás foi fundada em 1971 e começou como 
produtora de enzimas em 1976. 
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A Biobrás patenteou o processo nos Estados Unidos em 2000. 
Em 2001, apenas quatro empresas no mundo, incluindo a Biobrás, de-
tinham a tecnologia de produção industrial da insulina recombinante. 
Em 2002, sob forte pressão do milionário mercado da indústria far-
macêutica, o controle acionário da Biobrás foi vendido para a empresa 
multinacional dinamarquesa Novo Nordisk. Contudo, a holding contro-
ladora brasileira Biopart Ltda. reteve a patente de processo de uso do 
DNA recombinante e criou a Biomm. Em outubro de 2012, a Biomm 
confirmou a intenção de investir R$ 330 milhões na construção de uma 
planta para produção de insulina humana e proteínas terapêuticas em 
Nova Lima (MG). A unidade deve entrar em operação em 2015, com 
previsão de produção anual de 20 milhões de frascos de insulina.

Em 2013, o governo federal também anunciou que o Brasil re-
tomou a produção de insulina por meio do Instituto de Tecnologia de 
Fármacos (Farmanguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
como parte de um acordo firmado entre o governo brasileiro e o la-
boratório ucraniano Indar (um dos três produtores remanescentes de 
insulina no mundo), que irá transferir a tecnologia para a produção 
nacional do medicamento. De acordo com Eduardo Costa, diretor do 
Farmanguinhos, essa iniciativa, que vai representar uma economia de 
R$ 300 milhões, em quatro anos, beneficiará diretamente 600 mil brasi-
leiros que dependem da insulina.

A produção utilizando essa tecnologia apresenta uma série de 
vantagens como: a eliminação dos riscos da transmissão acidental de 
doenças e de patógenos presentes no tecido pancreático animal, além 
de uma atrativa economia de produção (embora, o investimento inicial 
seja elevado) (WALSH, 2003).

A vacina recombinante de Hepatite B produzida pelo Instituto 
Butantan é o segundo produto recombinante desenvolvido no País (o 
primeiro produto foi a insulina recombinante humana, produzida pela 
Biobrás) e representa a primeira vacina recombinante produzida no 
Brasil. A vacina foi desenvolvida no Centro de Biotecnologia, em par-
ceria com a Divisão Bioindustrial, por pesquisadores russos contratados 
e pesquisadores do Instituto Butantan (SP). O preço da vacina recom-
binante da Hepatite B no mercado antes do início do projeto da vacina 
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pelo Butantan era de US$10/dose. Com o início do projeto, o valor caiu 
para US$1/dose e agora, a vacina produzida pelo Butantan é adquirida 
pelo Ministério da Saúde a um custo de US$0,23/ dose. Este exemplo 
mostra que a produção de uma vacina pelo Butantan é capaz de con-
trolar o preço do produto no mercado e, ao mesmo tempo, mostra que é 
possível a produção de uma vacina a um custo mais baixo. Essa vacina 
é um produto de alto valor tecnológico e alto impacto em saúde pública, 
diminuindo a infecção do vírus na população, com consequente dimi-
nuição dos casos de insuficiência hepática e câncer.

Como resultante destes estímulos e articulações, rapidamente ou-
tros produtos importantes como vacinas e proteínas recombinantes com 
fins terapêuticos e para diagnóstico de doenças passaram a ser produ-
zidos no Brasil (Tabela 8).

Tabela 8 – Exemplos de produtos biotecnológicos para saúde desenvolvidos
e comercializados por instituições e empresas brasileiras

Fonte: Oliveira e Mantovani (2009).

O uso da biotecnologia na área da saúde não compreende uni-
camente a produção de biofármacos e materiais de diagnóstico, mas 
também a engenharia de produtos celulares e de tecidos e a aplicação 
destes na pesquisa de novos medicamentos. A biotecnologia já está ofe-
recendo grandes vantagens para milhões de pacientes no mundo:

Setor Produto Aplicação Produtor

Vacinas Proteína recombinante
Vírus atenuado

Hepatite B
Febre amarela

Instituto Butantan
Biomanguinhos 

(FIOCRUZ)

Terapêuticos

Insulina humana
Eritroproteína-A 

recombinante
Anticorpos Monoclonais

Diabetes
Anemia

Imunoterapia

Biobrás/Novozyms
Instituto Butatan
FK Biotecnologia

Diagnóstico Proteínas
recombinantes

Doenças de 
Chagas

Biomanguinhos 
(FIOCRUZ)
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• Mais de 250 milhões de pacientes foram beneficiados com o uso 
de biofármacos para o tratamento de enfartes, esclerose múltipla, 
câncer de mama, fibrose quística e leucemia.
• Pela primeira vez na história da medicina, é possível o desenvol-
vimento e manufatura de terapias para doenças de origem genética.
• A biotecnologia teve um impacto positivo na produção de va-
cinas seguras e eficientes para as doenças infecciosas.
• A biotecnologia proporciona alternativas recombinantes para 
proteínas derivadas do sangue ou de tecidos.
• Mais de 350 medicamentos elaborados com o uso da biotecno-
logia estão sendo provados para o tratamento de mais de 150 do-
enças entre as quais se encontram: câncer, doenças infecciosas e 
desordens autoimunes.

