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FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE COMPONENTE CURRICULAR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Programa PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA

2. TIPO DE COMPONENTE

A�vidade ( ) Disciplina (X) Módulo ( )

3. NÍVEL

Mestrado (X) Doutorado (X)

4. IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE

Nome: CIP8044-INSERÇÃO SOCIAL

Carga Horária Prá+ca: -

Carga Horária Teórica: 32 h

Nº de Créditos: 2 créditos

Obrigatória: Sim ( ) Não (X)

Área de Concentração:

5. DOCENTE RESPONSÁVEL

BRUNO ANDERSON MATIAS DA ROCHA

6. JUSTIFICATIVA

A proposta é que todas as a+vidades de inserção social do PPG-Bioquímica tenham a par+cipação de seus
pós-graduandos, associando a estes a concessão de créditos necessários à +tulação. Essa estratégia
incen+va a adesão dos pós-graduandos nas a+vidades de inserção do Programa com a graduação, ensino
básico e, também, sociedade, complementando sua formação. As ações têm sido relacionadas aos eventos
de divulgação cienDfica, ambientação de calouros na graduação, relacionamento empresas e universidade,
e ações da Escola Bioquímica, que é um Projeto de Extensão desenvolvido pela Coordenação do
PPGBioquímica/UFC

7. OBJETIVOS

Integrar todas as a+vidades de inserção social da PG e garan+r a par+cipação discente nessas ações.
Desenvolver ações de impacto tecnológico/econômico, Impacto educacional, Impacto propriamente
social, Impacto cultural.
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8. EMENTA

Levantamentos da par+cipação de ingressos da escola pública e negros na PG até a análise da ambientação
feita pela Universidade de alunos de pós-graduação estrangeiros; Ações de impacto
tecnológico/econômico, Impacto educacional, Impacto propriamente social e Impacto cultural;
Colaboração com Projetos de Extensão da graduação em Biotecnologia e da própria PG.

9. PROGRAMA DA DISCIPLINA/ATIVIDADE/MÓDULO

- Desenvolver levantamentos relevantes aos dados do programa;
- Realizar ações de impacto na sociedade;
- Promover integração com estudantes estrangeiros;
- Par+cipação nas ações de extensão do DBBM.

10. FORMA DE AVALIAÇÃO

Par+cipação e desempenho nas a+vidades associadas à inserção social do PPGBioquímica

11. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia ajustada a cada ação de inserção social.

Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON DINIZ TEIXEIRA DE FREITAS, Coordenador de
Pós-Graduação, em 09/03/2021, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten+cidade deste documento pode ser conferida no site hTps://sei.ufc.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1832586 e o código CRC 5C5C25DF.

Referência: Processo nº 23067.007987/2021-57 SEI nº 1832586
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