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APRESENTAÇÃO 

 

Conforme a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA é uma Instituição de educação 

superior e tem por finalidade formar e qualificar profissionais em todos os níveis e 

modalidades de ensino, incluindo-se as licenciaturas e os programas especiais de 

formação pedagógica que visam à formação de professores.  

Após diagnóstico realizado na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, os 

cursos apontados como centro de interesse da população indicou áreas relacionadas ao 

meio ambiente, agricultura, agropecuária e agroindústria, devido à região estar vinculada 

ao setor produtivo primário. Com isso, a proposta de criação dos cursos profissionais 

integrado ao ensino médio consolidou uma estrutura pedagógica, física e de recursos 

humanos mais ajustados ao oferecimento do curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas. Desta maneira, o Campus São Raimundo das Mangabeiras terá maiores 

condições de ampliar as possibilidades de formação vertical, ou seja, construir, no 

Campus, vínculos em diferentes níveis e modalidades, favorecendo a continuação da 

formação profissional. 

Face à política do Ministério da Educação de incentivo à criação de cursos de 

Licenciaturas, principalmente na área de ciências da natureza: Química, Física, Biologia e 

Matemática, com o objetivo de atender a demanda de formação de professores, torna-se 

fundamental oferecer um curso que atenda esta necessidade numa região carente de 

opção educacional desta natureza. 

A quantidade de professores qualificados atualmente ainda é um entrave no 

processo de expansão e na obtenção da qualidade da educação no país. Nesse sentido, 

formar professores tem sido uma política prioritária do MEC no propósito de suprir essa 

deficiência e, o município São Raimundo das Mangabeiras, não está fora deste contexto.  

Pesquisas realizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB, que há alguns anos tem buscado aferir os níveis de desempenho dos alunos no 

ensino fundamental e médio, indicam que a escola não tem obtido pleno sucesso com sua 

tarefa de promover as aprendizagens de crianças e jovens. Isso confirma a necessidade 

de professores qualificados, inclusive na área das ciências da natureza. Esse cenário é 

apresentado nas estatísticas oficiais dos órgãos que controlam a formação de professores 

tanto nacional quanto estadual. Os dados se apresentam de forma preocupante 
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considerando a expansão no ensino fundamental e médio e uma demanda significativa de 

profissionais capacitados para um quadro de professores não habilitados e sem 

oportunidade de atualização dos estudos em formação continuada.  

Diante dessa nova política de oferta de formação profissional ampla, flexível e 

articulada aos anseios das comunidades interioranas, o município de São Raimundo das 

Mangabeiras, por sua posição geográfica privilegiada e potencial econômico-produtivo 

destacado, foi escolhido como polo aglutinador de educação profissional, sendo nele 

criado o Campus São Raimundo das Mangabeiras. 

Assim, o Campus São Raimundo das Mangabeiras busca ser um centro de 

referência em educação profissional aglutinando os municípios do Sul, parte do Oeste, 

Centro e Leste - Polo Centro-Sul do Maranhão - em torno de uma proposta educacional 

progressista, que possibilite a inclusão de seus cidadãos aos benefícios de uma boa 

qualidade de vida, que os orientem para ações solidárias, coletivas, de resgate e 

valorização da cultura, dos costumes, propiciando, dessa forma, à região, a exata 

importância que representa no cenário produtivo do Estado. 

O presente projeto responde, portanto, às necessidades de formação e 

qualificação profissional de professores para atuarem na educação básica em nosso 

Estado ou até mesmo para além da nossa região, atendendo às exigências das atuais 

transformações científicas e tecnológicas, como também às recomendações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

em Nível Superior. Este projeto apresenta uma proposta curricular inovadora, uma vez 

que busca a integração das diversas áreas do conhecimento, por meio de uma 

metodologia interdisciplinar e contextualizada, de modo a atender às exigências da 

modalidade da vida social e do processo formativo para o magistério. E para isso conta 

com experiências de outros campi do IFMA e a qualidade de nossos docentes e técnicos, 

com fins de tornar a operacionalização do curso superior de Licenciatura em Ciências 

Biológicas mais eficiente. 
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 1. JUSTIFICATIVA 

 

O Polo Centro-Sul do Maranhão tem área de aproximadamente 67.786,256 Km2, 

correspondente a mais ou menos 17% do território do estado, abriga uma população 

estimada de 308.333 habitantes (Fonte IBGE: 2010), densidade demográfica de 4,55 

hab/Km2. Está situado numa região de clima privilegiado para a produção de grãos, onde 

se expande uma agricultura intensiva de alta produtividade.  

O Polo Centro-Sul do Maranhão compreende ao Sul, os municípios de Riachão, 

Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas, Loreto, 

Sambaíba, São Félix de Balsas, Benedito Leite, Campestre do Maranhão, Lajeado Novo, 

Porto Franco, Estreito, São João do Paraíso, São Pedro dos Crentes, Carolina, Feira 

Nova do Maranhão e São Raimundo das Mangabeiras localizada aproximadamente a 90 

km de Balsas a qual se destaca como centro mais dinâmico do Polo, situada a 400 km de 

Imperatriz e 790 km de São Luís. 

Estima-se que a cidade São Raimundo das Mangabeiras possua uma população 

de 17.474 (Fonte IBGE: Censo 2010). Em relação aos dados da educação, 53.5% das 

escolas do município são do ensino fundamental, 42.3% são da pré-escola e somente 

4.2% são escolas do ensino médio, não há escolas que ofertem ensino superior. Os 

dados revelam uma necessidade urgente de atender essa parcela da população 

maranhense em relação ao oferecimento de cursos superiores na região, principalmente 

voltados para as ciências da natureza as quais revelam maior carência de profissionais na 

educação: Química, Física, Biologia e Matemática. 

Um relatório da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, 

divulgou que faltam duzentos e quarenta e cinco mil professores no ensino médio (MEC, 

2007). Formação permanente de professores tem sido uma política adotada pelo MEC em 

virtude da carência de profissionais da educação, então o Instituto Federal do Maranhão - 

IFMA, preocupado com a situação de qualificação observada no Estado do Maranhão, 

tem dado grandes contribuições, principalmente no que se refere à habilitação e a 

qualificação profissional de docentes, por entender que sem um profissional qualificado 

não se pode elevar a qualidade da Educação Básica. O IFMA/Campus São Raimundo das 

Mangabeiras, com a implantação do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, 

faz cumprir as finalidades e objetivos conforme a Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. 
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Mantendo-se atento aos movimentos sociais externos, especialmente no que 

concerne aos problemas educacionais do estado e do país, respaldado no Art. 8º do 

Decreto Federal N.º 3.462, de 17 de maio de 2000, que concede autonomia aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para a criação de cursos e outros, o IFMA 

vem responder a essas solicitações uma vez que por sua própria natureza institucional, 

encontra-se apto a contribuir com a formação de professores competentes e atuantes.  

Com essa perspectiva, o IFMA se lança no desafio de organizar Projetos de Licenciatura, 

respaldado legalmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais com esse fim. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N° 9.394 (LDB), promulgada em 

20 de dezembro de 1996, dispõe no Título VI sobre os profissionais de Educação, 

determina no Artigo 62 que: 

 

A formação de docente para atuar na formação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

oferecida em nível médio na modalidade Normal.(MEC-LDB, 1996) 

 

Esses princípios estabelecidos pela LDB tiveram maior nível de explicitação 

quando da sua regulamentação através do Decreto n.º 3.276/99, de 06 de dezembro, que 

dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica; 

no Parecer n.º 9/2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores de Educação Básica, introduzindo mudanças na formação de 

professores, em especial no que se refere à superação da desarticulação entre a 

formação de professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e a 

formação de professores para as séries finais do ensino fundamental e para o ensino 

médio. 

Em se tratando ainda da formação, ressalte-se que os Projetos dos cursos 

encontram-se respaldados na nova Resolução n.º 02/2015 do Conselho Pleno, que define  

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. O Projeto de reformulação encontra respaldo, 



8 

 

ainda, nos Parâmetros Curriculares Nacionais instituídos para o Ensino Fundamental e 

Médio e apontam caminhos para se repensar essa formação. 

As Instituições de Educação Técnica e Tecnológica estão voltadas para o 

atendimento das exigências dessa formação e têm sido convocadas a participar desse 

processo como agências fomentadoras de uma profissionalização competente. Isso se 

tornou possível a partir da edição da Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que 

ampliou as atividades dos Institutos Federais, concedendo-lhes autonomia para implantar 

cursos de formação de professores nas disciplinas científicas e tecnológicas para a 

Educação Básica e para a Educação Profissional. 

Até o momento os alunos egressos do ensino médio em São Raimundo das 

Mangabeiras- MA não dispõem de opção para ingressar no ensino superior na localidade. 

A região dispõe apenas de um Campus da Universidade Pública Estadual do Maranhão 

na cidade de Balsas. Esta situação denuncia uma carência educacional com o 

contingente da região Centro-Sul do Maranhão a qual reduz as possibilidades de 

formação profissional e de melhoria na qualidade de vida da população.  

A extinta Escola Agrotécnica Federal de Raimundo das Mangabeiras, entidade 

autárquica vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei Nº 11.534, publicada no 

Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2007, passou a integrar-se ao Instituto 

Federal do Maranhão através da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dentro do 

Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

visando, sobretudo, a interiorização da formação técnico-profissional nas áreas 

desprovidas dessa modalidade de educação no País. Hoje tem a denominação de 

Campus São Raimundo das Mangabeiras. 

O Campus São Raimundo das Mangabeiras apresenta em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional uma proposta voltada para o ensino superior de forma a 

desenvolver ações, por meio de pesquisa de demanda, na perspectiva de implantar o 

ensino superior na Instituição com vistas a torná-lo referência local e regional.  

O Campus possui 5.800 m² de área construída na primeira fase de expansão, com 

10 salas de aulas, quatro unidades educativas de produção (bovino, caprinocultura, 

suinocultura e avicultura), sala de recursos audiovisuais, laboratório de Química e 

Biologia, dois laboratórios de informática, biblioteca com acervo bibliográfico satisfatório 

para o atendimento atual, espaço para cantina e restaurante, auditório, área 

administrativa, área de vivência, vestiários masculinos e femininos, alojamentos para 

estudantes, posto de saúde e área de esporte. Possui, ainda, um quadro de recursos 
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humanos com boa qualificação profissional nos níveis: superior, médio e apoio. Nesta 

primeira fase o Campus conta com 31 docentes na função de professores do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico.  

Assim, o Campus São Raimundo das Mangabeiras apresenta uma estrutura física 

e pedagógica satisfatória para oferecer o curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas e se propõe a este desafio visando a atender a demanda emergente da 

população Mangabeirense e cidades vizinhas. 

Finalmente, considerando o relevante papel social da Instituição no que diz 

respeito à formação de recursos humanos, sua credibilidade e potencialidade, as 

possibilidades de parcerias com os municípios, as solicitações feitas no sentido de 

oferecer novos cursos de formação, o IFMA/Campus São Raimundo das Mangabeiras 

submete à apreciação do CONSUP a reformulação do projeto do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas habilitando professores para as séries finais do Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio.  

2. POTENCIAL DO IFMA - CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 
 

O IFMA, Instituição de Ensino Superior, organizada na forma da Lei Nº 11.892, de 

29 de Dezembro de 2008, tem como uma das funções ministrar cursos de formação de 

professores e especialistas, bem como Programas Especiais de Formação Pedagógica 

para as Disciplinas de Educação Científica e Tecnológica, oferecer cursos de Licenciatura 

e Educação Profissional de Nível Médio e Tecnológico, destinados a atender a 

comunidade em geral.  

Dessa forma, para a oferta do Curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas, o IFMA/Campus São Raimundo das Mangabeiras, dispõe de salas de aula 

adequadas com ar condicionado, biblioteca, sala de audiovisuais, auditório, laboratórios 

de Química e Biologia, dois laboratórios de Informática, além de um corpo docente com 

comprovada qualificação. 

A Biblioteca, atualmente instalada numa área de 210m
2
, é o centro de leitura, 

estudo e pesquisa para alunos, professores, servidores e visitantes. Estão instalados na 

biblioteca, dois computadores com acesso a internet para uso dos acadêmicos. Possui 

um acervo satisfatório, com 539 títulos, 2.226 exemplares, 18 títulos de periódicos e 249 

exemplares, totalizando um acervo de 2.475 exemplares de livros e periódicos. Dispõe 

também de acesso as plataformas Minha Biblioteca e o Portal CAPES, além de outros, 
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ampliando, imensuravelmente, o acesso a e-Books, periódicos, revistas especializadas e 

outras fontes de conhecimento científico que contribuem para a consolidação de uma 

formação de qualidade. 

Os serviços técnico-administrativos de apoio são executados por servidores do 

Departamento de Desenvolvimento Educacional. E o corpo docente efetivo para o ensino 

superior está constituído de 28 professores. Todos envolvidos nos cursos técnicos e 

subsequentes ofertados por este Campus. 

 
 

2.1 DEMONSTRATIVO DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR DO IFMA– CAMPUS 

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS (ANEXO III) 
 

TITULAÇÃO  QUANTIDADE  
REGIME DE TRABALHO  

20 horas  40 horas  DE  

Graduado 

 

Especialista 

 

Mestre 

 

Doutor  

- 

 

06 

 

15 

 

07 

  

- 

 

06 

 

15 

 

07 

TOTAL  28   28 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo Geral 
 

Licenciar professores para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental e Biologia 

no Ensino Médio, mediante aquisição de competências relacionadas com o desempenho 

da prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e competente da docência, 

pautado nos valores e princípios estéticos, políticos e éticos, estimulando-os à pesquisa e 

ao auto aperfeiçoamento de modo a contribuir para a melhoria das condições do 

desenvolvimento da Educação Básica.  
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3.2. Objetivos Específicos 
 

Possibilitar ao aluno, no percurso da formação, situações de aprendizagens visando 

uma ação docente no sentido de: 

 Dirigir, cientificamente, com ética, independência, criticidade, criatividade e 

tratamento interdisciplinar, o processo pedagógico na Educação Básica, tendo em 

vista contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e humanizada;  

 Dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento que serão 

objetos de sua atividade de ensino, desenvolvendo metodologias que garantam a 

eficácia da docência; 

 Aplicar na direção do processo pedagógico da área das Ciências da Natureza, os 

conhecimentos científicos e tecnológicos;  

 Solucionar com base na utilização de métodos de investigação científica, os 

problemas na área da Biologia, identificados no contexto educacional e social de 

forma individual ou coletiva;  

 Desenvolver a capacidade de analisar as atividades desenvolvidas nas instituições 

em que esteja atuando, interagindo de forma ativa e solidária com a comunidade 

na busca de soluções aos problemas identificados, a partir da utilização de 

métodos de investigação científica;  

 Solucionar problemas reais da prática pedagógica, observando as etapas de 

aprendizagem dos alunos, como também suas características socioculturais, 

mediante uma postura reflexivo-investigativa;  

 Colaborar no processo de discussão, planejamento, execução e avaliação do 

projeto pedagógico da instituição em que esteja inserido.  

4. FUNÇÕES E PERFIL PROFISSIONAL 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica sugerem que o profissional no exercício da docência não se restrinja a 

atividade de condução do trabalho pedagógico em sala de aula, mas envolva-se de forma 

participativa e atuante na dinâmica própria dos espaços escolares. Nesse sentido, os 

egressos da formação inicial e continuada deverão possuir um repertório de informações 

e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado 

do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu 



12 

 

exercício profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade 

afetiva e estética, de modo a lhe permitir, segundo a Res nº02/2015: 

 O conhecimento da instituição educativa como organização complexa na função 

de promover a educação para e na cidadania; 

 A pesquisa , a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse 

da área educacional e específica; 

 A atuação profissional no ensino, na gestão  de processos educativos e na 

organização e gestão de instituições de educação básica 

 

Os Licenciados em Ciências Biológicas deverão ser detentores de uma ampla e 

sólida formação básica com adequada fundamentação técnico-científica que propicie o 

entendimento do processo histórico de construção do conhecimento no tocante a 

princípios, conceitos e teorias, de natureza específica e pedagógica, pautados nos 

avanços científicos e tecnológicos e nas necessidades sociais, bem como responsabilizar-

se como educador, nos vários contextos da sua atuação profissional, tendo em vista a 

formação de cidadãos.  

As incumbências do professor, definidas no Art. 13 da Lei Nº 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, extrapolam a docência, que, embora seja a 

função principal, não é a única; portanto, o profissional, para atuar nas séries finais do 

Ensino Fundamental e em todo o Ensino Médio, terá como perfil uma postura profissional 

inovadora e coerente com os valores e desenvolvimento científico e tecnológico da 

sociedade, tendo capacidade de: 

 Articular das atividades de ensino e pesquisa com as problemáticas sociais, 

pautando sua conduta profissional em critérios humanísticos e éticos;  

 Adotar metodologias adequadas às especificidades da área de Ciências e das 

características e necessidades dos alunos;  

 Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos com competência;  

 Avaliar seus procedimentos didáticos e o desempenho dos alunos;  

 Vincular teoria e prática no cotidiano das situações didáticas;  

 Fazer uso das novas tecnologias nos diversos âmbitos do ensino; e  

 Garantir de forma autônoma, científica e criativa seu auto aperfeiçoamento. 
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5.  FORMAS DE INGRESSO 
 

Os cursos estarão abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou 

Equivalente e classificados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  Sendo 

disponibilizadas 40 vagas /semestral, com apenas uma entrada por ano. 

As vagas são distribuídas assim: 

- 8 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente 

o ensino médio em escolas públicas (Lei 12.711/2012); 

- 2 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei 

12.711/2012); 

- 8 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que independente 

da renda (art.14,II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 

- 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14,II, Portaria 

Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas (Lei nº 12.711/2012). 

- 18 vagas de ampla concorrência 

- 2 vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato com deficiência. 

6.  CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 
 

A formação do educador no cenário da pós-modernidade configura-se como um 

processo multicultural e contínuo em direção ao crescimento pessoal e profissional, a 

partir da valorização dos saberes e competências de que são portadores e da relação 

teoria e prática.  

No limiar deste novo século, o professor é concebido como mediador da 

construção do conhecimento, portanto, tem a função de organizar, coordenar e criar 
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situações de aprendizagem desafiadoras e significativas. Neste sentido, a formação dos 

professores observará esses princípios norteadores e ainda as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, tendo a competência 

como concepção nuclear dos cursos e a coerência entre a formação oferecida e a prática 

esperada do futuro professor.  

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas deverá garantir a constituição das 

competências na Educação Básica, sendo orientados por princípios éticos, estéticos, 

humanísticos, políticos e pedagógicos e terão a prática profissional como eixo principal do 

currículo objeto da formação dos professores.  

O espaço da formação possibilitará aos futuros professores experiências de 

aprendizagem que integrem a teoria e a prática profissional e minimizem as 

fragmentações curriculares pela via da interdisciplinaridade, em que, professores em 

formação e professores formadores poderão vivenciar um trabalho coletivo, solidário e 

interativo. As atividades do processo formativo serão orientadas pelo princípio 

metodológico da ação-reflexão-ação, sendo a problematização da realidade uma 

estratégia didática privilegiada; e a contextualização um princípio pedagógico 

fundamental. Os conteúdos do ensino, por sua vez, deverão ser tratados de modo 

articulado com suas didáticas específicas.  

A formação específica dos professores assegurará a dimensão teórico-científica, 

bem como a articulação entre as diversas disciplinas do currículo de maneira que propicie 

uma base sólida de conhecimentos na prática educativa a ser reproduzida com os alunos 

da educação básica, visando, entre outros, à compreensão da dinâmica da vida material, 

o entendimento e o convívio na vida social e produtiva.  

A Física, a Química, a Biologia e a Matemática, percebidas como construção 

histórica e como atividade social humana, emergem da cultura e levam à compreensão de 

que na formação do educando, no nível da Educação Básica, modelos explicativos não 

devem ser exclusivos, devendo, portanto, buscar o desenvolvimento da capacidade de 

refletir, analisar e intervir na aquisição do saber. Os professores, portanto estimularão a 

resolução de situações problemas da realidade social e profissional concreta, 

desmistificando o conhecimento das ciências como algo de difícil assimilação.  
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Para tanto, o processo de formação dos professores será orientado no sentido de 

desenvolver o espírito de investigação, a capacidade de raciocínio e a autonomia de 

pensamento. Neste sentido é indispensável que as experiências de aprendizagem 

ultrapassem as tradicionais técnicas usadas em sala de aula ou em laboratórios de 

demonstração, e passem a incorporar o aproveitamento de programas de iniciação 

científica, estágios e intercâmbios, pois o licenciado deverá ser desafiado a exercitar sua 

criatividade na resolução de problemas e a trabalhar com independência.  