A biotecnologia permite que a produção destes medicamentos 
seja segura, eficaz e não tenha consequências negativas ao meio am-
biente. Ela permite também que organismos vivos como micróbios e 
células animais que contêm informação genética específica sejam uti-
lizados na produção de derivados ou compostos naturais, como me-
dicamentos baseados em proteínas, interferons, antibióticos, vacinas e 
vitaminas. Ela oferece ainda um maior controle sobre o processo de 
manufatura dos biofármacos, o que resulta na diminuição de riscos de 
contaminação através de patogênicos infecciosos.

Por último, ela permite a produção de medicamentos em grandes 
escalas e a elaboração de medicamentos específicos para doenças crônicas 
pouco comuns, para as quais não havia terapias ou as existentes não eram 
suficientemente bem-sucedidas ou efetivas para todo tipo de paciente.

Perspectivas

De acordo com a Global Industry Analysts, o crescimento da in-
dústria biotecnológica global será impulsionado pela melhoria da infra-
estrutura dos setores agrícola e de saúde e pelo aumento de interesse do 
setor privado por novos produtos biotecnológicos. Provavelmente ha-
verá um aumento das fusões de importantes empresas do setor, além da 
criação de novas empresas nos próximos anos; mudanças impulsionadas 
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pelo aumento no depósito de patentes de novas drogas, pela regulamen-
tação de novos produtos e por estratégias econômicas para controlar os 
custos de produção.

Os avanços tecnológicos, as políticas regulatórias, a conscien-
tização pública e a propriedade intelectual estão entre os fatores que 
afetam positivamente o setor de biotecnologia. Aplicações da biotec-
nologia continuarão a aumentar, com ciências agrícolas, ambientais, de 
saúde, de setores de alimentos, principais domínios de utilização final.

De acordo com Antunes, Pereira Júnior e Ebole (2006), das oito 
tecnologias promissoras nas próximas décadas, três estão diretamente 
relacionadas à biotecnologia e terão impacto direto em seres humanos 
e aplicação em saúde. 

• Materiais biointerativos – biosensores high tech utilizados para 
monitorar o corpo humano ou de animais, com a interseção de áreas 
como a computação cognitiva e genômica.
• Genótipo – inclui a classicação das pessoas por suas caracterís-
ticas genéticas, além de novos diagnósticose e terapias baseadas no 
conhecimento genômico.
• Produção de moléculas – produção de moléculas recombinantes 
e construção de estrutura complexa, átomo por átomo, com a inter-
seção de áreas como a nanotecnologia, proteômica e genômica.

Os investimentos na indústria biotecnológica continuarão a ser 
destinados principalmente à descoberta de novos medicamentos e 
de novas terapias em especialidades médicas como oncologia, infla-
mação e cardiologia. Categorias terapêuticas, incluindo o tratamento 
hormonal e a diabetes, receberão maior atenção das empresas farma-
cêuticas de biotecnologia em resposta ao aumento da procura de trata-
mento nesses setores.

As Nações Unidas colocaram em evidência, no setor da saúde, 
o potencial da biotecnologia neste novo milênio, estando esta área 
como suporte para o alcance dos objetivos deste grupo, até 2015, 
conforme o Millenium Development Goals (MDGs), principalmente 
na redução dos índices de mortalidade causadas por doenças ainda 
consideradas sem cura, bem como a melhoria da qualidade de vida. 
Além disso, a Organização Mundial de Saúde através do relatório 
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Genomics and Global Health, sugeriu que as soluções advindas da 
genômica e da proteômica serão promissoras no tratamento e diag-
nóstico de várias doenças.

O mercado de testes genéticos mundial deverá chegar a US$4 bi-
lhões em 2015. Os testes genéticos para o diagnóstico do câncer irão ter 
uma das maiores taxas de crescimento devido a um particular interesse 
do setor privado e da comunidade científica em geral.

Outra constatação é que as chamadas big farmas têm investido 
mais em P&D biotecnológicos orientados ao estudo da genômica, da 
proteômica e dos organismos geneticamente modificados. No entanto, 
a promissora farmacogenômica deveria, em princípio, reduzir o tempo 
e custos de desenvolvimento de novas biodrogas. Porém, comparadas 
àquelas advindas da síntese química, essas drogas têm sido alvo de 
muitas exigências sobre riscos e efeitos colaterais, principalmente pela 
FDA, demandando um longo período de ensaios clínicos.

