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FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE DISCIPLINA CD-01 

 

1  
NOME DO 
PROGRAMA: 

 

Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM) 

2  Proposta de 

 Criação de 
disciplina 

☐ Exclusão de 
disciplina da grade 
curricular 

☐ Mudança de 
denominação 
da disciplina 

☐ Alteração do 
nº de créditos 
da disciplina 

☐ Alteração de 
pré-requisitos 

X Outro 

Ofertar apenas para 
o mestrado como 
optativa. 
Alterar critérios de 
avaliação. 

3 DISCIPLINA 

Nome:  

Atividades didáticas I 

Departamento 
responsável 

Farmácia 

Data da Anuência do Departamento:           25 / 02 / 2016 Anexar documento 

Área de Concentração: Bioquímica e Biologia Molecular 

Classificação: Obrigatória X Optativa 

Carga horária 
Teórica:  horas 

Total de     02     créditos  
Prática: 30 horas 

Pré-requisitos:          ☒ Não  ☐ Sim: 

 

A disciplina está sendo proposta para o(s) nível(is) de: 

 

☐ Mestrado profissional          (X) Mestrado acadêmico      (  )  Doutorado 

 

4 Justificativa 

A disciplina está articulada com a área de concentração do curso e com as Linhas de pesquisa do 
Programa de PG. Ela é importante para o mestrando, pois dá oportunidade de elaborar e aplicar 
seus conhecimentos em sala de aula junto a graduandos, fortalecendo sua formação acadêmica. 

5  Objetivos  

A disciplina tem como objetivo desenvolver e/ou aprimorar a capacidade docente de nível superior 
do aluno de pós-graduação do PMBqBM. A disciplina inclui atividades de apoio à docência junto 
às disciplinas regulares de cursos de graduação da área de bioquímica e biologia molecular e 
correlatas, sob supervisão do Docente responsável pela disciplina. 
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6  Ementa  
 

Atividades de apoio à docência (sob supervisão): participação no planejamento da disciplina, 
auxílio na elaboração de material didático; auxílio na elaboração e correção de exercícios, 
projetos, estudos dirigidos, relatórios, etc. Auxílio às aulas práticas ou de reforço, plantões de 
dúvidas ou outras atividades correlatas; atividades de docência propriamente dita (exclusiva 
para doutorandos) junto às disciplinas regulares de cursos de graduação da área de bioquímica 
e biologia molecular e correlatas, sob supervisão do Docente responsável pela disciplina . 
 

7  Bibliografia  

 

Livros didáticos e artigos relacionados às áreas do conhecimento de Bioquímica e Biologia 
Molecular. 
 

8  Forma(s) de avaliação  
 

São consideradas atividades de apoio à docência (sob supervisão): 
· participação no planejamento da disciplina, auxílio na elaboração de material didático, auxílio na 
elaboração e correção de exercícios, projetos, estudos dirigidos, relatórios, etc. Auxílio às aulas 
práticas ou de reforço, plantões de dúvidas ou outras atividades correlatas. 
 
 
O Docente responsável pela disciplina de graduação na qual o aluno atuará deverá estabelecer, 
discutir e supervisionar, bem como avaliar, as atividades desenvolvidas pelo aluno como exemplo: 
- Avaliação do plano de aula; elaboração do material didático; -avaliação do Relatório das 
atividades; etc. 
 
Ao final da disciplina o docente e o discente deverão preencher o relatório de estágio em docência 
e encaminhar à coordenação do programa.  
 
Segundo Regimento Geral da Pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora: 
Art 33:- § 5º -O rendimento acadêmico de cada aluno nas disciplinas será  expresso por 
conceitos,de acordo com a seguinte escala: 
A (Excelente);B (Bom);C (Regular);R (Reprovado); - (menor que 70 pontos) 

9  DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS) 

Nome: Ângelo Marcio Denadai 

☒ DOCENTE UFJF      ☐DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  

Nome: Cibele Velloso Rodrigues 

☒ DOCENTE UFJF      ☐DOCENTE EXTERNO -  INSTITUIÇÃO: 

Nome: Jeferson Gomes da Silva 

☒ DOCENTE UFJF      ☐DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  

Nome: Karen Luise Lang 
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☒ DOCENTE UFJF      ☐DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  

Nome: Lúcia Alves de Oliveira  Fraga 

☒ DOCENTE UFJF      ☐DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  

Nome: Sandra Bertelli Ribeiro de Castro 

☒ DOCENTE UFJF      ☐DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  

Nome: Antonio Frederico de Freitas Gomides 

☒ DOCENTE UFJF      ☐DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  

10  RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

☒ Não serão necessários recursos humanos e/ou materiais adicionais em consequência da 
criação da disciplina. 
 

☐ Serão necessários recursos humanos e/ou materiais em consequência da criação da disciplina. 
Citar e justificar. 

 

11 APROVAÇÃO 

Alteração aprovada pelo pelo Colegiado do Programa em: 06      /  07     /17 

 

Carimbo e Assinatura do(a) Coordenador/a 
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