A formação entendida como um processo permanente do ser humano para o 

existir, para o descobrir e para o produzir-se como sujeito (ARRUDA, 1989) é uma 

construção contínua e integrada que acontece em variados espaços e momentos como 

escolas, participação em entidades dos movimentos sociais, reuniões, encontros, 

capacitação em serviço, seminários, intercâmbios, desenvolvimento de projetos etc.  

Sendo assim, além da formação inicial, os futuros professores deverão buscar, na 

medida do possível, desenvolver um processo de formação continuada, vinculado às 

práticas que se dão no cotidiano da escola, de modo que esteja sempre refletindo e 

repensando a sua prática profissional a partir de um referencial teórico, do diálogo, da 

troca de experiências, da confrontação de ideias, da difusão de descobertas, da 

experimentação de novos instrumentos e técnicas de trabalho.  

Com esse entendimento, a Licenciatura em Ciências Biológicas observará o que 

está disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena que, 

respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-

se-ão dos seguintes núcleos: 

I – núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, 

e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades; 

II – núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo projeto 

pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que, atendendo às 

demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades, a investigação, a avaliação, 

a pesquisa e a aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos, como 
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o pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o 

psicológico, linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. 

III – núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 

compreendendo a participação em seminários, atividades práticas articuladas, mobilidade 

estudantil e atividades de comunicação e expressão. (CNE/CP RESOLUÇÃO Nº 02/2015) 

Tendo em conta o princípio da simetria invertida, em que a preparação do 

professor deverá ocorrer em condições similares àquelas que se quer que ele desenvolva, 

é fundamental a organização de um currículo com uma proximidade do cotidiano da 

realidade e das necessidades dos alunos nas séries finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, desenvolvido de forma dialógica, com ênfase no método reflexivo, visando 

à resolução de problemas, em que haja articulação entre conhecimentos da formação 

com a prática docente, ou seja, aos contextos, aos saberes e às competências definidos 

pela educação escolar, como também às aprendizagens adquiridas em situações outras 

que, fazendo parte da cultura das crianças e dos jovens, tornar-se-ão referência na 

construção de um novo saber. 

 

Nesse sentido, serão vivenciados na formação dos docentes os princípios 

defendidos nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio e nos 

Parâmetros e Referenciais Curriculares para a Educação Básica,  

Princípios Pedagógicos:  

 Formação docente baseada na articulação entre teoria e prática;  

 Desenvolvimento do processo formativo tendo como eixo a articulação do 

conhecimento com a prática;  

 Interdisciplinaridade e transversalidade no planejamento e na execução das 

atividades pedagógicas;  

 Valorização dos eixos estruturais no ensino: aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender a viver e aprender a ser;  

 Sensibilidade quanto ao tratamento das diferenças e dificuldades individuais do 

educando;  

 Desenvolvimento de atividades que promovam o crescimento individual do 

aluno, sobre as bases do trabalho no coletivo;  
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 Princípio da investigação científica como mediação do conhecimento, do 

planejamento, da aprendizagem do aluno e da atividade na aplicação e 

solução de problemas educacionais e sociais;  

 O aluno como sujeito ativo do processo de construção e reconstrução do 

conhecimento;  

 Princípio do planejamento, da organização e da direção do processo de 

ensino, de maneira crítica e criativa;  

 Elaboração e operacionalização de projetos pedagógicos, tendo em conta o 

princípio da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;  

 Busca do continuo aprimoramento e da qualificação permanente;  

 Princípio da unidade da instrução com a educação integral do educando;  

 Concepção, planejamento e operacionalização do processo ensino-

aprendizagem de forma contextualizada.  

 

Dessa forma, o currículo para a Licenciatura em Ciências Biológicas estará 

organizado de modo a possibilitar uma atuação competente do futuro professor. A 

proposta de formação se orienta, portanto, pelo propósito da construção de competências 

profissionais, o que implica dizer que o professor se capacitará no sentido de responder 

adequadamente aos diferentes desafios a serem enfrentados quando da sua atuação.  

Nesta proposta, competência é entendida como a capacidade de mobilizar 

múltiplos recursos, entre estes os conhecimentos teóricos e as experiências da vida 

profissional e pessoal, tendo em vista sua aplicação (procedimentos de atuação) em 

situações concretas de trabalho. Ter o conhecimento sobre o seu trabalho não é o 

suficiente para garantir uma boa atuação. Portanto, é fundamental que saiba mobilizá-los 

e aplicá-los no momento certo, valendo-se do saber, exigências compatíveis com o 

problema a ser solucionado.  

Em síntese, a finalidade precípua da formação nesta Licenciatura se expressa pelo 

“conhecimento profissional de professor” cuja essência se forma pelo conjunto de saberes 

teóricos e experiências que não deverá confundir-se com a superposição de disciplinas 

mediada por conceitos e técnicas, e sim por um saber fazer sobre uma situação concreta, 

viabilizada através dos núcleos estruturantes do currículo, devidamente articulados, em 

que os conhecimentos se constroem de forma problematizada, por meio do trabalho 
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individual e de grupo e do intercâmbio de experiências.  

Na organização do currículo de formação esteve presente a preocupação com a 

consciência em torno da inclusão social considerando as diversidades culturais, sociais e 

da etnia brasileira, torna-se imprescindível para o “conhecimento profissional de 

professor” o saber lidar com as diferenças, assumindo o compromisso com a inclusão de 

crianças e jovens indígenas, pessoas com necessidades educativas especiais, os jovens 

e adultos que não tiveram acesso a educação na idade escolar correspondente; reféns de 

um sistema historicamente excludente. Um meio de minimizar a marginalização desses 

segmentos é tratar pedagogicamente essas questões com os nossos docentes do futuro.  

A dinâmica do currículo da formação está voltada para a ampliação dos 

conhecimentos e experiências relacionadas com a prática profissional. Nesse sentido, a 

flexibilidade curricular permitirá a inclusão de atividades diversificadas como estudos 

independentes, projetos educativos, práticas pedagógicas, desenvolvimento de atividades 

como monitorias, estágios, aulas, participação em seminários, congressos e programas 

de iniciação científica, estudos complementares e apresentação de trabalho em eventos 

científicos, válidos inclusive para a integralização do currículo, desde que comprovados 

através de relatórios. Daí a necessidade de se valorizar e prever tais atividades no 

processo de formação.  

O registro dessas atividades e participações será feito pelos alunos em forma de 

relatórios e portfólios, em que o mesmo apresentará suas impressões e críticas em torno 

de sua experiência nos vários espaços e momentos do curso, exercitando de forma 

sistemática a reflexão sobre a prática.  

 

Ainda com referência à prática, vale destacar a sua ressignificação como 

componente curricular o que “implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que 

tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na 

reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se 

exercita a atividade profissional”, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores. Assim, neste Projeto a Prática Educativa e Estágio 

Curricular Supervisionado constituem-se o Núcleo de Prática Pedagógica. 

 

A Prática como componente curricular será desenvolvida ao longo do curso como 
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um instrumento de interação do aluno com a realidade social, através do desenvolvimento 

de ações integradoras que oportunizem a aproximação entre os conhecimentos 

aprendidos e a atividade profissional, de modo a favorecer a consolidação do 

conhecimento, daí porque os professores das diversas disciplinas deverão prever 

situações didáticas em que possam usar os conhecimentos construídos em suas 

respectivas disciplinas para mobilizar outros conhecimentos provenientes de diferentes 

experiências em tempos e espaços curriculares diversos, tendo em vista refletir, 

solucionar ou prever novas situações pedagógicas. 

O Estágio Curricular Supervisionado é componente obrigatório da organização 

curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada 

com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico (Res CNE/CP nº 

02/2015). Ocorrerá nas escolas-campo com vistas a vivenciar as diferentes dimensões da 

profissão e deverá iniciar na própria instituição formadora, a partir da problematização de 

questões relacionadas com a prática docente, através dos componentes curriculares da 

formação, no espaço da sala de aula, podendo variar de uma simples simulação de 

problema como também poderá extrapolar para o âmbito das escolas de Educação 

Básica, aprendendo a lidar com o real, de acordo com o planejamento das atividades.  

 
6.1. Dimensão da prática como componente curricular 
 

 Transversalidade da prática: as disciplinas terão a sua dimensão prática em 

seu interior – Prática Educativa; 

 Poderá transcender o ambiente de sala de aula estendendo-se da instituição 

escolar aos órgãos normativos e executivos dos sistemas, entidades de 

representação profissional e outras;  

 A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, resolução de situações problema, visando à atuação em situações 

reais contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas;  

 Quando não for possível a observação e ação direta, o professor formador 

deverá valer-se de outros meios e recursos da tecnologia como, por exemplo: 

explanações, entrevistas em sala de aula, utilização do computador, exibição 

em vídeo, produções dos alunos, experiências vividas, simulação de situações, 

estudo de caso;  
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 Propõe-se a prever situações didáticas em que os futuros professores 

coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam, ao mesmo tempo em 

que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes 

experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares.  

 

 
6.2. Dimensão do Estágio Curricular Supervisionado 
 

 Articulado com a pratica como componente curricular, oportuniza aos futuros 

professores vivenciar as diferentes dimensões da atuação profissional;  

 Deverá ser feito em escola de educação básica, em regime de colaboração, 

desenvolvendo-se a partir da segunda metade do curso;  

 Obedecerá a norma e projeto de estágio, planejado e avaliado conjuntamente 

pela instituição formadora e a escola – campo;  

 Oferecerá ao futuro professor o conhecimento do real em situação de trabalho, 

oportunizará a realização das competências exigidas e exigíveis dos 

formandos e a possibilidade de acompanhar alguns aspectos da vida escolar 

diferentemente das simulações experimentadas, participar da elaboração e/ou 

da implementação do projeto pedagógico, do encontro com os pais etc.;  

 Os professores em formação que exerçam atividades docentes há pelo menos 

um ano poderão reduzir a carga horária do estágio curricular supervisionado 

até o máximo de 100h (cem horas); de conformidade com a Resolução 

CNE/CP nº02/2015;  

 Constitui-se eixo articulador entre o ensino e a pesquisa;  

 O Estágio Curricular Supervisionado totalizará 405 h (quatrocentas e cinco 

horas), organizado em tempos diferentes, segundo os objetivos de cada 

momento da formação.  

 

A etapa correspondente ao Estágio Supervisionado será de responsabilidade 

direta do professor de estágio, entretanto, será igualmente discutida, planejada, 

acompanhada e avaliada por todos os professores formadores das Licenciaturas. 

A Prática pedagógica como componente curricular e o Estágio Curricular 

Supervisionado, na totalidade de sua carga horária, poderão ser desenvolvidos na própria 
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instituição formadora, IFMA, como um espaço privilegiado, haja vista ser, ao mesmo 

tempo, lócus de formação do professor e de promoção da Educação Básica. A Instituição 

também firmou convênios com escolas das redes Estadual e Municipal que ofertam 

Ensino Fundamental e Médio, através dos órgãos gestores das Escolas-campo 

(Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Estadual da Educação), onde foram 

estabelecidas funções e competências de cada parte envolvida, em se tratando da 

operacionalização do Estágio Supervisionado, ver anexos I e II.  

 
6.3. Núcleo Docente Estruturante 
 

O Núcleo Docente Estruturante constitui segmento da estrutura de gestão 

acadêmica e suas atividades serão previstas em um plano de trabalho e desenvolvidas 

pelos seus membros, constitui espaço privilegiado de interação, trocas, criação, reflexão, 

planejamento, avaliação, formação continuada entre outras, pelo fato de abrigar o 

conjunto de professores formadores e recursos pedagógicos de várias ordens, tendo em 

vista a superação de insuficiências no curso, o planejamento das ações relativas à Prática 

Educativa, ao Estágio Supervisionado, às Atividades teórico-práticas de aprofundamento 

e por fim a avaliação de todas as atividades formadoras. O foco do Núcleo Docente 

Estruturante reside, portanto, em ser co-responsável pela elaboração, implementação e 

consolidação do Projeto Político Pedagógico. 

O Núcleo Docente Estruturante será constituído pelo(a) Coordenador(a) do  Curso, 

como seu presidente nato, e por pelo menos trinta por cento dos docentes efetivos 

atuante no curso de graduação, relacionados pelo Colegiado de Curso. Dedicará atenção 

e apoio às atividades acadêmicas dos discentes ora propondo, ora acompanhando, ora 

apoiando e avaliando.  

Principais objetivos do NPP:  

 Oferecer suporte técnico-pedagógico ao trabalho de formação nas 

Licenciaturas;  

 Planejar, acompanhar e avaliar a Prática como componente curricular e o 

Estágio Supervisionado;  

 Desenvolver atividades de formação continuada para os professores 
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formadores;  

 Propor e apoiar a realização de atividades teórico-práticas de aprofundamento.  

7. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES NAS LICENCIATURAS 
 

Todos os conceitos e princípios vistos até aqui são aplicáveis ao Currículo dos 

Cursos de Licenciaturas, já mencionados, visando à formação de professores para a 

Educação Básica, incorporando-se a estes conceitos e princípios, em sua organização, 

as competências relativas à totalidade da formação dos docentes, as quais deverão ser 

alcançadas desde o início até o final do processo formador, conforme se vê a seguir. 

 

7.1. Competências Comuns a Todos os Professores da Educação Básica 
 

As competências são definidas neste projeto como a capacidade de mobilizar 

múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na 

reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e 

pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de trabalho, portanto, um 

profissional capaz de:  

 Relacionar o conhecimento das disciplinas com as questões educativas e 

socioculturais do aluno;  

 Fazer uso das diferentes linguagens e tecnologias na promoção da 

aprendizagem, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade;  

 Estabelecer a comunicação pedagógica aberta e espontânea entre os 

alunos, criando soluções apropriadas às diferentes situações;  

 Atuar de forma crítica, utilizando os conhecimentos nas diversas situações 

e na produção de novos conhecimentos;  

 Pensar e usar variedades de estratégias pedagógicas, organizar as 

situações pedagógicas de forma flexível e favorável à construção do 

conhecimento;  

 Promover uma prática educativa interdisciplinar e contextualizada 

relacionando teoria e prática; elaborando e executando projetos pautados 

em princípios éticos, estéticos e políticos;  
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 Ampliar o universo cultural e buscar a atualização pedagógica constante, 

face às novas exigências sociais;  

 Utilizar formas de avaliação pautadas por indicadores e critérios explícitos 

e compartilhadas;  

 Administrar sua própria formação contínua, atuando em pesquisa básica e 

aplicada às diferentes áreas das ciências e modalidades educativas;  

 Acompanhar a evolução do pensamento científico na sua área e em outros 

possíveis campos de atuação;  

 Organizar, coordenar e participar de equipe multiprofissional, comunicar-se 

com clareza e objetividade facilitando o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa nas diferentes etapas de escolaridade e modalidades de 

ensino; e  

 Fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação de 

forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos.  

 

7.2. Competências da Formação Comum a Todos os Professores para o Ensino de 
Ciências 
 

 Conduzir de forma científica, ética, crítica, criativa e interdisciplinar o processo de 

ensino-aprendizagem das ciências, considerando as características das diferentes 

disciplinas nela incluídas, preocupando-se com o sentido que tem o aprendizado 

desses conteúdos e as condições que favoreçam essa aprendizagem;  

 Desenvolver um processo de ensino que considere as experiências de 

aprendizagem acumuladas pelos alunos, mediante condições e estratégias 

pedagógicas que garantam a continuidade e aprofundamento dos estudos;  

 Planejar, executar e avaliar ações e projetos interdisciplinares, vinculados aos 

diversos problemas do contexto educativo e social em que se situa a instituição 

escolar, sem perder de vista a continuidade, o aperfeiçoamento e a consolidação 

dos conteúdos que a área comporta;  

 Compreender a fundamentação epistemológica das diferentes disciplinas, na 

perspectiva de um ensino de ciências naturais e da matemática atual e 

significativo, rompendo com a prática educativa fragmentada do conhecimento;  

 Desenvolver o ensino das Ciências de forma a desfazer as ideias e 

representações negativas, historicamente construídas pelos alunos sobre as 
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mesmas, tornando o ensino um processo prazeroso e significativo;  

 Organizar os procedimentos e recursos de ensino de modo a assegurar uma 

aprendizagem significativa, acerca dos conhecimentos das Ciências.  

 Apropriar-se dos conhecimentos das Ciências e aplicar esses conhecimentos para 

explicar o funcionamento do mundo natural, assim como, planejar, executar e 

avaliar ações de intervenção na realidade concreta.  

 

7.3. Competências Específicas na Formação do Licenciado em Biologia 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas em Biologia envolvendo as grandes áreas de 

representação e comunicação, investigação e compreensão e contextualização 

sociocultural, são as seguintes:  

 

Representação e Comunicação 

 Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, 

observados em microscópio ou a olho nu;  

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia;  

 Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em 

estudo, expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos 

biológicos; 

 Apresentar de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, 

através de textos, desenhos, gráficos, tabelas, maquetes, etc.;  

 Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, 

experimento, leitura de texto e imagem, entrevista), selecionando 

aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo.  

 
Investigação e Compreensão 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em Biologia, elaborando 

conceitos, identificando irregularidades e diferenças, construindo 
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generalizações;  

 Utilizar critérios científicos para realizar classificações dos seres vivos; 

 Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) 

na compreensão de fenômenos, estabelecendo relações entre parte e o 

todo de um fenômeno ou processo biológico;  

 Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução 

de problemas, fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico, 

na análise de dados coletados;  

 Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas 

apresentados, utilizando elementos da Biologia;  

 Utilizar noções e conceitos da Biologia em situações de aprendizado, 

relacionando o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento 

de fatos ou processos biológicos (lógica externa).  

 

Contextualização sociocultural.  

 Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da 

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 

tecnológicos;  

 Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do 

senso comum relacionados a aspectos biológicos;  

 Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais 

por ele produzidas no seu ambiente;  

 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente;  

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as 

concepções de desenvolvimento sustentável.  

 Compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e 

a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático.  

 Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e 

equacionar questões sociais e ambientais.  
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 Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema 

produtivo e dos serviços.  

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.  

 Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas 

que se propuser e se propõe solucionar  

 Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida 

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.  

 

7.4. Competências Referentes ao Domínio do Conhecimento Pedagógico 
 

 Selecionar conteúdos essenciais e básicos de Biologia, que possibilitem ao 

aluno, sujeito da aprendizagem, a ampliação e criação de novos 

conhecimentos a partir destes; 

 Gerir o ensino e a organização do trabalho, mediados por uma relação de 

autoridade e confiança com os alunos; 

 Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o 

conhecimento das áreas ou disciplinas a serem ensinadas, bem como as 

especificidades didáticas envolvidas; 

 Trabalhar temáticas do currículo, de forma transversal e contextualizada, 

visando uma aprendizagem significativa, ampla e enriquecedora; 

 Desenvolver e estimular processos investigativos, empregando métodos e 

procedimentos específicos de investigação de sua área/disciplina, 

possibilitando a resolução de problemas identificados no contexto educativo e 

social; 

 Avaliar sistematicamente o processo pedagógico, utilizando estratégias e 

instrumentos avaliativos numa perspectiva qualitativa e diagnosticadora de 

dificuldades da aprendizagem e do próprio processo de ensino intervindo para 

a sua superação; 
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8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
 

Diante das novas descobertas científicas e da evolução tecnológica no mundo 

globalizado, o papel do educador precisa ser redimensionado. O professor deixa de ser 

um mero repassador de conteúdos fragmentados para mediar às bases de um 

conhecimento que o indivíduo necessita, para analisar, planificar, pensar, comunicar, 

exprimir dados, relacioná-los com outros conhecimentos, compreender esse mundo que o 

cerca e continuar aprendendo.  

 
O licenciado para o ensino das Ciências na Educação Básica deve cumprir essa 

função, tendo como consequência o desenvolvimento da responsabilidade e da ética em 

adolescentes e jovens inseridos no movimento da sociedade em busca da conquista da 

sua cidadania. Isso implica uma proposta de formação docente que supere a 

fragmentação, a memorização de nomenclaturas técnicas e o agregado de informações 

desconexas, desvinculados da realidade social; bem como possibilite acesso aos novos 

códigos de linguagem, atualizados pela tecnologia. Essa convicção aponta para uma nova 

postura metodológica dos professores formadores, exigindo destes, trabalhos 

participativo, significativo, interdisciplinar e contextualizado.  