Por fim, o amadurecimento do setor biotecnológico e a sua cres-
cente relevância em escala global conduzirão a um aumento da com-
petição entre países e regiões, bem como a participação cada vez mais 
comum dos países emergentes, obrigando os governos a conceber 
planos estratégicos ambiciosos para o crescimento do setor e a adoção 
de medidas concretas de investimento.





A INTEGRAÇÃO NACIONAL DOS ACADÊMICOS 
DE BIOTECNOLOGIA, A DIFUSÃO DA 

PROFISSÃO E OPORTUNIDADES DE TRABALHO

Treissy Emanuelly Lima Soares
Eva Gomes Morais 

Ana Lúcia Ponte Freitas

Embora a ciência biotecnológica não seja recente, sendo uti-
lizada na produção de pães a bebidas fermentadas desde a antiguidade, 
a profissão de biotecnologista, ainda está em processo de estabeleci-
mento. Assim como a biotecnologia enquanto ciência é ainda difundida 
e entendida de forma limitada na sociedade, também o é, a profissão 
e isto se reflete direta e negativamente sobre os jovens que pretendem 
uma graduação nas áreas biológicas e da saúde.

Não se pretende aqui enfocar os trâmites legais e embates fi-
losóficos que envolvem as delimitações de trabalho e atividades que 
regimentarão as ações profissionais dos graduados bacharelados em 
Biotecnologia. É possível, entretanto, informar que estas discussões já 
ocorrem nos mais diferentes fóruns legalmente constituídos; que muitas 
discussões têm avançado e que já há frutos a serem colhidos. Nas uni-
versidades, por exemplo, já há concursos para a área de biotecnologia, o 
que não ocorria poucos anos atrás. Pode-se afirmar que as perspectivas 
para o mercado de trabalho em biotecnologia são muito promissoras.
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O que se deseja tratar neste capítulo, entretanto, é como gra-
duandos em Biotecnologia de todo o Brasil têm se mobilizado para 
colocar em pauta todos os temas que abrangem a biotecnologia, que 
sejam as grades curriculares dos diferentes cursos de graduação em 
Biotecnologia, as novidades no âmbito governamental acerca desta ati-
vidade profissional, as questões de ética em pesquisa biotecnológica, as 
oportunidades de trabalho e muitos outros temas.

Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia

O Bacharelado em Biotecnologia da Universidade Federal 
do Ceará também foi pioneiro neste enfoque. Imediatamente após a 
chegada da primeira turma de estudantes em Biotecnologia, no ano 
de 2010, a professora Ana Lúcia Ponte Freitas, que possui grande 
experiência na interface da pesquisa com a atração de jovens para 
esta atividade, desenvolveu a ideia de integrar os bacharelandos em 
Biotecnologia de todo o Brasil. A este projeto foi dado o nome “Liga 
Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia”, abreviado pelos alunos 
como LiNABiotec, no uso do dia a dia. 

A LiNA, com sede temporária no núcleo líder do Curso de 
Bacharelado em Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará 
do Centro de Ciências, na cidade de Fortaleza, é uma associação 
de profissionais e estudantes de cursos de formação profissional em 
Biotecnologia de Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa no 
Brasil, sem fins lucrativos cuja intenção é divulgar, integrar e desen-
volver a biotecnologia em todo o país.

A LiNABiotec, criada em setembro de 2011, foi gestada junto 
ao Programa Integrado de Qualificação Discente (PIQD) do curso de 
Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará, sob a coordenação da 
Profa. Dra. Ana Lúcia Ponte Freitas do Departamento de Bioquímica e 
Biologia Molecular. Desde o momento de sua fundação, a liga tem con-
tado com o expressivo apoio do Prof. André Coelho da Silva, docente 
do Curso de Biotecnologia da UFC.
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Organização do projeto

O projeto se organiza em núcleo, polos e corpo social que reúne 
cerca de 2.500 estudantes e profissionais de Biotecnologia em redes 
sociais. O Núcleo Líder UFC, por ter fundado o projeto, coordena a 
LiNABiotec e, com o apoio dos polos, elabora estratégias para pro-
mover a biotecnologia e articula ações que visam o crescimento profis-
sional e pessoal dos membros que o compõem.

Cada Instituição de Ensino Superior que aderiu à LiNABiotec é 
representada nacionalmente por um conselheiro e um vice-conselheiro 
de polo, que discutem junto ao Núcleo Líder/UFC as formas de dar 
prosseguimento ao projeto.

O Núcleo/UFC se organiza em Diretório do Núcleo, setor 
que engloba a Diretoria (presidente, vice-presidente, 1º e 2º secre-
tárias e tesoureiro) as Secretarias (Secretaria de Comunicação e 
Marketing e Secretaria de Legislação e Assuntos Organizacionais) 
e os membros integrantes.

