
Novo Curso na USP inédito na América Latina 

Ciências Físicas e Biomoleculares 

Os avanços da biotecnologia 
moderna nos últimos anos 

modificaram fundamentalmente a 
compreensão dos sistemas vivos com 
grande impacto na medicina e 

tecnologia. A utilização de métodos 
matemáticos, físicos e computacionais no estudo de 
fenômenos associados aos seres vivos, tradicionalmente 

abordados nas ciências biológicas, continua causando uma revolução 
nas áreas das ciências bioquímicas e moleculares. 
Essa revolução é fruto de inúmeras iniciativas de 

caráter inter e multidisciplinar, que se refletem 
em programas de graduação, pós-graduação e 

em diversos setores da indústria biomédica e farmacêutica. 

O curso de Ciências Físicas e Biomoleculares: Este novo curso 
do Instituto de Física de São Carlos da USP aborda o conjunto de 
conhecimentos que governam as propriedades das moléculas 

biológicas e suas interações em nível celular e 
nos sistemas vivos. Seu conteúdo permite a 
integração de conceitos e aplicações em 

biotecnologia, saúde humana, agropecuária e 
ciências ambientais. Visando à formação de 
um profissional capacitado em desenvolver 

funções estratégicas relacionadas à área de biotecnologia, junto à 
indústria, ensino e pesquisa, foi criado o primeiro curso na América 
Latina de Ciências Físicas e Biomoleculares. 
A base do novo curso é a abordagem molecular dos fenômenos 
biológicos, com sólida formação de física, biologia molecular e 

bioquímica. Sobre esta base são introduzidos 

conceitos de diagnóstico de problemas, 
modelagem, experimentação e simulação 
computacional, de forma integrada às 

aplicações em biotecnologia, 
como o planejamento e modelagem de fármacos, 
engenharia genética e de proteínas, biomateriais, 

nanobiotecnologia, e bioinformática, entre outros. 
A integração das áreas permitirá que o bacharel 
em Ciências Físicas e Biomoleculares atue em grupos 

multidisciplinares, envolvendo profissionais de áreas correlatas. 
Esta proposta foi inspirada em cursos 
similares que há vários anos vem sendo 

criados com muito sucesso em outros 
países, e conta com a ampla vivência dos 
docentes e pesquisadores do IFSC em 

trabalhar com profissionais das diferentes 
áreas do conhecimento, atuando de maneira 

interdisciplinar. O curso de Ciências Físicas e Biomoleculares 
implanta conceitos já testados com sucesso na pesquisa e pós-
graduação do IFSC.  
Mercado de Trabalho. O curso de Ciências Físicas e 
Biomoleculares além de fornecer ao 
profissional uma ampla base de conhecimento 
para a atuação em pesquisa, seja junto ao 

setor industrial como em instituições de 
pesquisa, permitirá sua atuação nas áreas já 
estabelecidas e em ampla expansão no Brasil 

da indústria farmacêutica, de genéricos e de 
alimentos, na Biotecnologia e Bioinformática e na física aplicada à 
medicina. 

 



Pesquisa de ponta em São Carlos 
O Instituto de Física de São Carlos (IFSC) está situado na cidade de 
São Carlos, região central do Estado de São Paulo, a 234 km da 

capital e à margem da Rodovia 
Washington Luiz. A cidade foi 
fundada em 1857, e hoje é 
conhecida como A Capital da 
Tecnologia por constituir um 
avançado pólo formado por duas 

Universidades (USP e UFSCar), dois Centros de Pesquisas da 
Embrapa e empresas de pequeno à grande porte, com forte atuação 
em produtos de tecnologia de ponta. O IFSC–USP sedia o Centro de 
Biotecnologia Molecular Estrutural (CBME), financiado pela FAPESP, 
o qual alia pesquisa de ponta em 
biotecnologia, com a transferência de 
tecnologia para a indústria e a divulgação das 
ciências, nas diversas áreas da biologia 
estrutural. O IFSC é pioneiro em diversas 
áreas de interface com a biologia e a medicina, 
destacando-se na construção de um sistema 
de ressonância magnética nuclear, em funcionamento na Santa Casa 
de São Carlos; em aplicações de laser em saúde; em estudos de 

cristalização de proteínas em ambientes 
de micro gravidade e em pesquisas para o 
desenvolvimento de novos fármacos no 
combate a doenças parasitárias. Áreas 
modernas de desenvolvimento de 
biossensores e nanobiotecnologia estão 

também representadas. 
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