 
Tendo em vista a preparação de professores com as condições que estão sendo 

reclamadas pela sociedade do conhecimento no sentido de um desempenho satisfatório 

do cumprimento de suas funções docentes e do seu papel de educador, foram 

considerados na Organização Curricular dos Cursos de Licenciatura todos os aspectos 

explicitados neste projeto (perfil, concepção, princípios, competências, entre outros) na 

construção das Matrizes Curriculares, estruturados em três núcleos de formação que de 

maneira articulada garantirão a formação das competências totalizadoras no Processo 

Formativo, potencializadas pelos diversos componentes e atividades da formação a 

serem desenvolvidas em tempos e espaços curriculares diferenciados, conforme se 

passará a ver a seguir.  
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8.1. Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 
interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e 
das diversas realidades educacionais 
 

Neste núcleo, segundo a Resolução CNE/CP nº 02/2015, deverão ser articulado: 

- princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos específicos e interdisciplinares, 

os fundamentos da educação, para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e 

da sociedade; 

- princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da participação e 

gestão democrática; 

- conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, 

procedimentos e processos de ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade 

social e cultural da sociedade brasileira; 

- observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de processos 

educativos e de experiências educacionais em instituições educativas; 

- conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e práticas 

educativas, incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, 

lúdica, artística, ética e biopsicossocial; 

 - diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da 

sociedade relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e 

interesses, de captar contradições e de considera-los nos planos pedagógicos, no ensino 

e seus processos articulados à aprendizagem, no planejamento e na realização de 

atividades educativas; 

         - pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus fundamentos e 

metodologias, legislação educacional, processos de organização e gestão, trabalho 

docente, políticas de financiamento, avaliação e currículo; 

         - decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos linguístico-sociais 

utilizadas pelos estudantes, além do trabalho didático sobre conteúdos pertinentes às 

etapas e modalidades de educação básica; 

         - pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e 

diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas 

centrais da sociedade contemporânea; 

         - questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do exercício 

profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa; 

        - pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação e produção específica sobre 

organização e gestão da educação nacional. 
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8.2. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 
profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo 
projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que, 
atendendo às demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades 
 

Com o entendimento de que, as ciências articuladas de forma interdisciplinar 

contribuem mais eficazmente para o entendimento e ressignificação do mundo, 

estruturou-se neste núcleo: 

- investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na área 

educacional; 

- avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 

processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade 

brasileira; 

- pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação, 

didáticas e práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional, políticas de 

financiamento, avaliação e currículo. 

- aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos, como o 

pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, 

o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. 

 

 
8.3. Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. 
 

Para a efetivação deste núcleo compreende-se a participação em seminários e 

estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação à docência, residência 

docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da 

instituição de educação superior e diretamente orientados pelo corpo docente da mesma 

instituição. Acrescenta-se neste núcleo: 

- atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, 

assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de 

recursos pedagógicos; 

- mobilidade estudantil, intercambio e outras atividades previstas no PPC; 

- atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de 

recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar 
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conexões coma  vida social. 

9. ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO 
 

Fazendo parte do Núcleo de Estudos integradores para enriquecimento curricular 

e atendendo o que prevê a Resolução CNE/CP Nº 2 de julho de 2015, incluiu-se as 

Atividades Teórico-práticas de aprofundamento, totalizando 200 horas, as quais poderão 

ser desenvolvidas do primeiro ao último período, por meio da iniciação científica, da 

iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras,  promovidas pela 

instituição ou por iniciativa do próprio acadêmico, fora de sala de aula, possibilitando aos 

professores em formação vivenciar situações relacionadas com o conhecimento 

profissional de professores. 

 
A formação dos professores, que antes era absoluta em relação aos limites da 

sala de aula, introduz com esse componente uma estratégia complementar privilegiada e 

rica de possibilidades. Com isso, tanto a instituição formadora poderá planejar atividades 

dessa natureza quanto o aluno poderá buscar essa participação em outros espaços e 

momentos da formação.  

 
Comungando com as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da 

Educação Básica, entende-se que é imprescindível a instituição de tempos e espaços 

curriculares diversificados, como por exemplo: congressos, seminários, oficinas, grupos 

de pesquisa, atividades de extensão, monitorias, aprendizado de novas tecnologias de 

comunicação e ensino, visitas técnicas entre outros, possibilitando o exercício das 

diferentes competências a serem desenvolvidas.  

 
 

Todas as atividades, desde que seja comprovada a participação do aluno através 

de certificados, declarações e relatórios, deverão ser apresentadas à coordenação dos 

Cursos de Licenciatura, reunidos no portfólio individual de cada aluno-professor, 

computadas em termos de carga horária para efeito de integralização do currículo pleno 

de seu curso (Ver Anexo III) . Embora essas atividades se caracterizem por sua 

independência de estudo, serão obrigatórias para o aluno e para efeito de conclusão de 

curso. 
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10. ESTRUTURA CURRICULAR 
 

O Curso de Licenciatura em Biologia terá uma carga horária mínima de 3.215 

horas, distribuídas em no mínimo 04 (quatro) anos, devendo ser integralizada no prazo 

máximo, de 07 (sete) anos. O currículo encontra-se estruturado em módulos semestrais, 

cada ano cumprindo 200 (duzentos) dias letivos e 40 (quarenta) horas semanais, 

organizados da seguinte forma:  

 
I. Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais:  1995 horas  

 
1. Disciplinas específicas do curso: 1635 h 
2. Disciplinas interdisciplinares: 255 h 
3. Fundamentos e metodologias específicas do curso: 105 h 

 

II. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 
atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, 
priorizados pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os 
sistemas de ensino. 

 
1. Pedagógicas – 315 h 
2. Instrumentais (Informática Educacional, Português, Inglês) – 135 h 
3. Modalidades educativas (Política Educacional Inclusiva, Libras) - 90 h 

 
 

III. Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. 
 
1. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – 90 h 
2. Estágio Supervisionado – 405 h 
3. Prática com componente curricular – 400 h 
4. Atividades teórico-práticas de aprofundamento – 200 h 
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10.1. Estrutura Curricular Geral Dos Cursos de Licenciatura 
 

 
DISCIPLINAS 

NFC  CH  CR  

 Filosofia da Educação 45 03 

 Sociologia da Educação  60  04  

 Psicologia da Educação  45 03 

Pedagógicas  Didática Geral  60  04 

 Políticas Educacionais 60 04 

 Filosofia da Ciência 45 03 

 Total  315 21 

 Português Instrumental 45 03 

Instrumentais  Língua Inglesa  45 03  

 Informática Educacional  45 03 

 Total  135 09 

Modalidades 
Educativas  

Políticas Educacionais Inclusivas  45 03 

Libras 45 03 

 Total  90 06 

 NFE  CH  CR  

Disciplinas 
Específicas, 
Interdisciplinares 
e Fundamentos 

 
Total  

 
 
1995 

 
133 

 NPP e AACC CH  CR  

 Prática como componente curricular 400 - 

 Estágio Supervisionado I  120 08  

Prática 
Pedagógica  

Estágio Supervisionado II  120 08 

Estágio Supervisionado III  165 11  

Atividades Teórico-práticas de 
aprofundamento 

200  - 

 Total  1005  

 
Trabalho  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I 30 02 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II 30 02 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) III 30 02 

Total 90 06 
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11. O TRABALHO MONOGRÁFICO NAS LICENCIATURAS 
 

A conclusão do curso se dará com a apresentação e defesa do trabalho 

monográfico, demonstrando as competências construídas durante o processo formador. A 

exigência do trabalho monográfico como requisito de conclusão tem como objetivo 

estimular o espírito investigativo, perfil básico para o professor e o desejo de dar 

continuidade à formação em outros níveis que, via de regra, também dependem da 

cultura investigativa.  

 

A constituição de bancas para defesa será o momento de obtenção de maiores 

contribuições ao trabalho a partir da apreciação e análise da monografia, tendo em vista 

agregar sugestões e, portanto, valoração da produção.  

 

No sexto período o(a)  acadêmico(a) cursará a disciplina Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC I e também dará início às atividades do Estágio I, quando será orientado 

a desenvolver uma postura observadora investigativa. Nesse momento estará buscando 

identificar seu objeto de estudo, para desenvolver a pesquisa. Ao final desse período 

deverá ter elaborado o seu projeto de pesquisa, acompanhado pelo(a) Professor(a) 

Orientador(a).  

 
A proposta de trabalho monográfico deverá ser encaminhada à Coordenadoria do 

Curso para apreciação pelo Colegiado de seu curso para análise, aprovação. Aprovado o 

projeto e definido o(a) Professor(a) Orientador(a), este, cuidará de manter um registro dos 

encontros presenciais com seu orientando.  O número permitido de trabalhos a serem 

orientados é de 5 (cinco) monografias por Orientador, em cada semestre. Em casos 

extraordinários será permitida a orientação de Monografias por professores que não 

sejam do quadro de servidores do IFMA.   

 

O trabalho monográfico se encerra com a realização da avaliação por uma banca, 

formada por dois professores e o(a) Orientador(a), admitindo-se o suplente como uma 

quarta pessoa que, eventualmente poderá substituir os professores em casos de 

impedimento. O acadêmico será considerado aprovado se obtiver média igual ou superior 

a 7,0 (sete) na defesa da monografia. 
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12. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO    

12.1  Avaliação da Aprendizagem 
 

Avaliar consiste numa das tarefas mais complexas da ação formadora, uma vez 

que implica o diagnóstico das causas, bem como as correções dos desvios que ocorrem 

no percurso traçado para o processo de formação. Visa também aferir os resultados 

alcançados em relação às competências, ou seja, verificar em que medida foram 

desenvolvidas e em que ponto será necessário retomar ou modificar o curso da formação.  

 

Nesse sentido, a avaliação deverá ter como finalidade a orientação do trabalho 

dos docentes na formação, permitindo-lhe identificar os níveis e etapas de aprendizagem 

alcançadas pelos alunos. Em se tratando da verificação dos níveis alcançados pelos 

alunos durante o curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de 

acionar conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da atuação 

profissional.  

 

A avaliação da aprendizagem também objetiva auxiliar o graduando no seu 

desenvolvimento pessoal e responder à sociedade pela qualidade da formação 

acadêmica oferecida pela Instituição (aspectos qualitativos). Nesse sentido, a avaliação 

da aprendizagem não é uma questão apenas do acadêmico, mas, também do professor, 

devendo funcionar como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, 

levando-se em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. Para tanto, torna-se necessário destacar os seguintes aspectos: 

- Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 

- Inclusão de atividades contextualizadas; 

- Manutenção do diálogo permanente com o aluno; 

- Definição de conhecimentos significativos; 

- Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação; 

- Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os alunos; 

- Divulgação dos resultados do processo avaliativo. 

 

Dar-se-á uma segunda oportunidade ao aluno que, por motivo superior 

(devidamente comprovado), deixar de comparecer às atividades programadas, desde que 

seja apresentado requerimento à Coordenação do Curso no prazo de até dois dias úteis 
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letivos após a realização da referida atividade ou do retorno do acadêmico às atividades 

acadêmicas no caso da falta ter ocorrido por motivo de saúde. 

 

O desempenho acadêmico dos licenciados por disciplina e em cada período letivo, 

obtido a partir dos processos de avaliação, será expresso por uma nota, na escala de 

0(zero) a 10 (dez), sendo considerado aprovado, no período letivo,  o acadêmico que, ao 

final do período, obtiver a média aritmética ponderada igual ou superior a  7,0 (sete) com 

as três avaliações do período ou a nota 6,0 (seis) no exame final, em todas as disciplinas, 

e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total da 

respectiva unidade curricular. 

 

De acordo a regulamentação da avaliação dos cursos superiores presenciais do 

IFMA, ao final das três avaliações diversificadas, os acadêmicos com média entre 4,0 

(quatro) e 6,9 (seis inteiros e nove décimos) terão a oportunidade de realizar uma 

avaliação substitutiva, seja ela teórica ou prática, que substituirá a nota mais baixa, dentre 

as três obtidas. Se com a realização da avaliação substitutiva o acadêmico atingir a média 

igual ou superior a  7,0 (sete) o acadêmico será considerado aprovado, caso não terá 

direito  a realizar a avaliação de exame final, com todo conteúdo estudado no semestre, 

nesse exame o acadêmico será considerado aprovado se alcançar a média igual ou 

superior a 6,0 (seis). 

 

Assim, o acadêmico será considerado reprovado se não alcançar a média 6,0 

(seis) no exame final e/ou frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária total de cada componente curricular. 

 

O processo avaliativo deverá proporcionar aos alunos a possibilidade de 

manifestação dos conhecimentos  produzidos, das condutas e habilidades desenvolvidas, 

para atingir os objetivos do Curso e o perfil definido para um Licenciado em Ciências 

Biológicas do IFMA - Campus São Raimundo das Mangabeiras. Em segundo lugar, a 

avaliação da aprendizagem objetiva auxiliar o aluno a compreender o seu crescimento no 

processo de formação, especialmente no que concerne à construção de conhecimentos e 

aprendizagem de condutas e habilidades significativas para atuação profissional. 
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12.1  Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso  

 
           O acompanhamento e a avaliação do Projeto Pedagógico do Curso serão feitos 

permanentemente pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE e Colegiado do Curso na 

busca de reconstrução das práticas e modalidades de trabalho que compõem o projeto. 

 Atendendo ao que se refere as dimensões institucionais a serem avaliadas 

(conforme Lei 10.861, de 14/04/2004, Art.3, inciso VIII) considerar-se-á o planejamento e 

avaliação, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 

comunicação, dentre outros. 

      O desenvolvimento da formação, qualificação crescente das Práticas de Ensino e 

dos Estágios Supervisionados, e a reconstrução das propostas de Atividades 

Complementares do IFMA - Campus São Raimundo das Mangabeiras, envolvem 

experiências acadêmico-científico-culturais oferecidas e indicadas para os estudantes 

ampliarem seu campo de formação. 

      Assim, cabe ao colegiado garantir o crescimento e a qualificação do processo de 

formação para a docência na educação básica na área do Curso através de encontros 

permanentes de debates e trabalho que incluem a dinâmica de desenvolvimento do 

Curso. 
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13. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM 

BIOLOGIA 

1º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH  CRÉDITOS  PRE REQUISITO 

Filosofia da Educação 60 h  04  

Metodologia Científica 60 h  04   

Física Geral 45 h  03   

Língua Portuguesa 45 h  03   

Língua Inglesa 45 h  03   

Biologia Celular 60 h  04   

TOTAL  315 21  

2º PERÍODO 

DISCIPLINAS  CH  CRÉDITOS  PRE REQUISITO 

Biofísica 60h 04 
Biologia celular,  
Física geral 

Filosofia da ciência   45 h  03  
Biologia celular, 
 Física geral 

Limnologia 45 h  03  

Histologia Geral 60 h  04  Biologia celular 

Matemática Aplicada 60 h 04  

Química Geral 60 h 04  

TOTAL  330 22  

3º PERÍODO 

DISCIPLINAS  
CARGA 

HORÁRIA  
CRÉDITOS  

PRE REQUISITO 

Bioestatística 60 h  04  Matemática Aplicada 

Psicologia da Educação  60 h  04  Filosofia da Educação 

Sociologia da Educação   60 h  04   

Embriologia 60 h  04  Histologia Geral 

Morfologia Vegetal 75 h  05  Histologia Geral 

Química Orgânica 60 h 04 Química Geral 

TOTAL  375 h  25  

4º PERÍODO 

DISCIPLINAS  
CARGA 

HORÁRIA  
CRÉDITOS  

PRE REQUISITO 

Didática Geral 60 h  04 
Psicologia da 
Educação  

Fundamentos de Bioquímica 75 h  05 Química Orgânica 

Zoologia de Invertebrados 90 h  06  Embriologia 

Genética 75 h  05 
Biologia Celular, 
Matemática aplicada 
Bioestatística 

Sistemática GERAL 75 h  05 
Biologia Celular,  
Histologia Geral 

Geologia 45 h  03  

TOTAL  420 28  
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5º PERÍODO 

DISCIPLINAS  
CARGA 

HORÁRIA  
CRÉDITOS  

PRE REQUISITO 

Didatica das Ciências Naturais e Biológicas 60h 04 Didática Geral 

Informática Educacional-TIC 60 h  04   

Ecologia  75 h  05  

Zoologia de Vertebrados  60 h  04  Zool. de Invertebrados 

Biologia Molecular  45 h  03  F. Bioquímica, genética 

Anatomia e Fisiologia Comparada dos 
Vetebrados 

90 h  06  
 

TOTAL  390  26  

6º PERÍODO 

DISCIPLINAS  
CARGA 

HORÁRIA  
CRÉDITOS  

 

Política Educacional Inclusiva  75 h  05  

Agroecologia 60h 04  

Anatomia e Fisiologia Humana 75 h 05 Histologia geral, embriologia 

Bioética e Biossegurança 45 h 03 Biologia celular 

Fisiologia Vegetal 45 h  03  
Histologia geral, Morfologia 

vegetal 

Estágio Supervisionado I  120 h  08  Disciplinas 5.periodo 

TOTAL  420 28  

7º PERÍODO 

DISCIPLINAS  
CARGA 

HORÁRIA  
CRÉDITOS  

 

Direito Ambiental 60h 04 Ecologia 

Paleontologia  60 h  04  Geologia 

Libras 45 h  03  Pol.Educ.Inclusivas 

OPTATIVA 60 h  04   

Introdução a Parasitologia e Vetores 45 h 03  

Microbiologia e Imunologia 75h 05 
Biologia celular, 

Z.invertebrados, Genética, B. 
molecular 

Estágio Supervisionado II  120 h  08  E.Supervisionado I 

TOTAL  465 31  

8º PERÍODO 

DISCIPLINAS  
CARGA 

HORÁRIA  
CRÉDITOS  

 

OPTATIVA 45 h  03  

Evolução 60 h  04  Genética, Geologia, Ecologia 

Estágio Supervisionado III  165 h  11 E.Supervisionado II 

TCC e/ou monografia 60 h 04  

TOTAL   330 22  

TOTAL CH DISCIPLINAS 3.045 203  

Atividades Acadêmicas (h) 200   

Total CH do Curso 3.245   
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas  
Disciplina: Filosofia da Educação                                          Carga Horária: 60 horas  
Requisito(s):                                                                        Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

Pressupostos filosóficos que fundamentam as concepções de educação. Aspectos 
históricos que fundamentam as concepções de educação. O desenvolvimento do espírito 
crítico e investigador do professor. A articulação das reflexões filosóficas com os avanços 
científicos na área de estudos objeto do curso. A explicitação dos pressupostos dos atos de 
educar, ensinar e aprender em relação a situações de transformação cultural da sociedade. 
O debate de temas relacionados ao conhecimento, à linguagem, à realidade, à cultura e à 
ética na formação pedagógica. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Compreender a íntima conexão entre Filosofia e Educação; 
- Conhecer os aspectos históricos que fundamentaram as concepções de educação.  
- Refletir acerca da importância do estudo de Filosofia e da Filosofia da Educação para 
a formação do educador e a necessidade do conhecimento filosófico na prática 
educativa. 
- Expandir a reflexão acerca do conhecimento filosófico nas concepções educativas 
dialéticas.  
- Identificar os pressupostos filosóficos que fundamentam as várias teorias e práticas 
pedagógicas.  
- Incentivar o futuro educador, a partir da reflexão-ação, a uma práxis pedagógica 
libertadora. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- A filosofia e a educação como processos indissociáveis na cultura grega. 
- Os aspectos históricos da educação. 
- Os sistemas filosóficos e as teorias pedagógicas na Idade Moderna: racionalismo 
(Descartes), iluminismo (Kant), romantismo (Rousseau) e idealismo (Hegel) 
- As questões do sujeito, da liberdade, da autonomia e da dignidade em relação aos 
desafios da ciência e da tecnologia. 
- O fenômeno da educação à luz das filosofias dialética, analítica, hermenêutica e 
culturalista. 
- As questões da responsabilidade, da justiça, da solidariedade, do individualismo em 
relação aos processos de globalização. 
- As questões do outro, da tolerância e do interculturalismo. 
- Ética, política, ciência e religião no processo educativo. 

Bibliografia básica 

ARANHA, Maria L. de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 1996. 
CHAUÍ, Marilena et al. Primeira filosofia: lições introdutórias. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
FULLAT, Octavi. Filosofia da educação. Petrópolis: Vozes, 1995.  
GILES, Thomas Ranson. Filosofia da Educação. São Paulo: EPU, 1993. 
SEVERINO, A. J. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD, 1994. 