Objetivos da LiNABiotec

Os objetivos gerais do projeto consistem em divulgar con-
gressos e demais eventos, atualizações e notícias acerca da biotec-
nologia; discutir e debater sobre temas pertinentes aos estudantes e 
ao reconhecimento do curso. O intercâmbio de ideias e experiên-
cias entre alunos de todo o país são apenas algumas das ações da 
LiNABiotec, que busca sempre integrar todas as pessoas envolvidas 
com biotecnologia no Brasil.

Os objetivos da LiNA foram ultrapassados quando o grupo 
agregou a participação de profissionais já atuando no mercado. 
Esses profissionais passaram a trocar informações com os estu-
dantes, até mesmo as empresas se aproximaram da discussão con-
duzida pela LiNA. 

Quanto aos objetivos específicos, fundamentais, pode-se des-
crever os seguintes interesses (LINABIOTEC, 2012):
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1. Representar de forma imparcial e coerente os interesses dos es-
tudantes da área de biotecnologia no Brasil e assistir o desenvolvi-
mento do Setor Biotecnológico brasileiro.
2. Auxiliar no engrandecimento do Setor Biotecnológico, como área 
estratégica para o desenvolvimento do país.
3. Promover o crescimento mútuo dos cursos de formação profis-
sional em Biotecnologia por meio de uma maior interação entre eles.
4. Proporcionar a órgãos empregatícios o conhecimento sobre as 
possibilidades de atuação do profissional em Biotecnologia.

MEMBROS FUNDADORES

Professores
Dra. Ana Lúcia Ponte Freitas
Dr. André Coelho da Silva

Estudantes de Biotecnologia
Francisco Eder de Moura Lopes (Ex-Presidente)
Louhanna Pinheiro Rodrigues (Ex-Vice-Presidente)
Treissy Emanuelly Lima Soares (Presidente)
Eva Gomes Morais (Vice-Presidente)
Janise Giselle Caetano Rodrigues (1ª secretária)
Thaís Lima de Brito (2ª secretária)
Danilo Vasconcelos Guimarães (Tesoureiro)

Secretaria de Comunicação e Marketing
Guilherme Rocha (Web Design UFBA)
Tayná da Silva Fiúza (Comunicador 1)
Jéssica de Moura Soares (Comunicador 2)

Secretaria de Legislação e Assuntos Organizacionais
Guilherme Ruben Sousa Silva (1º Relator)
Igor Oliveira Duarte (Integrante)
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A trajetória do Projeto

Em dois anos de gestão, a LiNABiotec produziu diversas formas 
de divulgação da biotecnologia e, entre elas, a principal é o site www.
linabiotec.com.br, que foi lançado no 4º Congresso Brasileiro de 
Biotecnologia. A Presidente do Núcleo da LiNABiotec UFC, Treissy 
Emanuelly Lima Soares, compareceu ao evento com a intenção de 
divulgar a Liga e fazer contato com os demais integrantes do Projeto 
distribuídos em diversas universidades de todas as regiões do Brasil. 
Também foi produzida pela LiNABiotec a cartilha “As Sete Cores da 
Biotecnologia”, que divide as linhas de atuação biotecnológica em 
cores que representam suas principais áreas.

Com objetivo de sanar as dúvidas dos vestibulandos, divulgar o 
curso e diminuir a evasão acadêmica, a LiNABiotec realizou, em ja-
neiro de 2013, o I Pré-biotec. O evento, voltado para estudantes que 
prestaram vestibular esse ano e cujas dúvidas quanto ao curso na UFC 
remanesciam, apresentou a Ciência Biotecnológica como um todo: 
realizou uma apresentação de projetos do Governo Federal tais como 
Ciências Sem Fronteiras e Programa Jovens Talentos Para a Ciência; 
exibiu as linhas de pesquisa desenvolvidas por alunos; expôs a grade 
curricular; e proporcionou o bate-papo entre veteranos e aspirantes às 
vagas em Biotecnologia da UFC. O I Pré-Biotec foi bastante elogiado 
pelos participantes e almeja-se repeti-lo nos anos seguintes e expandi-lo 
para outros polos da LiNABiotec.

O Núcleo UFC organizou eventos com grande repercussão 
na Universidade como o I Minicurso de Aplicação de Biomateriais 
e Nanobiotecnologia de Alimentos, ministrado pelo palestrante por-
tuguês Dr. Miguel Angelo Cerqueira da Universidade do Minho. 
Também participou da organização de importantes eventos como a II 
Semana de Biotecnologia da UFC e o I Workshop de Biossegurança 
de OGMs e seus Derivados. A II Semana de Biotecnologia da UFC 
tinha como tema “Preparando o Futuro” e contou com a participação 
de renomados pesquisadores e profissionais que atuam dentro dos se-
tores de biotecnologia e empreendimento. Já o workshop teve como 
objetivo familiarizar a comunidade acadêmica da UFC com os órgãos 
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competentes em biossegurança: Comissão Interna de Biossegurança 
da UFC (CIBio-UFC) e Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio), esclarecendo suas atribuições e competências em âmbitos 
local e nacional, respectivamente. Contou com a presença da Profa. Dr. 
Ana de Fátima F. U. Carvalho, da Dra. Maria Fátima Grossi de Sá, do 
Prof. Dr. Flávio Finardi Filho e do Dr. Ad  Peijnenburg.