Bibliografia Complementar 

COMÊNIO. Didática magna. Lisboa: Fundação Calouste Gulberkian, s/d. 
DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. Petrópolis: Vozes, 1993. 
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FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
_______. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

 
  
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Metodologia Científica                                   Carga Horária: 60 h 
Requisito(s):                                                                    Número de créditos:04 

 

EMENTA 

 

Teoria do conhecimento- prática da pesquisa - estratégias de  leitura – projeto de 

pesquisa - normas de trabalho científico. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Compreender o conceito de conhecimento nas suas diferentes formas, sua 
metodologia e objetivos; 
- Conhecer os procedimentos técnicos e para a prática da pesquisa; 
- Elaborar um projeto de pesquisa; 
- Conhecer estratégias que tornam a leitura mais eficaz; 
- Conhecer as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT como 
instrumentalização da prática de elaboração de trabalhos. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
- TEORIA DA CIÊNCIA: senso comum; conhecimento científico. 
- ESTRATÉGIAS DE LEITURA: prática de leitura; leitura e suas técnicas. 
- A PRÁTICA DA PESQUISA: problemas, hipóteses e variáveis; o fluxograma da 
pesquisa científica; a estrutura e a apresentação do projeto/relatório de pesquisa; a 
função acadêmica e social do Projeto de Pesquisa.  
- Normas e orientações para a apresentação de trabalhos científicos. 
 

Bibliografia básica 

 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
prática da pesquisa. 14. Ed. Ver. E ampl. – Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
10. Ed. – São Paulo: Atlas, 2008. 
 

Bibliografia Complementar 

 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo - São 
Paulo: Atlas, 2010.  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos da Metodologia 
Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia Cientifica. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Física Geral                                                   Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):                                                                   Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

Mecânica: Cinemática, Dinâmica e Energia. Gravitação. Fluídos: Hidrostática e 
Hidrodinâmica. Conceitos de Termodinâmica e Eletricidade e Eletromagnetismo. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

Revisar os conceitos físicos, ligados ao movimento, às forças e aos tipos de energia, 
buscando sanar possíveis dúvidas.  
Apreciar as aplicações da física para que este estudo sirva como base para outras 
disciplinas posteriores.  
Conhecer alguns dos ramos da física e, mais detalhadamente, os que terão 
fundamental importância nas ciências biológicas.  
Mostrar a aplicabilidade da física no cotidiano dos alunos.  
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

Grandezas Físicas. Deslocamento, velocidade e aceleração. Força e Leis de Newton. 
Trabalho, energia cinética e energia potencial. Modelos planetários. As fases da lua. 
Eclipse lunar e solar. Lei da gravitação universal de Newton. Densidade e Pressão. 
Lei de Stevin. Princípio de Pascal. Princípio de Arquimedes. Equação da 
Continuidade. Equação de Bernouilli. Temperatura e escalas termométricas. Dilatação 
térmica. Quantidade de Calor, calor latente e calor sensível. Conceito de carga 
elétrica. Materiais isolantes e condutores elétricos. Lei de Coulomb. Conceito de 
Campo Elétrico. Potencial Elétrico. 
 

Bibliografia básica 

 

1. RESINICK, R. & HALLIDAY, D., Física, Rio de Janeiro: editora LTC, 5a edição. 

2. MÁXIMO, Antonio; ALVARENGA, Beatriz. Física. Volume único. São Paulo: 

Scipione, 1997. 

3. TRIPLER, P. A. Física; 3
a 

edição; 1994; editora Guanabara Koogan 

4. NUSSENZVEIG, H. M. - Curso de Física Básica, vols. I, II e III. Editora Edgar 

Blücher Ltda. São Paulo -SP, 1998 

 

Bibliografia Complementar 

 
1. KELLER, J. F., GETTYS, W. E. e SKOVE, M. J.- Física, vol. I. Editora MARKROS 
Books. São Paulo - SP. 1997.  
 
2. McKELVEY, J. P. e GROTCH, H. -Física, vols. I e II. Editora Harbra. São Paulo - 
SP, 1980. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Língua Portuguesa                                       Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):                                                                    Número de créditos:03 

 

EMENTA 

 A disciplina contribuirá para o desenvolvimento da competência relativa à descrição e 
análise dos esquemas funcionais das sentenças, de modo a manejar os mecanismos 
que permitem transformar a intenção comunicativa em conteúdo comunicado, e à 
produção de textos de forma autônoma e independente, bem como às habilidades 
relativas ao domínio da estrutura das frases, à sintaxe e à comunicação. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Propiciar aos acadêmicos o domínio da língua materna, formando um profissional 
apto a dedicar-se à pesquisa, ensino e extensão. 
- Favorecer aos acadêmicos o conhecimento das noções de gramática e as 
orações do período composto;  
-  Estimular nos acadêmicos conhecimento e a organização da estrutura sintática 
dos textos em língua portuguesa, visando o estabelecimento do processo 
comunicativo;  
- Capacitar os acadêmicos para a produção de textos, com o emprego dos 
conhecimentos apreendidos na disciplina. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

1.Conceito de texto e contexto; 2. O texto como situação comunicativa; 3. Os tipos 
e gêneros textuais; 4.Fatores de textualidade envolvidos na construção do sentido; 
5. Elementos da textualidade; 6. Relações intertextuais; 7. Planejamento e 
produção de textos, resumos, projetos e resenhas; 8. Leitura ativa, analítica e 
crítica dos textos.  

Bibliografia básica 

CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 
4.ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Metáfora, 2007.  
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antonio. Língua Portuguesa: noções 
básicas para Cursos Superiores. 6ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 
2005.  
COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 
1991.  
FAULSTICH, E. L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 6.ed. Petrópolis: 
Vozes, 1994  

Bibliografia Complementar 

 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 3.ed. São Paulo: 
Ática,1995.  
FIORIN, J. L.; SAVIOLE, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 16ª. ed. 
São Paulo: Ática, 2003  
CEGALLA, Domingo Paschoal. Novíssima gramática portuguesa, 43ª ed. São 
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Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000.  
 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Língua Inglesa                                            Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):                                                                 Número de créditos: 03 

 
 

EMENTA 

Análise e compreensão de gêneros textuais específicos para a área de ciências 
biológicas. Estudo de estratégias de leitura. Apresentação de tópicos de vocabulário 
técnico. Estudo contextualizado de pontos relevantes da gramática da língua inglesa. 
Semelhanças e diferenças importantes entre a língua portuguesa e língua inglesa. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Ler e interpretar textos técnicos, informativos e argumentativos na área das 
Ciências Biológicas de modo que possa enfrentar os desafios da Língua Inglesa no 
mundo contemporâneo como sujeito ativo, criativo e crítico; 
- Desenvolver o conhecimento lexical das expressões mais usuais em língua 
estrangeira aos diferentes contextos de atuação de um profissional da área das 
ciências biológicas. 
- Promover a motivação para o aprendizado da língua inglesa a partir do trabalho 
com diferentes mídias. 
- Compreender o papel hegemônico que algumas línguas desempenham em 
determinado momento histórico. 
- Enfatizar a importância da autonomia dos acadêmicos de Biologia no 
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita no processo de ensino-
aprendizagem da língua inglesa. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

1. Estratégias de leitura 
1.1 Cognatos e falsos cognatos; informação não-verbal 
1.2 Conhecimento prévio e inferência 
1.3 Skimming e Scanning 
1.4 Formação de palavras; sintagmas nominais; sintagmas verbais 
1.5 Uso eficaz do dicionário 
1.6 Coesão e coerência textuais; referenciação 
1.7 Análise de gêneros acadêmicos: texto informativo; texto virtual; abstracts; 

artigo científico. 
2. Estudo de vocabulário técnico da área científica e biológica 
3. A importância do domínio da língua inglesa para os profissionais da área de 

ciências biológicas. 

Bibliografia básica 

- PEARSON, Ian. English in Biological Science. Oxford University Press, 1978. 
- Minidicionário Oxford - Português / Inglês - Inglês / Português - 3ª Ed. 2012 
- WIKIMEDIA. General Biology. Wikibooks, 1 ed. 2013. 

Bibliografia Complementar 

- COSTA, Gisele Cilli da; MELLO, LeonildeFavoreto de; ABSY, Conceição A. Leitura 
Em Língua Inglesa - Uma Abordagem Instrumental - 2ª Ed. 2010 EditoraDisal. 
 - GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Leitura em Inglês - Estágio 1, Editora: 
Texto novo.  
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- TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa - O Inglês Descomplicado - 
10ª Ed. Editora: Saraiva 
 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Biologia Celular                                            Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                   Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

Metodologia e instrumentação para o estudo da célula como unidade funcional 
essencial à vida e constituinte estrutural dos diversos tecidos, apresentando a sua 
organização molecular, ultra estrutural e fisiológica, integrando conhecimentos de 
bioquímica, biologia molecular e genética na compreensão dos mecanismos celulares 
na homeostasia, alterações metabólicas e patologias. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

– Conhecer a biologia celular para compreender, de maneira efetiva, os aspectos 
genéticos, fisiológicos, bioquímicos e moleculares dos organismos vivos. 
– Caracterizar a biologia estrutural e funcional das células eucariontes e procariontes; 
- Discriminar os processos metabólicos celulares e sua importância; 
- Correlacionar a biologia celular com os processos morfofisiológicos, genéticos e 
bioquímicos. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

-  Métodos de estudo em biologia celular  
- Envoltórios celulares: especializações de membrana; transporte através de 
membrana; ultraestrutura de membrana; matriz intracelular e extracelular; membrana 
basal; processos de movimentação celular. 
-  Armazenamento da informação genética: DNA; processos de compactação; DNA- 
correlações clínicas; núcleo; nucléolo; ciclo celular; forma celular e forma nuclear.  
- Mitose Vegetal e Mitose Animal  
- Transformação de energia na célula: mitocôndrias: Correlações Clínicas  
- Secreção celular  
- Organelas de Síntese: retículos endoplasmáticos (RE); complexo de Golgi 
- Inclusões Citoplasmáticas; digestão intracelular; sistema endossômico-lisossômico  
- Manutenção e controle da função celular; comunicabilidade celular; diferenciação 
Celular; apoptose; tipos celulares especializados. 
 

Bibliografia básica 

ALBERTS, B.; BRAY D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. 
WALTER, P. Fundamentos da Biologia Celular. Uma introdução à biologia molecular 
da célula. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
CARVALHO, H.F. & RECCO-PIMENTEL, S.M. A Célula. 2. ed. São Paulo: Manole, 
2007. 
JUNQUEIRA, L.C.U. e CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular 6º ed. Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro, RJ, 2001 
 

Bibliografia Complementar 

- DE ROBERTIS, E.M.F. & HIB, J.P. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
- KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e Biologia Celular: uma introdução à patologia. 
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São Paulo: Elsevier, 2007.  
AZEVEDO, C. Biologia celular 2º ed. Lidel, Lisboa, Portugal 2000 
 

 
 
 
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Biofísica                                                                 Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):  Física Aplicada ao Ensino de Ciências           Número de créditos: 04 
 

 

EMENTA 

 
Biomecânica. Energia e o corpo humano. Biofísica dos sistemas. Movimento e 
propriedades dos fluidos. Bioeletricidade. Física das radiações. 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
Possibilitar oportunidades para o desenvolvimento de habilidades que permitam ao 
acadêmico a compreensão dos princípios básicos da física aplicados a problemas na 
área da biologia, bem como efeitos dos fenômenos físicos sobre o organismo animal. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
Forças: aplicações no corpo humano.  
Força de compressão.  
Força de tração.  
Forças musculares. 
 Conservação da energia. Variação da energia interna. Troca de Calor.  
Biofísica da visão. Olho humano. Bioacústica.  
O ouvido humano. Escoamento de fluidos. Tensão superficial. Capilaridade. Difusão 
e Osmose. 
 Bioeletricidade. Física das radiações. Desintegração nuclear.  
Aplicações das radiações em biologia. Radioterapia. Efeitos biológicos da radiação. 
 

Bibliografia básica 

 
OKUNO, E., CALDAS, I. L., CHOW, C. – Física para Ciências Biológicas e 
Biomédicas. São Paulo: Harbra, 1986. 
 
DURAN, José H.R. – Biofísica Fundamentos e Aplicações – São Paulo:Pearson 
education, 2003.  
 
HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofisica basica. São Paulo: Atheneu, 2006. [4] p. 
(Edições Atheneu. Série Textos Básicos) 
 

Bibliografia Complementar 
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CARVALHO, Antonio P. & COSTA, Ayres.F.–Circulação e Respiração:Fundamentos 
de Biofísica e Fisiologia, 9ª Ed. 1997 –Editora Cultura Médica, Rio de Janeiro 

 
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Filosofia da Ciência                                     Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):                                                                  Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

 
Filosofia e Ciência; conhecimento e método científico; métodos, pressupostos e conceitos 
científicos; racionalismo (Kant); empirismo (Hume);; positivismo científico; racionalidade 
instrumental teoria crítica; ciência e sociedade; filosofia, ciência e religião. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Compreender problemas específicos da filosofia da ciência; 
- Diferenciar o papel da filosofia, ciência e religião; 
- Compreender a diferença entre empirismo e racionalismo; 
- Perceber como o positivismo científico compreende o conceito de verdade; 
- Buscar o questionamento no que tange o sentido e o papel da ciência para o ser 
humano; 
- Compreender os objetivos da ciência à luz da teoria crítica da Escola de Frankfurt; 
- Refletir sobre o uso da técnica científica com fins de dominação social; 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
- FILOSOFIA E CIÊNCIA: CONCEITOS E PRESSUPOSTOS: relação entre filosofia e 
ciência; conhecimento científico e senso comum; filosofia, ciência e religião; métodos 
científicos; racionalismo e empirismo; positivismo científico; neutralidade científica; 
ciência, técnica e dominação 
- CIÊNCIA E SOCIEDADE: teoria crítica e racionalidade científica instrumental; 
racionalidade instrumental e economia; racionalidade instrumental e cultura; 
racionalidade instrumental e política; racionalidade instrumental e educação; 
racionalidade instrumental e meio ambiente; racionalidade instrumental e religião; 
racionalidade instrumental e meios de comunicação. 
 

Bibliografia básica 

 
CHAUÍ, Marilena. Iniciação à filosofia. São Paulo: Ática, 2013. 
GALO, Sílvio. Filosofia: experiência do pensamento. São Paulo: Scipione, 2014. 
GAARDER, Jostein; HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry. O livro das Religiões. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
GLEISER, Marcelo. A dança do universo: dos mitos de criação ao Big-Bang. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 

HEMPEL, C. Filosofia da ciência natural. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 
HORKHEIMER, Max; THEODOR, W. Adorno. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.  1985.  
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HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano. SP: Unesp, 2004. 
KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. RJ: Perspectiva, 2007. 

 

Curso: Licenciatura em Biologia 
Disciplina: Limnologia                                                  Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s): Química Orgânica                                        Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

  
Ciclo Hidrológico, Os Ecossistemas Aquáticos Continentais, características e 
compartimentos do meio, Estratificação Térmica e sua influência nos EAC, Ciclo 
biogeoquímicos nos EAC. 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Entender as influências externas às massas d’água sobre as mesmas e suas 
consequências; 
- Compreender os principais aspectos do metabolismo dos ecossistemas aquáticos 
oceânicos e continentais, seus compartimentos e comunidades; 
- Compreender como a dinâmica dos elementos químicos pode influenciar ou 
determinar a ocupação dos compartimentos de um Ecossistema Aquático Continental 
por comunidades específicas e as adaptações de certas comunidades às 
características do meio. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 

 A água; Circulação Atmosférica e Oceânica; Ondas e Marés; 

 Gênese dos Ecossistemas Lacustres; Características do Meio, Compartimentos e 
comunidades; Variáveis físico-químicas dos Ecossistemas Aquáticos;  
Estratificação Térmica e seus efeitos nos EAC; 

 Dinâmica do oxigênio dissolvido nos EAC; Dinâmica do nitrogênio nos EAC; 
Dinâmica do fósforo nos EAC; Dinâmica do Enxofre e Carbono nos EAC; 

 Eutrofização Artificial; 

  

Bibliografia básica 

 
Esteves, Francisco de Assis. Fundamentos de Limnologia – 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2011. 
Garrison, Tom. Fundamentos de Oceanografia – 4ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. 
Tundisi, José Galizia; Tundisi, TakakoMatsumura. Limnologia. São Paulo: Oficina de 
textos, 2008. 

Bibliografia Complementar 

 
Pereira, R.C., Soares-Gomes, A. (Eds) 2009. Biologia marinha. Rio de Janeiro, 
Interciência, 2ª Ed., 631p  
Rebouças, A.C.; Braga, B. & Tundisi, J.G. (Eds) 2006. Águas doces no Brasil: capital 
ecológico, uso e conservação. São Paulo, Escrituras Editora. 3ª Ed. 748p.  
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Roland, F.; Cesar, D. & Marinho, M.M. (Eds) 2005. Lições de Limnologia. São Carlos, 
RiMa Editora. 532p.  

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Histologia Geral                                          Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s): Biologia Celular                                        Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

 
A célula vegetal. A célula animal. ..Meristemas. Tecidos de revestimento. Tecidos 
fundamentais. Tecidos de condução. Células e tecidos secretores. Morfologia externa 
e interna da raiz e do caule. Morfologia e fisiologia foliar. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Identificar as estruturas do vegetal e relacioná-las com as suas funções; 
- Verificar as adaptações ecológicas e evolutivas relativas aos órgãos vegetais e sua 
importância em relação ao ambiente; 
- Comparar a organização citológica e anatômica dos órgãos vegetais, relacionando-a 
às suas funções; 
- Apresentar noções sobre as principais técnicas laboratoriais, equipamentos, 
reagentes e vidraria utilizados em anatomia vegetal; 
- Discutir metodologias para o ensino de histologia e anatomia vegetal nos níveis 
básicos de ensino; 
- Realizar trabalhos práticos de organografia vegetal. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Célula vegetal 
- Célula animal 
- Desenvolvimento inicial vegetal: formação do embrião 
- Células e tecidos vegetais; meristemas; tecidos fundamentais; tecidos vasculares; 
tecidos dérmicos. 
- Sistemas radiculares: origem e crescimento dos tecidos primários, crescimento 
secundário; modificações de raiz. 
 - Sistemas caulinares: origem e crescimento dos tecidos primários; crescimento 
secundário e cambio vascular; morfologia e estrutura das folhas; flor; modificações de 
caule e folha. 

Bibliografia básica 

 
Raven, P. H.; Eichhorn, S. E.;Evert, R. F. 2014. Biologia Vegetal, 8.ed. Guanabara 
Koogan. 
THOMAZ, L. D.; Carlos Tiago Machel da Silva ; PETERLE, P. L. ; DUTRA, S. S. ; 
LORENCINI, T. S. . Morfologia Vegetal - Organografia. 1. ed. Vitória: EDUFES, 2009. 
v. 1000. 142p . 

Bibliografia Complementar 

 
FERRI, M. G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia). 15 ed. São 
Paulo: Nobel, 1999. 150p.  
DELEVORYAS. T. Diversificação nas Plantas. Livraria Pioneira, São Paulo,1966. 
SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Chave de Identificação – Para as principais famílias de 
Angiospermas nativas e cultivadas do Brasil. São Paulo : Instituto Plantarum de 
Estudos da Flora, 2007. 32p.  
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Matemática Aplicada                                       Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                      Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

 Funções reais de variáveis reais. Limites. Derivadas. Integrais.  
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Desenvolver técnicas de modelagens na área da Matemática para aplicações na 
área da Biologia utilizando-se de cálculo diferencial e integral.  
- Familiarizar o aluno com o pensamento matemático indispensável ao estudo das 
ciências.  
- Compreender a dinâmica do cálculo diferencial, do cálculo integral e preposicional 
e suas aplicações à biologia;  
- Aplicar os conceitos do cálculo na resolução de problemas vinculados à área 
biológica.  

 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 1. Funções reais de variáveis reais e modelagem.  
1.1 Função polinomial do 1° grau;  Função polinomial do 2° grau;  
1.3 Função exponencial;  Função Logarítmica.  
2. Teoria dos limites:  
2.1. Limite e continuidade;  Propriedades operatórias de limite;  
2.3. Limite de função composta;  Limites laterais; Limites no infinito;  Limites 
infinitos;  O número “e”.  
3. Estudo das derivadas:  
3.1. Definição e interpretação; Cálculo e regras de derivação; Aplicações da 
derivada na área da Biologia.  
4. Introdução à integral: Integral indefinida; Integral definida; Cálculo e regras de 
integração; Aplicações da integral na área da Biologia.  

 

Bibliografia básica 

 ÁVILA, GERALDO. Cálculo das funções de uma variável, Volume 1, 7. Ed. Rio de 
Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 2003.  
GUIDORIZZI, H. L., Um Curso de Cálculo, Vol. 1. 5. Edição, LTC - Livros Técnicos 
e Científicos Editora, 2002. 
STEWART, James. Cálculo.3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.  
 

 

Bibliografia Complementar 

BOULOS, PAULO E ABUD, ZARA I. Cálculo diferencial e Integral, Volume 1. Makron 
Books do Brasil Editora Ltda, 2000.  
HOFFMANN, L.D. Cálculo - Um Curso Moderno e suas aplicações. São Paulo: Livros 
Técnicos e Científicos, 2008.  
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, Nilson José. Fundamentos de 
matemática elementar 8: limites, derivadas e noções de integral. 7.ed. São Paulo: 
Atual, 2013.  
LEITHOLD. Cálculo com Geometria Analítica, Volume I. Harbra, 1994.  
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THOMAS, G. B. Cálculo. Décima Primeira Edição. Volume 1. Addison Wesley, São 
Paulo, 2008.  

 
 

 
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Química Geral                                                  Carga Horária: 60 horas 

Requisito(s):                                                                      Número de créditos:04 
 

EMENTA 

 
Noções Preliminares Sobre o Estudo da Química: A Matéria, As Transformações da 
Matéria, A Energia, Os Números e As Unidades Métricas. As Fórmulas: A 
Microestrutura da Matéria, As Fórmulas Químicas, Massa Atômica e o Mol. As 
Equações Químicas e a Estequiometria: A Composição Estequiométrica, Equações 
Químicas, Estequiometria de Reações. O Átomo: Primeiros Modelos Atômicos, O 
Átomo Nuclear, Massas Atômicas e Elétrons em Átomos. Periodicidade Química: A 
Descoberta da Lei Periódica, A Periodicidade nas Configurações Eletrônicas, A 
Periodicidade nas Propriedades Atômicas, A Periodicidade nas Propriedades Físicas 
e A Periodicidade nas Propriedades Químicas. Ligações Químicas. Reações 
químicas. Segurança e equipamentos básicos de laboratório; Operações de medida e 
notação científica. 

 
 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Fornecer a base conceitual de química geral necessária para o entendimento dos 
processos biológicos. Formar profissionais com visão geral da química, com 
pensamento crítico e raciocínio científico, envolvidos com problemas sociais, 
ambientais e econômicos, envolvidos com a boa prática profissional, podendo 
contribuir com a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento de sua região e 
pais. 
- Compreender os conceitos de química, capacitando-o a aplicar tais conhecimentos 
no exercício de suas atividades no ensino de Ciências. 
- Visualizar as diferentes formas em que a matéria está disposta no meio;  
- Identificar a representação gráfica de um elemento químico e uma substância; 
- Conhecer a estrutura física de um átomo de um elemento químico; 
- Efetuar a distribuição eletrônica dos elétrons dos diferentes elementos químicos; 
- Conhecer as particularidades de cada grupo e período da tabela periódica; 
- Conhecer as particularidades relativas ao tipo de ligação química existente entre 
determinados elementos químicos;  
- Conhecer a geometria molecular decorrente da interação entre determinados 
elementos químicos;  
- Conhecer a forma de atuação das forças intermoleculares entre si; 
- Identificar, através da fórmula química, um ácido, uma base, um sal ou um óxido; 
- Compreender a nomenclatura dos ácidos, bases, sais e óxidos; 
- Identificar os diferentes tipos de reações químicas; 
- Compreender o balanceamento das reações químicas; 
- Conhecer a grandeza de medida de matéria, o mol; 
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- Efetuar o cálculo para conhecimento do rendimento de reações químicas. 

 
Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

1. Estudo da matéria 
1.1. Definição de matéria 1.2. Transformações da matéria 1.2.1. Físicas 1.2.2. 
Químicas 
1.3. Disposição da matéria 1.3.1. Substâncias puras 1.3.2. Misturas 1.4. 
Representação 1.5. Estado físico 1.6. Mudanças de estado físico 
2. Estrutura atômica da matéria 
2.1. Regiões do átomo 2.2. Partículas constituintes do átomo 2.3. Divisão dos átomos 
2.4. Número atômico e massa atômica de um elemento químico 2.5. Distribuição dos 
elétrons 2.6. Distribuição dos elétrons nos íons 
3. Tabela periódica 
3.1. Grupos e períodos 3.2. Raio atômico 3.3. Potencial de ionização 3.4. 
Eletronegatividade 
4. Ligações químicas 
4.1. Regra do octeto 4.2. Ligação iônica 4.3. Ligação covalente 4.4. Ligação 
coordenada  
5. Geometria molecular 
5.1. Definição de número estérico 5.2. Tipos de geometria molecular 
6. Polaridade das moléculas  
7. Forças intermoleculares 
8. Funções inorgânicas 
9. Reações químicas 
9.1. Conceito de equação química 9.2. Reações de síntese 9.3. Reações de 
decomposição 9.4. Reações de simples troca ou deslocamento 9.5. Reações de dupla 
troca 9.6. Balanceamento de reações químicas 
10. Estequiometria 
 

Bibliografia básica 

RUSSELL, John B. Química Geral. volume 1, segunda edição, São Paulo – SP, editora 
Mc Graw Hill, 1994.  
PERUZZO, Francisco Miragaia e CANTO Eduardo Leite do. Química na 
abordagem: química geral e inorgânica. 
David A UCKO. Química para as ciências da saúde: uma introdução à química geral, 
orgânica e biológica. 2.ed.  
  

Bibliografia Complementar 

MAHAN, Bruce M. & MYERS, Rollie J. Química: um curso universitário. 4
a 

edição, São 
Paulo – SP, editora Edgard Blücher, 1995.  
LINGUANOTO, Maria & UTIMURA, Teruko. Química. livro único, São Paulo, editora 
FTD, 1998.  
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Bioestatística                                                  Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):  Matemática Aplicada                                    Número de créditos: 04 

EMENTA 

 Noções de estatística básica; Noções de probabilidade; Amostragem; Delineamento de 
pesquisa quantitativa; Distribuição binomial; Distribuição normal; Correlação e 
regressão; Testes de hipótese: x², t. Análise de Variância; Intervalo de confiança.  

 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Dominar a análise exploratória de dados estatísticos e de probabilidades 

- Conhecer a teoria de probabilidades e a aplicação dos modelos estatísticos no campo 

do ensino de ciências biológicas;  

- Aplicar os fundamentos de amostragem estatística para trabalhos acadêmicos;  

-  Conhecer os principais métodos estatísticos para a análise de dados experimentais; -  

- Testas hipóteses em testes estatísticos de variáveis contínuas e discretas;  comparar 

médias de mais de duas variáveis.  
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Noções de estatística básica:  pensamento científico, estatística e bioestatística; 
levantamento de dados; população e amostra; séries estatísticas; gráficos estatísticos; 
medidas de posição; medidas de dispersão.  
- Noções de probabilidade: elementos em probabilidade;  resultados possíveis de um 
experimento;  eventos; variável aleatória; probabilidade; probabilidade condicional. 
- Amostragem: etapas de uma amostragem; tipos de amostragem; amostragem 
probabilística;  precisão; vício. 
- Delineamento de pesquisa: relação causa – efeito; experimento, controle e 
casualização; estudos não experimentais. 
- Distribuição binomial:  a distribuição; análise da distribuição binomial; tabelas;  
distribuição de proporção de sucessos.  
- Distribuição normal:  a distribuição; tabelas; distribuição amostral das médias; curva 
normal. correlação e regressão. testes de hipóteses:  teste x² ; teste t;  
- Análise de variância: experimento ao acaso; teste Tukey  
- Intervalo de confiança. erro padrão da média  

 

Bibliografia básica 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
LARSON, Ron. FARBER, Betsy. Estatística Aplicada. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010.  
MAGALHÃES, M. N; LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. 7. ed. São 
Paulo: Edusp, 2009.  

Bibliografia Complementar 

BERQUÓ, Elza Salvatori; SOUZA, José Maria Pacheco de; GOTLIEB, Sabrina Léa 
Davidson. Bioestatística. São Paulo: EPU, 2014.  
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. reimp. 2008. 
Porto Alegre: Artmed, 2003.  
GLANTZ, S. A. Princípios de bioestatística. 7. ed. Artmed, 2013.  
VIEIRA, Sonia. Introdução à Bioestatística. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1980.  
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Psicologia da Educação                                   Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                  Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

Ressaltar a Psicologia aplicada à educação e seu papel na formação do professor.  A 
contribuição das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem ao processo ensino-
aprendizagem. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Analisar os processos de desenvolvimento, através do conhecimento de conceitos 
teóricos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, visando fundamentar a 
compreensão das diversas interações pedagógicas. 
- Utilizar os conhecimentos das principais teorias que explicam o desenvolvimento e a 
aprendizagem humana no processo de organização e realização do trabalho educativo 
escolar. 
- Compreender a importância da afetividade na relação pedagógica e os resultados dela 
decorrentes no processo ensino- aprendizagem. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- História da Psicologia da Educação. A Psicologia da Educação no Brasil. Metodologia da  
pesquisa em psicologia da educação. 
 – Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem aplicadas a educação. 
 – Psicologia social educacional. Desenvolvimento humano e educação. Psicologia da 
cognição e processo de ensino aprendizagem. 
 – Tendências pedagógicas e suas abordagens teóricas. Problemas e dificuldades de 
aprendizagem. Distúrbios de aprendizagem. Aspectos dinâmicos e familiares. Seminários 
de pesquisa.  

Bibliografia básica 

CARRARA, Kester (org). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 186 p. ISBN 9788589311137. 
CUNHA, Marcus Vinicius da. Psicologia da educação. 4.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 
2008. 96 p. ISBN 9788598271507. 
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 22.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 139 p. (Educação e conhecimento). ISBN 9788532613455. 
 

Bibliografia Complementar 

ALENCAR, Eunice M .S. Soriano de (org). Novas Contribuições da Psicologia aos 
processos de ensino- aprendizagem, SP: Cortez, 1995. 
CAMPOS, Dinah Martins de Sousa, Psicologia do Desenvolvimento Humano – Vozes, 
1997. 
PILLETI, Nelson. Psicologia Educacional, SP: ÁTICA, 1997 
TELES, Maria Luiza S. O que é psicologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 70 p. (Coleção 
Primeiros Passos; 222). ISBN 8511012222. 
VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos 
processos psicológicos superiores. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 182 p. 
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(Psicologia e Pedagogia). ISBN 9788533622647. 
 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Sociologia da Educação                                        Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                            Número de créditos: 04 

EMENTA 

 
Introdução à análise sociológica do fenômeno educacional. Pensamento Sociológico 
Clássico e Educação. Teorias sociológicas da educação. Educação, cultura e 
sociedade. Educação e desigualdades sociais. Processos educativos e processos 
sociais. 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Proporcionar ao aluno o acesso ao processo de análise sociológica do fenômeno 
educacional.  
- Analisar as principais teorias sociológicas sobre educação;  
- Compreender a relação educação e sociedade; 
- Interpretar os discursos sociológicos contemporâneos acerca do fenômeno 
educacional. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
- Conceitos básicos de sociologia e de sociologia da educação. 
- A sociologia de Émile Durkheim. 
- O pensamento de Karl Marx e a educação. 
- Max Weber: sociologia e educação. 
- Teorias sociológicas da educação. 
- Educação e desigualdade social. 
- Escola e preconceitos. 
- Educação e violência. 
- Educação e racismo. 
 

Bibliografia básica 

 
CUNHA, Luiz Antonio. A Educação na Sociologia: um objeto rejeitado? Cadernos 
Cedes, Campinas, n. 27, p. 9–22, 1992. 
FORACCHI, M. H. (org.). Educação e Sociedade. São Paulo, Nacional, 1978. 
FORQUIN, J-C. Sociologia da Educação. Petrópolis, Vozes, 1995. 
NOGUEIRA, Maria Alice, CATANI, Afrânio. Escritos de Educação. 
TEDESCO, J. C. Sociologia da Educação. São Paulo, Autores Associados, 1995. 
VIANA, Nildo. Introdução à Sociologia. Belo Horizonte, Autêntica, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 

APPLE, Michael. Ideologia e Currículo. São Paulo, Brasiliense, 1982. 
CATANI, Afrânio M., CATANI, Denice B., PEREIRA, Gilson R.M. Pierre Bourdieu: as 
leituras de sua obra no campo educacional brasileiro. In: TURA, Maria de Lourdes 
Rangel (org.). Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quartet, 2001. p. 127–160. 
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DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. 11ª edição, São Paulo, Melhoramentos, 1978. 

 
 
 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Embriologia                                              Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s): Biologia Celular e Molecular                    Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

Gametogênese. Espermatogênese. Ovogênese. Período pré-embrionário: 
fecundação, segmentação, formação das membranas extra-embrionárias, 
gastrulação. Período embrionário: 4ª a 8ª semanas do desenvolvimento. Período 
fetal. Anexos embrionários: placenta, âmnio, saco vitelino e alantóide. Conceito, 
definição e microscopia.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Conhecer os diferentes processos de gametogênese, todas as etapas que antecede 
a fecundação e o desenvolvimento intrauterino.  
- Conhecer e identificar as membranas fetais e a placenta e suas respectivas funções 
e identificar as causas e malformações congênitas. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Gametogênese: Espermatogênese e Ovogênese; 

- Transporte e viabilização das células germinativas; 

- Fertilização, Segmentação, implantação e placentação; 

- Gastrulação, Neurulação; 

- Desenvolvimento do celoma intraembrionário, sistema cardiovascular e vilosidades 

coriônicas; 

- Período Embrionário; Dobramento do embrião; Derivados do Sistema Embrionário; 

Período Fetal; Anexos embrionários.  

- Causas e Malformações Congênitas  

- Definição, Métodos de estudos e Microscopia; 

- Estrutura Histológica: células (citoplasma e núcleo) e material extracelular; 

- Tecido epitelial de revestimento; Tecido epitelial glandular; 

- Tecidos conjuntivos (Células, fibras substância fundamental amorfa e variedades; 

Tecido conjuntivo propriamente dito; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo e ossificação; 

Sangue); Tecido muscular; Tecido nervoso. 

Bibliografia básica 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N Embriologia básica. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 

Bibliografia Complementar 

MOORE, KEITH L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 8ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 
SADLER, T.W. Langman embriologia médica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 
DUMMER, F. Embriologia Humana – Atlas e texto. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina:  Morfologia Vegetal                                           Carga Horária: 75 horas 
Requisito(s): Biologia Celular                                             Número de créditos: 05 

 

EMENTA 

 
Sistemas de classificação e nomenclatura botânica. Algas lacustres e marinhas: 
morfologia, ultraestrutura, aspectos fisiológicos, ecológicos e evolutivos, identificação dos 
principais gêneros e de espécies mais representativas. Briófitas: morfologia, sistemática, 
reprodução e filogenia. Pteridófitas: origens e evolução das plantas vasculares, sistemas 
de classificação, morfologia dos esporófitos, principais famílias e gêneros neotropicais.  
Origem das angiospermas. Evolução de caracteres vegetativos e reprodutivos. 
Mecanismos reprodutivos, tendências evolutivas. Sistemática e relações filogenéticas das 
angiospermas.  Herbário e técnicas de herborização 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Conhecer as semelhanças e as diferenças entre os principais grupos de plantas, de 
forma a possibilitar análises e discussões sobre as relações de parentesco evolutivo; 
- Analisar e comparar os ciclos reprodutivos dos principais grupos botânicos; 
- Identificar os critérios morfológicos importantes para diferenciar os principais grupos de 
plantas; 
- Discutir a classificação científica dos grupos de plantas atuais e extintos; 
- Observar os aspectos ecológicos e evolutivos como meio determinante da diversidade 
vegetal; 
- Coletar, herborizar e conservar o material botânico com vistas a estudos e 
desenvolvimento de trabalhos de pesquisa. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
- Taxonomia: Nomenclatura e classificação;  
- Cladística 
-  Principais grupos de organismos: Bacteria, Archaea e Eukarya 
- Protistas autotróficos: ecologia das algas; euglenófitas (euglenoides); criptófitas; 
(criptomônadas): Filo Cryptophyta;  Haptófitas: Filo Haptophyta; Dinoflagelados;  
Estramenópilos fotossintetizantes; Algas vermelhas: Filo Rhodophyta; Algas verdes 
- Briófitas: relações das briófitas com outros grupos; estrutura e reprodução comparadas 
das briófitas; hepáticas: Filo Marchantiophyta; musgos: Filo Bryophyta; antóceros: Filo 
Anthocerophyta. 
- Plantas Vasculares sem Sementes: evolução das plantas vasculares; organização da 
estrutura das plantas vasculares; sistemas reprodutivos; principais Filos das plantas 
vasculares sem sementes. 
- Gimnospermas: evolução da semente; progimnospermas; Gimnospermas extintas; 
Gimnospermas atuais. 
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- Introdução às Angiospermas: diversidade no filo Anthophyta; evolução da flor; evolução 
dos frutos; ciclo de vida das angiospermas; evolução das Angiospermas; relações 
filogenéticas das angiospermas. 
- Herbário e técnicas de herborização 

Bibliografia básica 

Raven, P. H.; Eichhorn, S. E.;Evert, R. F. 2014. Biologia Vegetal, 8.ed. Guanabara 
Koogan. 
JUDD, W. et al. Sistemática vegetal:um enfoque filogenético 3 ed-Porto Alegre: Artmed, 
2009. 
DELEVORYAS. T.  Diversificação nas Plantas. Livraria Pioneira, São Paulo 1966 

Bibliografia complementar 

FERRI, M. G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia). 15 ed. São Paulo: 
Nobel, 1999. 150p.  
JOLY, A.B.2002. Botânica: Introdução à Taxonomia Vegetal. São Paulo: Ed. Nacional, 
777p.  
SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Chave de Identificação – Para as principais famílias de 
Angiospermas nativas e cultivadas do Brasil. São Paulo : Instituto Plantarum de Estudos 
da Flora, 2007. 32p.  
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Química Orgânica                                      Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s): Química Geral                                        Número de créditos: 04  

 

EMENTA 

 
Serão discutidos os princípios básicos da Química Orgânica, que serão empregados 
posteriormente pelo aluno no exercício da profissão. Deste modo, o estudo se inicia 
com a história da química orgânica, funções orgânicas, nomenclatura, propriedades 
físicas e químicas das funções orgânicas, principais reações das funções orgânicas e 
introdução à química orgânica biológica. 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Fornecer a base conceitual necessária para o entendimento dos processos 
biológicos. Formar profissionais com visão geral da química, com pensamento crítico 
e raciocínio científico, envolvidos com problemas sociais, ambientais e econômicos, 
envolvidos com a boa prática profissional, podendo contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida e desenvolvimento de sua região e pais. 
- Compreender os conceitos de química orgânica, capacitando-o a aplicar tais 
conhecimentos no exercício de suas atividades e no estudo das biomoléculas.  
- Estudar generalidades, nomenclatura, propriedades químicas dos compostos 
orgânicos correlacionados às suas respectivas funções. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
História da química Orgânica (QO); Introdução QO; Hibridização do carbono; Ligação 
iônica e Ligação covalente; Hidrocarbonetos (Alcanos, Cicloalcanos, Alcenos, Alcinos, 
Dienos, Aromáticos), Funções Oxigenadas (Álcoois, Ácidos Carboxílicos, Aldeídos, 
Cetonas, Éteres, Fenóis), Funções Nitrogenadas (Aminas e Amidas) e Haletos de 
Arila; e principais reações orgânicas associadas às funções. 

Bibliografia básica 

BARBOSA, L.C.A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo: Prentice Hall. 2004. 
MORRISON, R.; BOYD, R. Química orgânica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1996. 
SOLOMONS, G. Química Orgânica Vol1 e Vol 2. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.   