Por diversas vezes, o governo federal percebeu a necessidade 
que o Brasil tem de investir em biotecnologia. Essa ciência é apon-
tada pelo MEC e pela Comissão de Ciência e Tecnologia como uma 
das áreas prioritárias para o desenvolvimento do país. Diante desta 
premissa, espera-se que a LiNABiotec contribua ativamente para o 
desenvolvimento dos profissionais de Biotecnologia, juntamente com 
os órgãos competentes. Por reunir a massa crítica que compõe a bio-
tecnologia no Brasil, a LiNABiotec pretende, também, em ocasiões 
futuras, ter condições de representar os profissionais e estudantes da 
área com o intuito de contribuir para a formalização da profissão. Os 
primeiros anos de gestão da LiNABiotec no Núcleo Líder UFC se ba-
searam na consolidação do projeto nacional, o que se tem conseguido 
desde sua criação.

Figura 1– Polos regularmente cadastrados na Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia
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Perspectivas

Como o principal objetivo da LiNABiotec é integrar estudantes 
e profissionais da Biotecnologia em todo o País, a rotação do estado de 
Núcleo entre todos os Polos que compõem o Projeto é um passo im-
portante para se alcançar esse objetivo. Por isso, o Núcleo Líder UFC 
pretende incentivar essa rotatividade e expandir a LiNA para as de-
mais Instituições de Ensino Superior que abrangem a biotecnologia no 
Brasil. Dessa forma, a LiNABiotec poderá ser fidedigna aos anseios dos 
estudantes e profissionais da área e ter competência para representar os 
estudantes de Biotecnologia.

Com o objetivo de firmar o compromisso e debater ideias com os 
conselheiros de polos, agendam-se encontros presencias que devem se re-
petir a cada dois anos, estando o primeiro marcado para janeiro de 2014, 
com sede no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFC.





A BIOTECNOLOGIA SEGUNDO SEUS 
PRIMEIROS FORMANDOS

Na nossa visão, a opinião dos estudantes de graduação que viven-
ciaram a primeira experiência no Bacharelado em Biotecnologia da 
Universidade Federal do Ceará se constitui em uma rica mensagem para 
estudantes secundaristas candidatos ao ENEM. Segue abaixo os depoi-
mentos livres de vários formandos da primeira turma do Bacharelado 
em Biotecnologia que tiveram seus títulos outorgados no final de 2013.

O curso de Biotecnologia oferecido pela Universidade 
Federal do Ceará oferece uma ótima grade curricular com 
várias práticas que irão ajudar o desenvolvimento como 
biotecnólogo. Embora o departamento onde o curso es-
teja situado tenha um grande enfoque na área vegetal, 
os professores tentam diversificar as práticas ao máximo 
possível para poder abranger a grande área que a biotec-
nologia engloba. Além disso, conseguiu trazer uma visão 
empreendedora sobre a profissão e, concomitantemente, 
agregou valores éticos e profissionais com o objetivo de 
formar biotecnólogos que irão se preocupar em primeiro 
lugar com o bem-estar da população.

Acrísio Bastos
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O curso de Biotecnologia nos dá competência para atuar 
na produção, na pesquisa bem como na criação de novos 
processos e produtos. Com os conhecimentos adquiridos 
nas disciplinas, na iniciação científica e no estágio, po-
demos promover melhorias nas áreas da saúde, da quí-
mica, dos alimentos, do ambiente, entre outras, trazendo 
diversos benefícios à sociedade como desenvolvimento de 
sistemas mais produtivos e sustentáveis.

Andrea Costa

O curso de Bacharelado em Biotecnologia acrescentou-me 
em conhecimento, em maturidade profissional e em expe-
riência de vida. Em conhecimento, pude aprender que a 
ciência não é mais inalcançável. Partindo de um conheci-
mento teórico abrangente e com bases sólidas, sobre bio-
logia, química e áreas afins, é possível desenvolver uma 
mente capaz de criar soluções para problemas biológicos 
atuais. Detendo um conhecimento bem fundado, lapida-se 
um profissional capaz de aplicar a ciência de forma obje-
tiva para a criação de um produto que supre necessidades 
nas áreas da saúde, indústria, alimentos e meio ambiente. 
Somando-se a formação científica citada aos desafios pro-
postos, cresci em experiência de vida, tornando-me uma 
estudante mais segura, disposta a vencer meus próprios 
limites, mas ciente de que há ainda muito para aprender.