Bibliografia Complementar 

ALLINGER, N L. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.   
MCMURRY, J. Química Orgânica.  Vol1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1997. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Didática  Geral                                                     Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                          Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática. Dimensões 
político-sociais, técnicas e humanas da Didática e suas implicações no processo de 
ensino e aprendizagem. Planejamento e avaliação educacional. A relação 
professor/aluno no contexto da sala de aula. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Promover a discussão crítica sobre os princípios e os pressupostos históricos, 
filosóficos, políticos e sociais que fundamentam a ação docente nas diferentes 
abordagens do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista as concepções de 
sociedade, homem, educação, ensino-aprendizagem, metodologia, avaliação e a 
relação professor-aluno que permeiam esse processo.  
- Possibilitar a reflexão crítica sobre o planejamento escolar enquanto elemento 
norteador do processo de ensino-aprendizagem, articulando seus elementos básicos 
às concepções de educação e conhecimento que fundamentam a prática docente. 
- Possibilitar a compreensão sobre a avaliação como processo intencional de 
favorecimento da aprendizagem discente e do trabalho docente. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática. 
- Dimensões político-sociais, técnicas e humanas da Didática e suas implicações no 
processo de ensino e aprendizagem.  
- A relação professor/aluno no contexto da sala de aula. 
- Planejamento e avaliação educacional.  
- A relação professor/aluno no contexto da sala de aula. 
 

Bibliografia básica 

GASPARIN, João Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 5. ed. rev. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos 
conteúdos. 25. ed. São Paulo: Loyola, 2010. 149 p. 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem 
e projeto políticopedagógico. 15. ed. São Paulo: Libertad, 2006. 
SAVIANI, D. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze 
teses sobre educação e política. 35.ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2002.  
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 11. ed. rev. 
Campinas: Autores Associados, 2011. 

Bibliografia Complementar 

CANDAU, V. M. (Org). A didática em questão. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 18. 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
MIZUKAMI, M. da G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo, SP: E.P.U., 
1986. 119 p. (Temas básicos de educação e ensino). 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina:  Fundamentos de Bioquímica                                        Carga Horária: 75 horas 
Requisito(s):  Química Orgânica                                    Número de créditos: 05 

 

EMENTA 

Ácidos Nucleicos; Aminoácidos, peptídeos e proteínas; Enzimas; Carboidratos e noções 
de glicobiologia; Lipídeos; Membranas biológicas e transporte; Bioenergética e tipos de 
reações químicas; Glicólise, gliconeogênese e vias das pentoses-fosfato; Princípios de 
regulação metabólica; Ciclo do ácido cítrico; Catabolismo de ácidos graxos; Oxidação de 
aminoácidos e produção de uréia; Fosforilação oxidativa e fotofosforilação.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Introduzir conceitos fundamentais de Bioquímica visando a aplicação dos mesmos na 
prática de laboratório.  
- Estimular, no aluno, a curiosidade e o interesse para que ele, baseado nos 
conhecimentos adquiridos, descubra novos caminhos na resolução de um problema.  
- Demonstrar ao aluno, através do estudo teórico-prático, a grande importância da 
Bioquímica, dentro do seu campo profissional. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Introdução a Bioquímica: sua relação com os organismos vivos.  
- Carboidratos: conceito, estrutura química, classificação, importância fisiológica. Prática: 
teste de iodo. 
- Ácidos graxos e lipídios: conceito, estrutura química, nomenclatura, classificação, 
importância fisiológica. Práticas: identificação de ácidos graxos insaturados e 
saponificação. 
- Aminoácidos e proteínas: conceito, estrutura química, classificação, importância 
fisiológica, desnaturação e renaturação. Práticas: desnaturação e renaturação. 
- Enzimas ecoenzimas: conceito, classificação, propriedades enzimáticas, nomenclatura 
e regulação. 
- Ácidos nucleicos: conceito, estrutura química, classificação, importância fisiológica. 
- Bioenergética e rotas metabólicas: produção de ATP e intermediários energéticos, 
metabolismo dos carboidratos, lipídios e aminoácidos, ciclo de Krebs, fosforilação 
oxidativa e cadeia de transporte de elétrons. 
 

Bibliografia básica 

 
CHAMP, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica Ilustrada 4° 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
NELSON, David L.; COX, Michael; LEHNINGER, Albert Lester. Princípios da Bioquímica. 
4.ed. São Paulo: Sarvier, 2006.  
VOET, Donald & VOET, Judith G. Bioquímica 3° ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
  

Bibliografia Complementar 

 
STRYER, Lubert; BERG, Jeremy M.; TYMOCZKO, John L. Bioquímica. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
DEVLIN. Thomas M. Manual de Bioquímica: com correlações clínicas. 6. ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2007.  



61 

 

 

 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina:  Zoologia de Invertebrados                         Carga Horária: 90 horas 
Requisito(s):                                                                 Número de créditos: 06 

 

EMENTA 

Evolução e diversidade dos Invertebrados Metazoários, incluindo Placozoa, Porifera, 
Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertea, Rotifera, Gastrotricha, 
Kinorhyncha, Nematoda, Nematomorpha, Priapula, Acanthocephala, Entoprocta, 
Gnathostomulida, Loricifera, Annelida, Sipuncula, Echiura, Pogonophora e Mollusca, 
embasando-se em propostas de filogenias. Estudo comparativo da anatomia dos 
diferentes grupos, relacionando a aspectos da biologia, como ocupação de 
ambientes, mecanismos de locomoção, alimentação, excreção, circulação, trocas 
gasosas, percepção de estímulos do meio e reprodução. Origem evolutiva, forma, 
função e diversidade entre os artrópodos, lofoforados, equinodermas, protocordados 
e cordados. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

Promover ao aluno a obtenção de conhecimentos teóricos e práticos a respeito de 
taxonomia, evolução, ecologia, morfofisiologia dos grupos de protozoários e animais 
invertebrados. Ao final da disciplina, o aluno deverá estar apto a reconhecer 
representantes de cada grupo, principais características, distribuição, reprodução, 
dentre outros conhecimentos.  

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Introdução evolutiva: propriedades dos seres vivos, origens da vida, níveis de 
organização dos seres vivos. 
- A história evolutiva e filogenia dos invertebrados. 
- Os filos dos invertebrados: Os protozoa, os superfilos (Parazoa, Phagocytellozoa, 
Radiata, Mesozoa, Bilateria;  
- Os vermes: Filo Nemertea, Filo Gnathostomula, Gastrotricha, Nematoda, 
Nematomorpha, Kinorhyncha, Filo Loricifera, Filo Priapula, Filo Rotifera, Filo 
Acanthocephala, Filo Sipuncula, Filo Echiura, Filo Pogonophora, Filo Annelida. 
- Os moluscos: Filo Mollusca. Os Lofoforados, os Deuterostômios. 
- Invertebrados com pernas: Artrópodes e Grupos semelhantes 
- Biologia funcional dos invertebrados: mecânica e movimentos, respiração, excreção, 
regulação iônica e osmótica e flutuação, defesa, reprodução e ciclos de vida, 
desenvolvimento e sistemas de controle. 

Bibliografia básica 

BARNES, R.S.K., ... (et al.) Os invertebrados: uma nova síntese. 2.ed. Atheneu 
Editora, São Paulo, 2008. 
BRUSCA, R.C.; BRUSCA, G.J. Invertebrados (2 ed). Sinauer, Guanabara Koogan. 
Rio de Janeiro,  2013. 
RUPPERT, E.E.; FOX, R.S., BARNES, R.D. Zoologia de Invertebrados (7ª Ed). 
Editora Roca, São Paulo, 2005. 

Bibliografia Complementar 

HICKMAN, C.P. (et.al.), Princípios Integrados de Zoologia. 15º Ed. Guanabara 
Koogan. Rio de Janeiro, 2013. 
RIBEIRO-COSTA, C.S.; DA ROCHA, R.M. Invertebrados: Manual de aulas práticas. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Genética                                                          Carga Horária: 75 horas 
Requisito(s): Biologia Celular                                            Número de créditos: 05 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo da genética; Histórico; Herança monoíbrida e interação genética; 
Bases moleculares da herança; Probabilidade; Herança dos grupos sanguíneos; 
Herança e sexo; Ligação e mapeamento genético. Duplicação do DNA; Transcrição e 
tradução genética; Mutações e bases moleculares; Cromossomos. Aplicação dos 
conhecimentos de Genética em biotecnologia. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Entender os principais conceitos da genética e hereditariedade 
- Interpretar através da teoria dos genes os elementos básicos para a compreensão da 
Genética Moderna. 
- Conceituar características dominantes e recessivas. 
- Entender a transmissão de caracteres através das Leis de Segregação. 
- Identificar os tipos de cromossomos. 
- Reconhecer os principais tipos de mutação e quais doenças podem causar. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Introdução ao estudo da genética: Primeiras ideias sobre hereditariedade. 
- Histórico: Primeiros estudos sobre hereditariedade e a importância de Mendel para 
Genética. 
- Herança monoíbrida: Exemplos de heranças monoíbridas, Interação genética, Herança 
quantitativa, Alelos múltiplos. 
- Bases moleculares da herança: Bases celulares da segregação dos fatores genéticos, 
Genótipos e fenótipos. 
- Probabilidade: Princípios básicos de probabilidade.  
- Herança dos grupos sanguíneos: Grupos sanguíneos, Sistema ABO, Sistema Rh 
- Herança e sexo: Determinação do sexo e herança relacionada do sexo. 
- Ligação e mapeamento genético: Genes ligados, Recombinação, Mapas gênicos. 
- Duplicação do DNA: Descoberta e estrutura do DNA, Duplicação semiconservativa. 
- Transcrição e tradução genética: Tipos de RNA, Código genético, Transcrição e 
Tradução genética. 
- Cromossomos: Variações cromossômicas estruturais e numéricas. 
- Mutações e bases moleculares: Tipos de mutações, Agentes mutagênicos. 
- Aplicação dos conhecimentos de Genética em Plantas e Animais 

Bibliografia básica 

GRIFFITHS, A. J. et al. Genética moderna. 10º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 
2015. 
SNUSTAD, P.; SIMMONS, M.J.; Fundamentos da Genética. 6º ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2013. 
PIMENTEL, M.M.G., (et. al.); Genética Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 
2013. 

Bibliografia Complementar 

BOTTINO, P.J.; BURNS, G. W. Genética. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1991. 
LIMA, C. P. Genética Humana. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1996. 
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ROBINSON, W. M.; BORGES-OSÓRIO, M. R. Genética Humana. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Sistemática Geral                                                       Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                  Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

 
Sistemas de classificação e nomenclatura botânica. Reino Fungi. Algas lacustres e 
marinhas: morfologia, ultraestrutura, aspectos fisiológicos, ecológicos e evolutivos, 
identificação dos principais gêneros e de espécies mais representativas. Briófitas: 
morfologia, sistemática, reprodução e filogenia. Pteridófitas: origens e evolução das 
plantas vasculares, sistemas de classificação, morfologia dos esporófitos, principais 
famílias e gêneros neotropicais.  Origem das angiospermas. Evolução de caracteres 
vegetativos e reprodutivos. Mecanismos reprodutivos, tendências evolutivas. 
Sistemática e relações filogenéticas das angiospermas. Herbário e técnicas de 
herborização 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

1- Conhecer as semelhanças e as diferenças entre os principais grupos de plantas, 
de forma a possibilitar a análises e discussões sobre as relações de parentesco 
evolutivo; 
2- Analisar e comparar os ciclos reprodutivos dos principais grupos de plantas ; 
3- Selecionar e interpretar os critérios morfológicos importantes para a identificação 
dos grupos de plantas; 
4- Discutir a classificação dos grupos  de plantas atuais e extintos; 
5- Analisar a importância do conhecimento das variedades das características 
vegetais como meio de facilitar a compreensão do fenômeno vida e aplicar estes 
conhecimentos em aspectos práticos ; 
6- Utilizar critérios científicos na classificação dos principais grupos de plantas ; 
7- Observar os aspectos ecológicos e evolutivos como meio determinante da 
diversidade vegetal; 
8- Diferenciar as principais características dos grupos botânicos; 
9- Coletar, herborizar e conservar o material botânico com vistas a estudos e 
desenvolvimento de trabalhos de pesquisa. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

1- Taxonomia: Nomenclatura e classificação 
2- Cladística 
3-  Principais grupos de organismos: Bacteria, Archaea e Eukarya 
4- Protistas Algas  
4.1 Ecologia das algas 
4.2 Euglenófitas (euglenoides) 
4.3 Criptófitas (criptomônadas): Filo Cryptophyta 
4.4 Haptófitas: Filo Haptophyta 
4.5 Dinoflagelados 
4.6 Estramenópilos fotossintetizantes 
4.7 Algas vermelhas: Filo Rhodophyta 
4.8 Algas verdes 
5- Briófitas 
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5.1 Relações das briófitas com outros grupos 
5.2 Estrutura e reprodução comparadas das briófitas 
5.3 Hepáticas: Filo Marchantiophyta 
5.4 Musgos: Filo Bryophyta 
5.5 Antóceros: Filo Anthocerophyta 
6- Plantas Vasculares sem Sementes 
6.1 Evolução das plantas vasculares 
6.2 Organização do corpo das plantas vasculares 
6.3 Sistemas reprodutivos 
6.4 Principais Filos das plantas vasculares sem sementes 
       7- Gimnospermas 
7.1 Evolução da semente 
7.2 Progimnospermas 
7.3 Gimnospermas extintas 
7.4 Gimnospermas atuais 
7.5 Filo Coniferophyta 
7.6 Outros filos de gimnospermas atuais: Cycadophyta, Ginkgophyta e Gnetophyta 
       8- Introdução às Angiospermas 
              8.1 Diversidade no filo Anthophyta 
              8.2 A flor 
              8.3 Ciclo de vida das angiospermas 
              8.4 Evolução das Angiospermas 
              8.5 Ancestrais das angiospermas 
              8.6 Período de origem e diversificação das angiospermas 
              8.7 Relações filogenéticas das angiospermas 
              8.8 Evolução da flor 
              8.9 Evolução dos frutos 
9- Herbário e técnicas de herborização 

Bibliografia básica 

RAVEN, P. H.et al. Biologia Vegetal, 8.ed. Guanabara Koogan,2014 
JUDD, W. et al. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético 3 ed- Porto Alegre: 
Artmed 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BOTTINO, P.J.; BURNS, G. W. Genética. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1991. 
LIMA, C. P. Genética Humana. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1996. 
ROBINSON, W. M.; BORGES-OSÓRIO, M. R. Genética Humana. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Geologia                                                       Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                   Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

A geologia do universo, sistema solar, galáxias e a origem das rochas. A dinâmica 
interna terrestre.  Os processos internos do globo e tempo geológico, minerais e 
rochas a dinâmica externa do planeta, fenômenos exógenos, ambientes geológicos 
do globo. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Ofertar ao aluno condições para que o mesmo possa construir uma visão geral 
sobre o que se trata a estrutura geológica da terra e quais são seus processos. O 
propósito é que o aluno compreenda como foi a evolução geológica da terra desde a 
formação até os dias atuais.  
- Fazer com que o aluno seja capaz de relacionar a estrutura geológica da terra e 
seus processos geológicos endógenos e exógenos com o quadro ambiental do 
planeta. 
- Oferecer ao aluno uma base de conhecimentos acerca da origem terrestre e como a 
mesma evoluiu a partir do Tempo Geológico. 
- Oferecer ao aluno conhecimentos acerca dos processos geológicos que vem 
atuando desde o passado e até o presente. 
- Oferecer ao aluno conhecimentos sobre a mineralogia, as rochas e sobre o ciclo das 
rochas.  

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- O universo, processos internos da terra e tempo geológico: O universo: Planetas do 
sistema solar, a origem da vida. Estrutura interna da terra. Tectônica de placas. 
Movimentos internos da terra, falhas e dobras. Tempo geológico. 
- Minerais e Rochas: principais minerais formadores de rochas. A formação das 
rochas. Rochas magmáticas. Rochas sedimentares. Rochas originadas do 
metamorfismo. 
- Os processos exógenos: os intemperismos físicos, químicos e biológicos. Os 
movimentos de massa. A erosão.   
- A geomorfologia e geologia brasileira e maranhense. A geomorfologia litorânea; a 
geomorfologia do Karst; a dinâmica geológica e geomorfológica dos crátons e bacias 
sedimentares brasileiros; a geologia do Maranhão. 

Bibliografia básica 

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (orgs.) A Questão ambiental. 3ªed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007.  
GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e 
conceitos. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 
PETRI, S.; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1983. 
POPP, José Henrique. Geologia Geral – 5.ª Edição. LTC. Rio de Janeiro. 2004 
.  

Bibliografia Complementar 

GROSS, M.G. Oceanography; a view of the earth. New Jersey: Prentice Hall, 1972.  
LEINZ, S. C. Guia para Determinação dos Minerais. São Paulo: Ed. Nacional, 1977. 
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LEINZ, Viktor e AMARAL, Sérgio Estanislau do. Geologia Geral – 14.ª Edição. Editora 
Nacional. São Paulo. 2001. 

 
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina:  Didática para o Ensino de Ciências                       Carga Horária:  60 horas    
Requisito(s):  Química Aplicada, Física Aplicada                    Número de créditos: 04 
 

EMENTA 

 
A Ciência Moderna e o Método Experimental. Reflexões epistemológicas. O método  
científico: absorção, adoção e rejeição de modelos. Limitações e poderes da ciência. 
A renovação da Ciência Contemporânea. O ensino de ciências: contextualização 
histórica. Princípios básicos de metodologia de ensino de ciências: técnica da 
redescoberta e técnica do problema. Ciências Naturais no contexto dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, 
Tecnologia e Sociedade. Planejamento, implantação e avaliação das atividades de 
ensino nas séries: 6º ao 9º do Ensino Fundamental. 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Propiciar a vivência de situações concretas do trabalho docente que lhe possibilitem 
a integração dos conhecimentos teórico-prático, por meio de processo permanente de 
interação – reflexão - ação;  
- Propiciar o desenvolvimento da prática como componente curricular visando à  
transposição didática; 
- Aprofundar os conhecimentos e, ao mesmo tempo, indagar a relevância e 
pertinência  
para compreender, planejar, executar e avaliar situações no processo de ensino-
aprendizagem. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- A Ciência Moderna e o Método Experimental.  
- Reflexões epistemológicas. 
- O método  científico 
- A renovação da Ciência Contemporânea.  
- Contextualização do ensino de ciências 
- Princípios básicos de metodologia de ensino de ciências. 
- Ciências Naturais no contexto dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
- Planejamento, implantação e avaliação das atividades de ensino nas séries: 6º ao 9º 
do Ensino Fundamental. 

Bibliografia básica 

CARVALHO, A.M.P. Formação de professores de ciências. Editora Cortez, São 
Paulo, 2003.  
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia (3ª Ed). Editora Harbra, São Paulo, 
2004.  
DELIZOICOV, D. et al. Metodologia do ensino de ciências. Editora Cortez, São Paulo,  
1994  

Bibliografia Complementar 

BORDENAVE, J. D. et. al. Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Editora Vozes, 
Petrópolis, 1993.  
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CAPELETTO, A.J. Biologia e educação ambiental. (Coleção na sala de aula). Editora 
Ática, São Paulo, 1992.  

 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Informática Educacional                                     Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                         Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

 
História da computação. Noções básicas de sistemas computacionais. Editor de texto. 
Planilha Eletrônica. Software de apresentação. Internet e web. Dicas de segurança no 
uso do computador. Softwares livres 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

Identificar os componentes lógicos e físicos do computador. Operar softwares 
utilitários e para escritório. Utilizar a internet de forma segura e fazer uso dos seus 
diversos serviços. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- História da computação: Noções básicas de sistemas computacionais:  Principais 
componentes de hardware; Noções básicas de sistemas operacionais: manipulação 
de arquivos e diretórios, área de trabalho, ligar e desligar o computador. Editor de 
texto: Visão geral;  Salvando um arquivo; Formatação de texto: fonte, parágrafo, 
alinhamento; Inserção de marcadores, numeradores; Manipulação de imagens 
(inserindo legendas); Manipulação de tabelas (inserindo legendas); Inserção de 
ilustrações, cabeçalho e rodapé; Impressão 
- Planilha Eletrônica: Visão geral; Recursos e propriedades; Formatação de células e 
fórmulas básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão; Formulas SE(), 
SOMASE(), MEDIA(), MÁXIMO(), MÍNIMO(),CONT.NUM(), CONTSE(); PROCV(), 
PROCH(); Manipulação de gráficos. Manipulação de imagens e ilustrações. 
Impressão. 
- Software de apresentação. Visão geral. Slides, formação de texto nos slides: fontes, 
parágrafos marcadores e numeradores, centralização. Layout de slides. Manipulação 
de imagens e ilustrações. Manipulação de slides.Transição de slides.Animações de 
slides 
- Internet e web: Navegação na internet. Manipulação de e-mails. Dicas de segurança 
no uso do computador, evitando cair em ciladas, contaminação de vírus, entre outros. 
Segurança. Privacidade 
- Softwares livres.  Direito de propriedade. Softwares livres para educação, mercado, 
serviço de voz, entre outros. 
 
 

Bibliografia básica 

SILVA, Mario Gomes da; MENDES, Laura. Terminologia Microsoft Windows 8, 
internet, segurança, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Power 
Point 2013, Microsoft Access 2013.  Brasil: Érica, 2013. 416p. 
 

Bibliografia Complementar 

RAMOS, Alex de Almeida. Informática: Fundamentos e terminologia - MS Windows 
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8/MS Office 2013/Internet. Brasil:Senai SP Editora, 2015. 216p. 
 

 

 
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Ecologia                                                           Carga Horária: 75 horas 
Requisito(s):                                                                      Número de créditos: 05 
 

EMENTA 

Introdução a ecologia. Ecossistemas: conceitos, estrutura, classificação e dinâmica. 
Energia nos ecossistemas: cadeias, teias alimentares e níveis tróficos. Ciclos 
biogeoquímicos. Dinâmica de populações. Biocenoses. Desenvolvimento do 
ecossistema: sucessão, seres e clímax. Diversidade. Biomas. Métodos ecológicos e 
tratamentos estatísticos. Fundamentos teórico-práticos para o ensino de Ecologia.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

Objetivo geral: Compreender os fundamentos básicos da ecologia. 
Objetivos específicos:  
- Apresentar os principais conceitos de ecologia.  
- Capacitar os alunos para compreender aspectos relacionados à estrutura e dinâmica 
dos ecossistemas.  
- Oferecer bases para a compreensão e interpretação das consequências da ação 
humana sobre os ecossistemas.  
- Proporcionar embasamento teórico com relação a aspectos aplicados como manejo 
e conservação de ecossistemas.  
- Discutir os problemas ambientais atuais, abordando suas principais causas e 
consequências;  
- Dialogar sobre os saberes docentes, sobre as posturas didáticas e a prática 
pedagógica na ecologia;  
- Compreender as relações existentes entre a teoria e a prática pedagógica na 
ecologia.  

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Introdução a ecologia 
- Ecossistemas: conceitos, estrutura, classificação e dinâmica. 
- Energia nos ecossistemas: cadeias, teias alimentares e níveis tróficos. 
- Ciclos biogeoquímicos, Dinâmica de populações, Biocenoses. 
- Desenvolvimento do ecossistema: sucessão, seres e clímax. 
- Diversidade, Biomas. 
- Métodos ecológicos e tratamentos estatísticos.  
- Fundamentos teórico-práticos para o ensino de Ecologia. 

Bibliografia básica 

BEGON, Michael. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007.  
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 6 ed., São Paulo: Guanabara Koogan, 
2011.  
ODUM, Eugene P; BARRETT, Gary W. Fundamentos de Ecologia. 5. Ed. Rio de 
Janeiro: Thomson Pioneira, 2014. 612p 

Bibliografia Complementar 

Townsend, C. R.; Begon, M. & Townsend, C. R. Fundamentos em ecologia. 3. Ed. 
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Porto Alegre: Artmed, 2010. 
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Anatomia e Fisiologia Comparada de Vertebrados  Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s): Zoologia de Vertebrados                                       Número de créditos: 04 
 

EMENTA 

Cordados e vertebrados. Origem e filogenia dos chordata. Hemichordata. Urochordata. 
Cephalochordata. Agnatha. Placodermi. Chondrichthyes. Osteichthyes. Amphibia. Reptilia 
(anapsida, synapsida, ichthyopterygia e lepidosauria). Morfologia, sistemática, 
diversidade, relações com o ambiente e biologia geral dos táxons de invertebrados 
superiores.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Compreender os processos evolutivos responsáveis pela grande diversidade de animais 
vertebrados. 
- Distinguir as características importantes na distinção e classificação dos animais 
vertebrados. 
- Descrever processos e características biológicas de cada grupo zoológico estudado. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Origem, filogenia e classificação dos animais cordados. 
- Aspectos da biologia dos primeiros vertebrados (Agnatos); 
- Origem dos primeiros vertebrados gnastotomados; 
- Aspectos da biologia e relações evolutivas dos peixes cartilaginosos e ósseos; 
- Origem, filogenia e classificação dos tetrápodes; 
- Aspectos da biologia e relações evolutivas dos anfíbios; 
- Origem, filogenia e classificação dos amniotas; 
- Aspectos da biologia, relações evolutivas e classificação dos Diapsidas: Lepidosauria, 
Testudines e Archosauria; 
- Aves: Origem, evolução, diversidade, especialização e aspectos da biologia; 
- Os Synapsidas e a origem evolutiva dos mamíferos; 
- Mamíferos: Diversidade, especialização e aspectos da biologia; 
- Estratégias ectotérmica e endotérmica na regulação da temperatura corpórea dos 
vertebrados; 
- Noções sobre a evolução dos primatas e surgimento dos humanos; 
 

Bibliografia básica 

Hickman Jr, C, P; Roberts, L, S; Keen, S, L; Eisenhour, D, J; Larson, A; I’Anson, H. 
Princípios Integrados de Zoologia. 15ª Edição. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013. 
Pough, F, H; Janis, C, M; Heiser, J, B. A Vida dos Vertebrados. 4ª Edição. São Paulo, 
Atheneu, 2008. 
Orr, R, T. Biologia dos Vertebrados. 5ª Edição. São Paulo, Editora Roca, 1986. 
Hildebrand, M. Analise da estrutura dos vertebrados. São Paulo, Atheneu, 1995. 
 

Bibliografia Complementar 

Auriccio, P; Salomão, M, G. Técnicas de coleta e preparação de vertebrados. São 
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Paulo, Arujá - Instituto Pau Brasil de História Natural, 2002. 
Sick, H. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997. 
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Biologia Molecular                                               Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s): Biologia Celular                                                  Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

Estrutura de ácidos nucléicos. Organização gênica em procariotos e eucariotos. 
Duplicação, Transcrição e Tradução. Processamentos pós-transcrição e pós-tradução. 
Mecanismos de regulação da expressão gênica em procariotos e eucariotos. Mutação 
gênica e Mecanismos de Reparo. Introdução às técnicas de Biologia Molecular e suas 
aplicações na biotecnologia. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Fornecer conceitos básicos sobre a estrutura dos ácidos nucléicos e a dinâmica de genes 
e proteínas. Entender a transferência das informações genéticas apresentando os 
mecanismos básicos de regulação da expressão gênica em eucariontes e procariontes. 
- Descrever e discutir as principais técnicas experimentais de DNA recombinante 
enfocando a utilização das mesmas na engenharia genética, biotecnologia e na solução de 
problemas em diferentes áreas das Ciências Biológicas. 
- Proporcionar o conhecimento básico dos processos moleculares de armazenamento, 
transmissão e expressão da informação genética; 
- Desenvolver a habilidade de interpretar processos biológicos em nível molecular; 
- Proporcionar o conhecimento a respeito de técnicas básicas de Biologia Molecular e da 
sua aplicabilidade; 
- Desenvolver a capacidade de planejar e utilizar abordagens moleculares para a 
elucidação de processos biológicos. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

Estrutura de ácidos nucléicos; 
Estrutura de genes e genomas procarióticas e eucarióticos; 
Transcrição e processamento de RNA; 
Código genético e tradução; Duplicação do DNA; 
Noções básicas sobre controle da expressão gênica; 
Controle da expressão gênica em procariotos e em eucariotos 
Mutações e sistemas de reparo; 
Fundamentos das tecnologias dos DNA 

Bibliografia básica 

ALBERTS, B.et al. Biologia Molecular da Célula 4ªed. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 
2004. 
BROWN, T.A. Clonagem Gênica e Análise de DNA. 4ª Ed. Porto Alegre, Artmed, 2003. 
LEWIN,B. Genes IX. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2009. 
GRIFFITHS, A.J.F.; MILLER, J.H.; SUZUKI,D.T.; LEWONT IN, R. C.; GELBART,W.M.1998. 
Introdução à Genética. 8ª Edição, Editora Guanabara Koogan, RJ, 2006. 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO et al. Técnicas básicas em Biologia Molecular. UnB, 2003  
BROWN, T. A. Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction 5th Ed.. Blackwell 
Scientific, 2006.  
CAMPBELL, M. K. Bioquímica 3a ed. Porto Alegre, Artmed, 2000.  
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Anatomia e Fisiologia Comparada dos Vertebrados                                  
Carga Horária: 90 horas                                                           Número de créditos: 06 
Requisito(s): 

EMENTA 

Anatomia e Fisiologia dos sistemas orgânicos dos diversos grupos de vertebrados 
abordando aspectos funcionais e evolutivos. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Conhecer a anatomia e o funcionamento dos sistemas orgânicos  
- Compreender de maneira integrada os mecanismos fisiológicos de cada um dos 
sistemas de peixes, aves, répteis e mamíferos fazendo uma analise comparativa e 
evolutiva. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Estudo filogenético dos vertebrados 
- Estudos dos processos evolutivos 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema esquelético dos vertebrados 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema muscular dos vertebrados 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema respiratório dos vertebrados 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema cardiovascular dos vertebrados 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema digestório dos vertebrados 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema urogenital dos vertebrados 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema nervoso dos vertebrados 
- Anatomia e fisiologia comparativa do sistema tegumentar dos vertebrados. 

 

Bibliografia básica 

 
ROMER, A. R. PARSONS, T. S. Anatomia Comparada dos Vertebrados. São Paulo: 
Atheneu, 1985. 
ECKERT, G. Fisiologia Animal 4Ed. 2000. 
 

Bibliografia Complementar 

 
HILDEBRAND, M. Análise da estrutura dos vertebrados. São Paulo: Atheneu, 1995  
HILL,R. W. Fisiologia Animal Comparada. Ed. Reverte. 1980 
SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal. 5ªEd. Ed.Livraria Santos. 2002. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Políticas de Educação Inclusiva                           Carga Horária: 75 horas 
Requisito(s):                                                                           Número de créditos: 05 

 

EMENTA 

A legislação brasileira e a inclusão; os termos e conceitos relativos à inclusão. 
Convivência com as diferenças. Conceitos sobre deficiência visual; inclusão do deficiente 
visual., tipos de deficiências físicas e mentais, transtornos gerais do desenvolvimento. 
Introdução à Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Construir com o aluno uma série de bases e princípios acerca da Educação Inclusiva 
para que o mesmo tenha condições de atuar profissionalmente no meio educacional,     
lidar com situações-problema no universo da sala de aula e refletir acerca dos 
fundamentos teóricos da inclusão social. 
- Capacitar o aluno com a terminologia do campo das deficiências físicas e mentais, além 
dos transtornos do desenvolvimento global para que o mesmo tenha condições de 
trabalhar com a inclusão social no meio educacional. 
- Construir com os discentes a cultura de convivência com as diferenças da Educação 
Inclusiva. 
- Fazer com que o aluno conheça e tenha capacidade de analisar as leis relacionadas ao 
universo da inclusão escolar. 
- Trabalhar com as diferentes abordagens da inclusão, e da diversidade, como: 
necessidades educacionais especiais, educação de jovens e adultos, educação do 
trabalhador do campo, diversidade étnico-racial, gênero e diversidade. 
- Sensibilizar o aluno sobre a importância de se construir a convivência com as 
diferenças; 
- Construir com o aluno noções básicas acerca da Língua Brasileira de Sinais, e da 
linguagem BRAILE.  
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
- A Educação Inclusiva: os significados da educação inclusiva. A integração escolar e a 
educação inclusiva. A diversidade humana e a sensibilização com a diferença. O modelo 
educacional voltados aos alunos com necessidades especiais. A adequação dos sistemas 
de ensino para atenderem pessoas com necessidades educacionais especiais. 
-  Educação no meio educacional Brasileiro – aspectos históricos e legais. As leis 
pioneiras de educação inclusiva. Declaração de Jomtien (Tailândia) - Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos e de Salamanca. Declaração Internacional de Montreal e da 
Guatemala. A legislação brasileira relacionada à inclusão de pessoas portadoras de 
necessidades especiais; A lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. 
- Necessidades Educacionais especiais. Deficiência Auditiva; Deficiência Física. 
Educação e Deficiência Mental. Educação e Deficiência Visual. Altas habilidades / 
superdotação. Transtornos gerais do desenvolvimento. Doenças psíquicas e educação.  
- Implantação e implementação dos serviços de educação especial. Organização do 
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atendimento na rede regular de ensino: classes comuns, atendimento educacional 
especializado, classe especial. Organização do atendimento em escola especial. 
Introdução à Língua Brasileira de Sinais. 
 

Bibliografia básica 

 
BAPTISTA, Cláudio Roberto. (org.). Inclusão e Escolarização: múltiplas perspectivas. 
Porto Alegre: Mediação, 2006. 
CARMO, Apolônio Abadio do. Escola não seriada e inclusão escolar: pedagogia da 
unidade na diversidade. Uberlândia, MG: EDUFU, 2006.  
SANTOS, Maria Terezinha Teixeira dos. Bem-vindo à escola: a inclusão nas vozes do 
cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  
 

Bibliografia Complementar 

 
BRASIL. Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Secretaria de educação e cultura: SEC/João Pessoa-PB, p.7-43,1996. 
_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC/SEESP, 2001.  
_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
Adaptações Curriculares/ secretaria de educação Fundamental/ Secretaria de Educação 
Especial. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1999. 
_____. Secretaria de Educação Especial. Saberes e Práticas da Inclusão: 
Desenvolvimento e Competências para o atendimento Às necessidades educacionais 
especiais de alunos Surdos.Brasília: MEC/SEESP, 2006. 
BRASIL. Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Secretaria de educação e cultura: SEC/João Pessoa-PB, p.7-43,1996. 
_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
Adaptações Curriculares/ secretaria de educação Fundamental/ Secretaria de Educação 
Especial. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1999. 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico 
ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. 3.ed. Editora Edusp, 2008. 
.  
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Curso: Licenciatura em Biologia 
Disciplina: Agroecologia                                              Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):                                                                 Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

Evolução dos sistemas agrícolas e da utilização dos recursos naturais. Dimensão 
socioeconômica e ambiental da agricultura sustentável. Energia na Agricultura. Manejo 
ecológico dos solos. Manejo de plantas espontâneas. Teoria da trofobiose. Manejo de 
pragas e doenças. Manejo ecológico de culturas agrícolas. Gestão e planejamento de 
estabelecimentos agrícolas familiares. Agroecologia e a nova extensão rural brasileira. 
Legislação para produção e comercialização de produtos orgânicos. Mercado para 
produtos orgânicos. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Analisar o processo de produção, certificação e comercialização de produtos orgânicos;  
- Compreender o sistema de produção orgânico dentro da complexidade ambiental;  
- Relacionar a produção de alimentos com a melhoria na qualidade de vida da 
humanidade;  
- Propor alternativas para resolver problemas em sistemas de produção vegetal. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Contexto da agricultura ecológica: evolução dos sistemas agrícolas e os recursos 
naturais, dimensão socioeconômica e ambiental da agricultura sustentável, balanço 
energético em sistemas de produção convencional e agroecológico; economia ecológica; 
perspectivas, entraves e potencial da agricultura ecológica.  
- O solo: em agroecossistemas; matéria orgânica; manejo do solo; plantio direto orgânico.  
- Fertilidade do sistema: manejo da fertilidade do sistema; ciclagem de nutrientes; adubos 
orgânicos (Estercos, Adubo verde, Resíduos orgânicos, Compostagem e Biofertilizantes); 
cultivos de cobertura morta e rotação de culturas.  
- Vegetação espontânea: importância da vegetação espontânea (efeito na 
biodiversidade); manejo da vegetação espontânea.  
- Fitossanidade: ecologia e manejo de pragas; ecologia e manejo de doenças vegetais; 
teoria da trofobiose; utilização de defensivos alternativos na agricultura; controle biológico. 
- Gestão e planejamento: estabelecimento agrícola como sistema; a agroecologia como 
um novo caminho para extensão rural; planejamento de agroecossistemas sustentáveis.  
-  Legislação e mercado de produtos orgânicos: legislação e certificação de produtos 
orgânicos; custo de produção de produtos orgânicos; comercialização de produtos 
orgânicos. 

Bibliografia básica 

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 
Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2000.  
KIEHL, E.J. Fertilizantes Orgânicos. São Paulo: Ceres, 1985.  

 

Bibliografia Complementar 

BURG. I. C. & MAYER P. H. Prevenção e controles de pragas e doenças. Francisco 
Beltrão, 1998.  
PRIMAVESI, A. Agroecologia: ecosfera, tecnosfera e agricultura. São Paulo: Nobel, 1997.  
PETTERSON, B.D. Agricultura Biodinâmica. São Paulo: Nobel, 1983.  
PINHEIRO, S.; NASR, N.Y. & LUZ, D. A agricultura ecológica e a máfia dos agrotóxicos 
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no Brasil. Porto Alegre, 1993  
 

 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Anatomia e Fisiologia Humana                       Carga Horária: 75 horas 
Requisito(s): Histologia e Embriologia                              Número de créditos: 05 

 

EMENTA 

Organização do corpo humano; anatomia e fisiologia dos sistemas corporais; 
fisiologia da audição, olfato, paladar e tato; fisiologia da nutrição. 
 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Propiciar o conhecimento básico da estrutura e funcionamento dos diferentes 
sistemas orgânicos, bem como seu controle e inter-relações com o meio interno e 
ambiente. 
- Conhecer e identificar estruturas, órgãos e sistemas do corpo humano.  
- Compreender o funcionamento dos sistemas humanos desde os processos de 
regulação da homeostase celular até a manutenção do equilíbrio funcional do corpo 
humano, de forma a tornar-se agente transformador da realidade presente, em busca 
de melhoria da qualidade de vida. 

 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

Organização do corpo humano; 
As células e tecidos; 
Sistema Tegumentar; 
Sistema Esquelético; 
Sistema Muscular; 
Sistema Nervoso Central; 
Sistema Nervoso Periférico; 
Sensibilidade 
Sistema Endócrino; 
Sistema Cardiovascular; 
Sistema Linfático; 
Sistema Respiratório; 
Sistema Digestório; 
Nutrição 
Sistema Urogenital. 

Bibliografia básica 

DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São 
Paulo:Atheneu, 2007.  
TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e Fisiologia. Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan, 2010.  
TORTORA, G.J. Corpo humano – fundamentos de anatomia e fisiologia. 4ª Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 

Bibliografia Complementar 

DÂNGELO, J. G. Anatomia Humana Básica. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu S.A.  
KAPIT, W.; ELSON, L.M. Anatomia um livro para colorir. São Paulo: Roca, 2004.  
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KAPIT, W.; MACEY, R. I.; MEISAMI, E. Fisiologia um livro para colorir. São Paulo: 
Roca, 2004  

 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina:  Bioética e biossegurança                                              Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):                                                                                    Número de créditos: 03 

EMENTA 

Bioética – Fundamentos da ética e bioética, Bioética: antecedentes; Aspectos históricos; 
Códigos nacionais e internacionais de ética científica; Os problemas éticos advindos dos 
avanços técnicos e científicos das últimas décadas, suas inter-relações com a dignidade 
humana. Biossegurança – conceito de risco e biossegurança; Potencial de riscos 
biológicos; Gerenciamento de riscos e resíduos, Legislações; Regulamentações e Normas 
em Biossegurança. 

PROGRAMA 

Objetivos 

Geral: Reconhecer o papel da Ética nas questões da vida e no atuar do biólogo, além dos 
riscos inerentes à atuação profissional e como preveni-los. 
Específicos: 
- Reconhecer a Bioética e seus princípios; 
- Propiciar aprendizagem sobre procedimentos éticos em atividades biológicas; 
- Avaliar os dilemas éticos relacionados a temas polêmicos na sociedade; 
- Proporcionar aos alunos noções essenciais de segurança em biologia; 
- Conhecer as normas e medidas de Biossegurança. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Fundamentos da Bioéticas: apresentação das principais teorias e correntes da ética; 
noções de bioética, definição, objeto e suas abordagens. 
- Ética em pesquisas biológicas. 
- Introdução a biossegurança; conceito e legislação em biossegurança, EPI, EPC, Mapas 
de Riscos. 
- Riscos ocupacionais: ergonômico, físico, químico, radioativo, psicossocial e biológicos. 
- Biossegurança em laboratórios de pesquisas e desenvolvimentos da área de ciências 
biológicas: Estudo de caso. 