Bárbara Jéssica dos Santos Amaral

Cursar Biotecnologia foi uma experiência única que outro 
curso já existente na UFC não teria me proporcionado. 
Desde o início do curso havia a preocupação sobre a in-
tegração do biotecnologista no mercado de trabalho, e o 
corpo docente sempre nos deu suporte, dava para notar 
sua preocupação com o profissional que eles estavam 
formando. Hoje, com a formação acadêmica que possuo, 
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acredito estar preparada para o mercado de trabalho dis-
pondo de competência e maturidade profissional.

Beatriz Caroline Nishi

O curso de Bacharelado em Biotecnologia permite ao 
discente não somente ter o conhecimento teórico como 
também o conhecimento aplicado, seja na área biológica, 
na médica, na de alimentos. Considero a criação desse 
curso muito importante, pois permite ampliar os horizontes 
acadêmicos; um dos seus objetivos é facilitar o enlace da 
indústria com o setor acadêmico, já que esse profissional 
tem uma visão das necessidades de setores externos ao da 
universidade e estuda para supri-las. Ele deve atuar como 
protagonista de uma nova situação acadêmica, aquela que 
tenta tornar o conhecimento adquirido útil para sociedade.

Camila Tauane Monteiro do Nascimento

Estudei um ano na Iowa State University pelo Ciência sem 
Fronteiras e estagiei no Departamento de Fitopatologia e 
Microbiologia durante o período do verão, nesse tempo 
tive a oportunidade de conhecer tanto o sistema de pes-
quisa quanto de ensino em uma universidade estrangeira. 
Com as disciplinas e experiência que eu já tinha do curso 
de Bacharelado em Biotecnologia da UFC não tive dificul-
dades em acompanhar os cursos no exterior. A nossa univer-
sidade ainda tem o que crescer e melhorar no que concerne 
à infraestrutura, mas no quesito de qualidade de ensino e de-
dicação dos professores, ela se iguala à melhores do mundo.

Claudia Lossio

O curso de Bacharelado em Biotecnologia é bastante pro-
missor: com a maioria das disciplinas aplicáveis para o 
mercado de trabalho, e suas optativas abordando temas que, 
embora novos, levam a crer que a pessoa de fato será um 
profissional qualificado, se feito um bom curso, também. 
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Mesmo voltado para a área vegetal, consegue ser interes-
sante e abordar várias áreas, da agrícola à alimentícia.

Francisco Dalton Perote de Oliveira

O Curso Bacharelado em Biotecnologia, criado pela 
Universidade Federal do Ceará, propõe-se a desenvolver 
neste estado, uma área mundialmente reconhecida e acla-
mada como importante para o desenvolvimento de qual-
quer país. Entretanto, sabemos quão difícil será nosso 
caminho, visto que trabalhar neste estado, que, embora 
detentor de muitas riquezas, possui um status de desen-
volvimento econômico e social reduzido. Assim, demos-
tramos nossa confiança na universidade na qual estamos 
e também em toda a equipe de criação do curso, em nos 
preparar para esta caminhada.

George Meredite

O curso de Bacharelado em Biotecnologia nos quatro anos 
de duração tem a finalidade de capacitar os alunos para 
as quatro principais grandes áreas dessa ciência: indústria, 
alimentos e bebidas, saúde e agronegócio. O profissional 
tem a capacidade de atuar no desenvolvimento de pes-
quisas e produtos em laboratório e também pelas práticas 
empreendedoras fomentar a abertura de empresas de base 
biotecnológica. Nessas duas formas de atuação o biotecno-
logista agrega valor social e econômico ao produto gerado.

Hugo de Brito Leite

Como o curso é dividido em oito semestres, os seis pri-
meiros, são bastante preenchidos por aulas, o que exige 
um maior empenho do aluno, principalmente, para 
aqueles que desejam ser voluntário ou bolsista em algum 
laboratório, o que é ótimo para experiência e curriculum. 
Os professores são muito bons e interessados no nosso 
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aprendizado e na nossa evolução. A coordenação acom-
panha nosso desenvolvimento de perto, o que eu acho ser 
um diferencial para o curso, além de ter um excelente se-
cretário, que está sempre à disposição.

Marina Gabrielle G. de Almeida

O curso de Biotecnologia proporcionou-me uma formação 
profissional de alta qualidade, visto que a grade de disci-
plinas ofertadas, apesar de extensa, apresentou-se de um 
padrão elevado e completo, compatível com o ensino de 
cursos de pós-graduação. Além disso, o corpo docente foi 
de extrema importância, pois me engrandeceu não só em 
conhecimentos, mas também de princípios e valores que 
me ajudaram a construir a profissional que sou.

Mayara Queiroz de Santiago

Participando do intercâmbio Ciência sem Fronteiras, esta-
giei no laboratório Insect Neurophysiology, Departamento 
de Cell and Systems Biology na University of Toronto. Ser 
uma aluna de Biotecnologia na UFC me capacitou para 
participar desse programa de intercâmbio. Através dessa 
experiência percebi que não há grandes diferenças entre os 
laboratórios de uma das melhores universidades do mundo 
e os da UFC.

Raissa Novais Rodrigues

Estagiei no Fietkiewics Lab (neurociência computacional), 
Case Western Reserve University (CWRU), através do 
CsF. Como graduando do curso de Biotecnologia da UFC, 
me sinto bem formado e pronto para a pós-graduação. As 
diferenças nas experiências acadêmicas entre a UFC e a 
CWRU são de nível cultural e organizacional. A graduação 
estadunidense é mais holística e foca no encorajamento do 
autodidatismo. A pesquisa foca na liberdade do graduando 
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e ocorre com produção intensa por parte do estudante. Em 
contrapartida, a graduação da UFC foca na especialização 
e no treinamento e capacitação do estudante.

Renato Marques de Oliveira

Como estudante da primeira turma de Biotecnologia - 
UFC tenho que admitir os grandes desafios que esse curso 
enfrentou para chegar até hoje. Porém, com o grande 
apoio que tivemos diretamente de todos que fazem parte 
da construção do curso, conseguimos enfrentar a maioria 
das barreiras. Hoje, já possuímos uma estrutura mais fixa 
e estável. Outro ponto a ser contemplado é a excelente 
formação dos professores que fazem parte do curso e da 
sempre total atenção e disponibilidade para o aluno. Ainda 
há muito o que se conquistar, como por exemplo, uma es-
trutura física maior investimento em aulas práticas, mas no 
geral posso afirmar com toda segurança que estamos cres-
cendo rapidamente e nos tornando cada vez mais capazes.

Roberta Cristiane Cavalcante Costa

O curso de Bacharelado em Biotecnologia oferecido pela 
Universidade Federal do Ceará, no meu ver, engloba as 
principais técnicas e embasamento para a formação do 
profissional, independentemente da área em que venham 
a atuar. Embora tenha uma ligação forte com estudos de 
plantas, podemos atuar nas quatro grandes áreas da bio-
tecnologia (meio ambiente, alimentos e bebidas, saúde, 
agronegócios). Biotecnologia é uma profissão que está em 
evidência, tendo em vista a possibilidade da manipulação 
genética, tanto para a produção de novos medicamentos 
e alimentos, quanto para a busca da cura de doenças etc. 
No Brasil, ainda há poucas universidades ou faculdades 
que oferecem esse curso e poucos profissionais titulados 
como biotecnólogos ou biotecnologistas, então os novos 
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alunos que serão formados só terão a agregar conheci-
mento e valor a novos produtos que poderão ser criados, 
dando um passo ao desenvolvimento econômico e social, 
respeitando também o meio ambiente.

Roberta Laiz Albano

O curso de Biotecnologia visa à formação de jovens ca-
pacitados para o mercado de trabalho em inúmeras áreas, 
devido à natureza multidisciplinar do curso, apesar do 
alto enfoque na área vegetal. Ao longo do curso tivemos a 
oportunidade de conhecer um pouco de cada área a partir 
de aplicações teóricas e práticas, e encontrar uma área de 
maior afinidade. O desenvolvimento de práticas em la-
boratórios é algo que permite enriquecer nossa formação 
acadêmica e currículo profissional.

Stefanie Ferreira

O curso de Biotecnologia da UFC oferece uma formação 
multidisciplinar, dando um embasamento teórico e prático 
para executarmos nosso papel de Biotecnologista, princi-
palmente na área vegetal, mas podemos estender também 
outras áreas. Foi de extrema importância a iniciativa da 
criação desse curso na UFC, visto que a Biotecnologia é 
uma ciência que vem beneficiar a vida, e o Ceará precisava 
formar profissionais capacitados na área. Somos pioneiros 
no Ceará e, garanto, o curso me proporcionou crescimento 
intelectual, profissional e pessoal.

Vanessa de Abreu Feitosa

Bom, a respeito do curso, achei bem aplicado, capaz 
de formar um bom profissional, apresentando técnicas 
que são aplicáveis à diversas áreas, mostrando o vasto 
campo que a biotecnologia em si abrange. O curso 
também foi capaz de esclarecer a grande importância de 
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um profissional da área e também o que a Biotecnologia 
proporcionará para a sociedade.

Vanir Reis

O aspecto mais importante do nosso curso reside na inter-
disciplinaridade que devemos buscar em nossa formação. 
Em uma sociedade de funções e tarefas cada vez mais me-
canizadas e estáticas pessoas que possam compreender um 
pouco de uma relativa gama de assuntos associados teriam 
um importante papel na engrenagem motriz da ciência.

Victor Teixeira
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ANEXO II

Estrutura Curricular

1º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Biologia Celular Geral -

Cálculo Diferencial e Integral I -

Física Fundamental I -

Introdução à Biotecnologia -

Fundamentos de Química Geral e Inorgânica -

Introdução à Estatística -

Tópicos em Biotecnologia I -

2º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Biofísica Física Fundamental I

Bioquímica I Fundamentos de Química Geral e Inorgânica

Química Orgânica Aplicada à Biotecnologia Fundamentos de Química Geral e Inorgânica

Filogenia de Angiospermae Biologia Celular Geral

Fundamentos de Físico-Química Fundamentos de Química Geral e 
Inorgânica/Cálculo Diferencial e Integral I 

Zoologia Básica Biologia Celular Geral

Tópicos em Biotecnologia II -
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3º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Anatomia das Espermatófitas Filogenia de Angiospermae
Bioquímica II Bioquímica I
Computação Aplicada -
Genética Básica Biologia Celular Geral
Metodologia Científica -
Química Analítica Aplicada Fundamentos de Química Geral e Inorgânica
Microbiologia Básica Biologia Celular Geral
Tópicos em Biotecnologia III -

4º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Bioética -
Biologia Molecular Genética Básica 
Biossegurança -
Ecologia e Conservação Biológica -
Enzimologia Bioquímica II
Fisiologia Vegetal Bioquímica II
Genética Molecular de Microorganimos Genética Básica 
Tópicos em Biotecnologia IV -

5º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Biotecnologia Ambiental Ecologia e Conservação Biológica
Engenharia Metabólica Bioquímica II
Introdução à Economia -
Melhoramento Vegetal Genética Básica 
Bioprocessos Microbiologia Básica 
Técnicas em Biologia Molecular Biologia Molecular

6º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Bioinformática Biologia Molecular e Computação Aplicada
Cultura de Tecidos e Biofábricas Fisiologia Vegetal

Empreendedorismo em Biotecnologia Introdução à Biotecnologia e Introdução à 
Economia

Projetos e Patentes -
Transformação Genética de Plantas Biologia Molecular
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7º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Estágio Supervisionado I 

Biossegurança, Enzimologia, Técnicas 
em Biologia Molecular, Biofísica, 
Metodologia Científica, Projetos e Patentes e 
Empreendedorismo em Biotecnologia.

8º Semestre
Componente Curricular Pré-Requisito

Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado I 
Monografia Estágio Supervisionado I 

Disciplinas Optativas
Disciplina Pré-Requisito

Biocristalografia Biofísica
Biotecnologia de Algas Introdução à Biotecnologia
Biotecnologia no Controle de 
Pragas e Fitopatógenos Introdução à Biotecnologia

Citogenética Genética Básica
Enzimologia e Tecnologia das 
Fermentações Bioquímica II

Física Fundamental II Física Fundamental I
Fisiologia Animal Comparada Biologia Celular Geral
Fitopatologia I Microbiologia Básica
Fitopatologia II Fitopatologia I
Genômica Biologia Molecular
Imunologia Microbiologia Básica
Laboratório em Bioquímica Bioquímica II
Laboratório em Fisiologia Vegetal Fisiologia Vegetal
Língua Brasileira de Sinais -
Marcadores Moleculares Biologia Molecular
Microbiologia Ambiental Microbiologia Básica
Nanobiotecnologia Biologia Molecular
Administração de Empresas -
Planejamento de Experimentos I Introdução à Estatística
Proteômica Bioquímica II
Química de Proteínas Bioquímica II
Tecnologia de Produtos Agropecuários II -
Biotecnologia de Alimentos e Nutrição Bioquímica II
Química Ambiental -
Metabolismo de Frutos Tropicais Bioquímica II
Química e Metabolismo de Alimentos -
Microbiologia Industrial Microbiologia Básica





OS AUTORES

Hermógenes David de Oliveira

É Doutor em Bioquímica e Professor do Bacharelado em 
Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará no setor de 
Engenharia Metabólica.

Márcio Viana Ramos

É Doutor em Bioquímica, Professor do Bacharelado em 
Biotecnologia, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 
Bioquímica e participou do desenvolvimento do projeto político peda-
gógico do Bacharelado em Biotecnologia da UFC.

Dirce Fernandes de Melo

É Doutora em Bioquímica, Professora do Bacharelado em 
Biotecnologia e a primeira Coordenadora do Curso. Foi a maior entu-
siasta deste bacharelado e a maior colaboradora do desenvolvimento e 
revisão do Projeto Político-Pedagógico do Curso.



Estudos da Pós-Graduação112

André Luís Coelho da Silva

É Doutor em Bioquímica e Biologia Molecular e Professor 
do Bacharelado em Biotecnologia no setor de Biologia Molecular. 
Anteriormente atuou na Indústria Farmacêutica no desenvolvimento de 
fármacos biotecnológicos.

Profa. Ana Lúcia Ponte Freitas

Foi a idealizadora da LiNABiotec. Há mais de quinze anos a pro-
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