Bibliografia básica 

Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Biossegurança em 
Laboratórios Biomédicos e de Microbiologia. Brasília, DF, 2001, 273 p. 
TEIXEIRA, P, & VALLE, S. Biossegurança. Uma abordagem multidisciplinar. Editora 
FIOCRUZ, Rio de Janeiro-RJ, 2010, 442.p. 
MOSER, A. Biotecnologia e Bioética. Petrópolis: Vozes, 2004. 
BONIS,M.; COSTA,M.A. F. Educação em biossegurança e bioética: articulação necessária 
em biotecnologia. Ciencia saúde coletiva, 2009,v.14,n.6,p.2107-2114. 
HIRATA, M.H., FILHO, J.M. Manual de Biossegurança 1ª edição. Manoele SP – 2002. 
BRASIL. Instruções normativas: CTNBio nº2, de 10.09.96; CTNBio nº4, de 19.12.96; 
CTNBio nº8, de 09.07.97; CTNBio nº9, de 10.10.97, CTNBio nº 13, de 1º.06.98; CTNBio nº 
17, de 17.11.98; CTNBio nº 19, de 19.04.2000. 

Bibliografia Complementar 

PESSINI, L; BARCHI,F. Problemas atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 2005. 
DURAND, G. Introdução geral à bioética: história, conceitos e instrumentos. São Paulo: 
Loyola, 2003. 
GARCIA,J.L; MARTINS,H. O ethos da ciência e suas transformações contemporâneas, 
com especial atenção à biotecnologia. Scientia e Studia, 2009, v.7,n.1,p.83-104. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Fisiologia Vegetal                                                 Carga Horária: 75 horas 
Requisito(s):  Biologia Celular                                               Número de créditos: 05  

 

EMENTA 

Fotossíntese. Respiração. Nutrição mineral. Assimilação do nitrogênio. Relações 
hídricas. Transporte de solutos orgânicos. Desenvolvimento vegetativo. 
Desenvolvimento reprodutivo. Dormência e germinação. Senescência e abscisão. 
Fisiologia ambiental. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Analisar as relações hídricas nas células vegetais; 
- Conhecer o mecanismo de abertura e fechamento estomático 
- Caracterizar os mecanismos de Transporte, transpiração e gutação; 
- Identificar a absorção, translocação, distribuição de assimilados e a relação fonte-
dreno; 
- Descrever o mecanismo de assimilação do nitrogênio  
- Avaliar o papel da luz no processo fotossintético 
- Conhecer os principais pigmentos vegetais envolvidos com a fotossíntese 
- Diferenciar as reações de claro e de escuro das plantas C3 X C4 X MAC 
- Comparar fisiologicamente plantas C3 X C4 X MAC 
- Conhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a fotossíntese 
- Analisar os aspectos fisiológicos da respiração aeróbica dos órgãos vegetais 
- Diferenciar crescimento e desenvolvimento 
- Caracterizar hormônios vegetais e reguladores do crescimento 
- Identificar os principais grupos de hormônios vegetais e reguladores do crescimento 
- Comparar os principais efeitos fisiológicos dos hormônios vegetais 
- Associara relação fitocromo X floração X germinação de sementes e gemas 
- Discutir os principais aspectos da interação das plantas com o meio ambiente 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Transporte e translocação de água e solutos 
- Nutrição mineral 
- Transporte de solutos 
- Fotossíntese: reações luminosas; reações de carboxilação; considerações 
fisiológicas e ecológicas. 
- Respiração  
- Crescimento e desenvolvimento vegetal:  respostas das plantas à luz;  hormônios 
vegetais;  auxina; giberelina; citocinina;  etileno. 

Bibliografia básica 

KERBAUY, G. B. Fisiologia vegetal2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
RAVEN, P. H.et al. Biologia Vegetal, 8.ed. Guanabara Koogan,2014 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

Bibliografia Complementar 

KERBAUY, G.B. Fisiologia Vegetal (2ª ed).Editora Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 2008.  
BENINCASA, M.M.P.; LEITE, I.C. Fisiologia Vegetal. FUNEP, Jaboticabal, 2004.  
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FERRAZ, E.C.; LUCCHESI, A.A.; CASTRO, P.R.C. Guia Prático de Fisiologia 
Vegetal.   

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Estagio Supervisionado I                                    Carga Horária: 120 horas 
Requisito(s): Todas as disciplinas até o 5º período            Número de créditos: 08 

 

EMENTA 

Estágio Supervisionado em escola de ensino fundamental, composto de observação 
em sala de aula, juntamente com análise da estrutura e o funcionamento da 
instituição e auxílio ao professor titular e outras atividades relacionadas.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Informar sobre as normas regulamentadoras do estágio, orientar e fundamentar a 
ação de observação da atividade docente na educação básica, bem como sobre os 
planos e projetos de investigação educacional, com vistas ao processo de 
conhecimento da realidade escolar. 
- Discutir a importância de elaboração do projeto político-pedagógico pelas 
instituições de ensino, a sua estruturação e a participação dos estágios nessa 
construção. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- 40 horas para etapa introdutória, realizada na instituição formadora destinada às 
orientações e fundamentos acercados das normas regulamentadoras do estágio, 
sobre os planos e projetos de investigações educacionais; orientações para 
elaboração de memorial do estágio; orientações com vista ao processo de 
conhecimento da realidade escolar de Ensino Fundamental e à definição do objeto de 
estudo para efeito de elaboração do trabalho monográfico; bem como revisão teórica 
sobre a organização política da educação brasileira (LDB, DNC`s, PCN`s) e Projeto 
Político Pedagógico. 
- 60 horas para vivenciar os diferentes aspectos do cotidiano da escola – campo de 
Ensino Fundamental, visando ao conhecimento de sua estrutura e funcionamento, 
para atividades de micro-aulas, voltadas aos conteúdos do Ensino Fundamental; 
elaboração da proposta de monografia; elaboração de relatório, considerando as 
observações feitas e Memorial. 
- 20 horas para as atividades finais do Estagio Supervisionado I, sendo 8 horas para 
exposição e/ou apresentação das experiências do estágio, 8 horas para a elaboração 
do memorial e 4 horas para avaliação do Estágio. 

Bibliografia básica 

PERRENOUD, P; THURLER, M.G. et al. As competências para ensinar no século 
XXI: A formação professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002.  
PICONEZ, S. C. B. (coord.); FAZENDA, I. C. A. et al. A Prática de Ensino e o Estágio 
Supervisionado. 24º edição. Campinas, SP: Papirus, 2011.  
PIMENTA, S. G. O estágio na formação dos professores: Unidade Teoria e Prática 
10° edição. São Paulo: Cortez, 2011  

Bibliografia Complementar 

GANDIN, D. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras 
instituições, grupos e movimentos dos campos culturais, social, político, religioso e 
governamental. Petrópolis: Vozes, 2009.  
SANTOS, C. S. Ensino de ciências: abordagem histórico-crítica. Campinas-SP: 
Autores Associados, 2005.  
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SANTOS, F. M. T.; GRECA, I. M. A pesquisa em ensino de Ciências no Brasil e suas 
metodologias. juií-RS: Unijuí, 2006.  

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Direito Ambiental                                       Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                             Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

Teoria Geral do Direito Ambiental. Conceito, princípios, autonomia, fontes e relações 
com outras disciplinas. O bem jurídico ambiental. O direito subjetivo ao meio ambiente 
como direito fundamental. Dano Ambiental e as responsabilidades administrativa, civil 
e penal. O Direito Ambiental Positivo. Direito Constitucional Ambiental, Direito 
Administrativo Ambiental, Direito Penal Ambiental. Direito Civil Ambiental. Proteção do 
Ambiente e dos bens ambientais em legislação especifica. Instrumentos processuais 
de proteção do Ambiente. O Ambiente Internacional Ambiental. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

GERAL  
Fornecer elementos básicos sobre tutela jurídica do meio ambiente, políticas públicas 
aplicadas ao meio ambiente, medidas protetivas e punitivas. 
 ESPECÍFICOS  
Despertar o interesse pelo tema no futuro profissional, que poderá ser aprofundado 
através da prática profissional, cursos e atividades de extensão ou educação 
continuada. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

1. Teoria Geral do Direito Ambiental 
 1.1 Meio Ambiente. Conceitos e os aspectos: etimológico, ecológico e jurídico. 
 1.2 Direito Ambiental: Conceito, autonomia, fontes e relações com outras disciplinas. 
1.3 Meio Ambiente como bem jurídico.  
1.4 O Direito Subjetivo ao Meio Ambiente e como direito fundamental.  
1.5 O dano ambiental e a responsabilidade civil, penal e administrativa.  
1.6 Os Princípios do Direito Ambiental.  
2. Direito Ambiental Positivo.  
2.1 Direito constitucional Ambiental:  
      a)Consagração do direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado;    
      b)Repartição de competências em matéria ambiental.  
2.2 Direito Administrativo Ambiental: 
      a)O Sistema Nacional do Meio Ambiente (Poder de Policia na federação 
brasileira) e Política Nacional de Meio Ambiente;  
      b)Os instrumentos administrativos de proteção ambiental na política nacional do 
meio ambiente (Zoneamento, Licenciamento, Estudo Prévio de Impacto Ambiental e 
Sanções Administrativas).  
2.3 Limitações administrativas, tombamentos e outros instrumentos protetivos. 
 2.4 Os espaços ambientais protegidos:  
     a) espaços públicos especialmente protegidos;  
     b) espaços privados especialmente protegidos;  
      c) espaços privados com vinculo ambiental.  
 
2.5 Direito Penal Ambiental:  
        a) o Sistema penal e o direito ambiental;  
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         b) a Lei n° 9605/98 e os crimes ambientais.  
2.6 Direito Civil Ambiental:  
         a) A propriedade e a função sócio-ambiental;  
          b) As florestas e sua proteção legal; 
            c) Áreas de preservação permanente e unidades de conservação ambiental; 
            d)Politica de desenvolvimento urbano.  
            e) Plano Diretor e o Estatuto da Cidade  
2.7 Proteção do Ambiente e dos bens ambientais em Legislação especifica:  
            a)Proteção do ar;  
             b)Proteção da água;  
             c)Proteção da flora;  
             d)Proteção da fauna;  
             e)Proteção do solo, jazidas minerais e do patrimônio espeleológico;                    
              f)Proteção do patrimônio cultural (paisagem, patrimônio histórico);  
               g)Proteção a zona costeira; h)Proteção contra a poluição por agrotóxicos;  
               i)Proteção contra poluição sonora; j)Proteção ao patrimônio genético. 
3. Instrumentos processuais de proteção do Meio Ambiente  
3.1 Direitos meta-individuais e a nova ordem procedimental;  
3.2 Condições e elementos da ação;  
3.3 Aspectos processuais da jurisdição civil coletiva; 
 3.4 A Ação civil publica ambiental  
3.5 Ação Popular Ambiental;  
3.6 Mandado de Segurança Coletivo Ambiental;  
3.7 Mandado de Injunção Ambiental. 
 4. O Direito Internacional Ambiental  
4.1 A proteção internacional do Ambiente  
4.2 Atos internacionais  
4.3 As grandes conferencias e os programas de ação conjugada 
 

Bibliografia básica 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris.  
FIORILLO, Celso Antonio P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 8ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003.  
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2007.  

Bibliografia Complementar 

CORRÊA, Eliseu de Morais, RESPONSABILIDAE CIVIL POR DANOS AO MEIO 
AMBIENTE, Curitiba, UFPR, Dissertação de Mestrado;  
DIAS, Edna Cardozo. Manual de Direito Ambiental Brasileiro. Belo Horizonte: Editora 
Melhoramentos, 2003 
DIEGUES, Antonio Carlos. Desmatamento e modos de vida na Amazônia. São Paulo: 
NUPAUB, 1999. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Paleontologia                                                               Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s): Geologia                                                                    Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

A evolução da vida ao longo da história da terra. Divisões e princípios da Paleontologia. 
Princípios da Paleontologia. Paleoecologia e Paleobiogeografia. A extinção dos 
invertebrados. O estudo da Paleontologia no contexto da Biologia. Fóssildiagênese. 
Estratigrafia e Bioestratigrafia. As bacias sedimentares do Brasil. Os fósseis no 
Arqueozóico e no Proterozóico. A explosão faunística no Cambriano. Prováveis causas da 
extinção dos grupos fósseis. Os reinos animal e vegetal nas Eras aleozóica, Mesozóica e 
Cenozóica. Tafonomia. Iniciação às técnicas de campo e de laboratório do paleontólogo. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Construir com o aluno uma visão sistêmica acerca da evolução das espécies animais e 
vegetais através da comparação entre os eventos geológicos e geomorfológicos da terra, a 
dimensão têmporo-espacial e as transformações da estrutura fisionômica dos seres vivos.  
- Construir com o aluno o conceito de tempo geológico. Apresentar os conceitos básicos de 
Paleontologia, suas diversas sub-áreas e suas aplicações na Geologia e na Biologia . 
Apresentar os métodos de análise de fósseis e de Estratigrafia. Apresentar os conceitos 
básicos de tafonomia e fossilização. Compreender, a partir do registro dos fósseis, as 
grandes mudanças da Zoologia no tempo geológico. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

– Paleontologia Básica:  História, fundamentos teóricos em Paleontologia; divisões da 
paleontologia; tafonomia e tipos de fossilização; o estudo do fóssil, princípios e métodos; 
noções de Estratigrafia; tempo Geológico e datação; usos da Paleontologia; o Pré-
Cambriano  
– Paleontologia de Invertebrados e Vertebrados: Cnidários, Braquiópodes, Moluscos, 
Trilobitas; equinodermas; cordados; peixes; anfíbios; répteis; mamíferos 
–  O surgimento e evolução da vida durante a história geológica do planeta: O Arqueano e 
o surgimento da vida. O proterozóico. As Eras do Éon Fanerozóico. As grandes extinções 
do Éon Fanerozóico e) O Cenozóico.  
–  Introdução aos métodos de Paleontologia: Equipamentos e ferramentas de uso 
paleontológico. Coleta de campo. A preparação de fósseis em laboratório. 

Bibliografia básica 

CARVALHO, I.S. (ED.) Paleontologia. Editora Interciência. Rio de Janeiro, 2000.  
GALLO, V.; BRITO, P.M , SILVA, H. M. A., FIGUEIREDO, F.J. Eds. Paleontologia de 
Vertebrados – Grandes Temas e Contribuições Científicas. Rio de Janeiro: Editora 
Interciência, 2006, 330p. 
MENDES, J. C. Paleontologia Básica. T.A.Queiroz/Edusp. São Paulo, 1988. 

Bibliografia Complementar 

ANELLI, L.E. 2003. Conhecendo os dinossauros. São Paulo: Ciranda Cultural, 
EICHER, D. L. Tempo Geológico. Série de Textos Básicos de Geociência. São Paulo. Ed. 
Edgard Blücher, 1969. 
FERNANDES, A.C.S.; BORGHI, L.; CARVALHO, I.S. & ABREU, C.J. Guia dos Icnofósseis 
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de Invertebrados do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2002. 260p. 
 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS              Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):  Políticas Educacionais Inclusivas                Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

Introdução à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Fundamentos históricos da 
educação de surdos. Legislação específica. Educação bilíngue e inclusiva. Cultura e 
Identidade surda. Estrutura linguística em contextos comunicativos. Estudo teórico e 
prático dos aspectos de aquisição e desenvolvimento da Libras. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Compreender o contexto linguístico, sociológico e histórico-cultural da LIBRAS, 
conhecendo os aspectos mais importantes dessa língua.  
- Analisar a processo histórico da LIBRAS, refletindo sobre os avanços e as 
particularidades das concepções de ensino dessa língua; 
- Identificar os conceitos básicos relacionados à LIBRAS, caracterizando as variações 
linguísticas; conceitos de iconicidade e arbitrariedade da LIBRAS;  
- Identificar os fatores a serem considerados no processo de ensino da Língua de 
Sinais Brasileira dentro de uma proposta Bilíngue, conhecendo e elaborando 
instrumentos de exploração da Língua de Sinais Brasileira. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Línguas de Sinais e minoria linguística: introdução ao conhecimento dos povos 
surdos; status da língua de sinais no Brasil; culturas/identidades surdas; as diferentes 
línguas de sinais; legislação de LIBRAS. 
- Organização linguística da LIBRAS para usos formais, informais nas diversas 
situações sociocomunicativas: morfologia, sintaxe e semântica; parâmetros da 
LIBRAS. 
- Vocabulário básico: apresentação pessoal; cumprimentos; saudações formais e 
informais; numerais cardinais e numerais para quantidades; advérbio de tempo; 
calendário; vestuário; animais; esportes; meios de comunicação; familiares; alimentos 
e bebidas e outros. 

Bibliografia básica 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1995. 
COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João 
Pessoa: Arpoador, 2000. 
QUADROS, R. M. & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira - Estudos 
linguísticos. Porto Alegre, RS: Artmed, 2004.  

Bibliografia Complementar 

BRITO, Lucinda (Org). Língua brasileira de sinais: Educação especial. Brasília: 
Seesp, 1997. 
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira - 
O mundo do surdo em LIBRAS / educação. São Paulo: CNPq - Fundação Vitae - 
Fapesp - Capes: Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2004.  
FELIPE, Tanya A. e MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: programa Nacional de 
Apoio à Educação de Surdos, curso básico. Brasília, MEC: SEESP, 2001. 
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 SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 
1998. 

 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Introdução a  Parasitologia de Vetores                   Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s):                                                                         Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

Estudo da biologia dos parasitas dos animais e humanos, as doenças por eles 
vinculadas, métodos de diagnóstico e profilaxia. Principais grupos: protozoários, 
helmintos e artrópodes. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Compreender os problemas epidemiológicos induzidos pelos parasitos bem como as 
medidas profiláticas a elas aplicadas. Conhecer as diversas alterações patogênicas e 
sintomas. Identificar os mecanismos de transmissão e suas fontes de contaminação. 
A biologia, ecologia e dinâmica de vetores bem como seu impacto no meio ambiente. 
- Compreender os problemas epidemiológicos induzidos pelos parasitos bem como as 
medidas profiláticas a elas aplicadas; 
- Conhecer as diversas alterações patogênicas e sintomas; 
- Identificar os mecanismos de transmissão e suas fontes de contaminação; 
- Relacionar os diferentes termos técnicos aplicados à parasitologia. 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Parasitismo: Conceitos gerais. 
- Ciclo biológico e reprodução de parasitas. 
- Epidemiologia e profilaxia. 
- Estudo dos principais protozoários: Leishmanioses, Doença de Chagas, 
Trichomonasvaginalis, Giardialamblia, Entamoebahistolytica, Plasmodium e 
Toxoplasma gondii. Todos os itens constam de Introdução, Biologia, Patogenia, 
Epidemiologia, Profilaxia e Tratamento. 
- Estudo dos principais helmintos: Schistosoma mansoni, Fasciola hepática, 
Taeniasolium e Taeniasaginata, Ascaris lumbricoides, Ancilostomíase, 
Strongyloidesstercoralis, Enterobius vermiculares, Trichiuristrichiura, 
Wuchereriabancrofti, Onchocercavolvulus, Larva migrans, Hymenolepis nana, 
Echinococcusgranulosus. 
- Todos os itens constam de Introdução, Biologia, Patogenia, Epidemiologia, Profilaxia 
e Tratamento. 
- Estudo dos principais insetos (Artrópodes) transmissores de doenças. 
-  Estudo dos principais hemípteros, mosquitos, moscas, ectoparasitas. 
- Todos os itens constam de Introdução, Biologia, Patogenia, Epidemiologia, Profilaxia 
e Tratamento. 
- Parte prática (laboratório): identificação e morfologia de alguns parasitas, com 
auxílio de microscópio. 

Bibliografia básica 

DE CARLI, G. A. TASCA, T. Atlas de Diagnóstico em Parasitologia Humana. São 
Paulo: Atheneu, 2014. 
FERREIRA, M. U. Parasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 
MORAES, R. G.; LEITE, I. C.; GOULART, E. G. Parasitologia e Micologia Humana. 5 
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ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
NEVES, D. P.; FILIPPIS, T. Parasitologia Básica. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 
NEVES, D. P.; MELO, A. L.; LINARDI, P. M.; VITOR, R. W. A. Parasitologia Humana. 
12 ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 
REY, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos 
ocidentais. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
ROCHA, A. Parasitologia. São Paulo: Rideel, 2013. 
SEQUEIRA, T. C. G. O.; AMARANTE, A. F. T. Parasitologia Animal: animais de 
produção. Rio de Janeiro: Editora de Publicações Biomédicas Ltda EPUB, 2001. 

Bibliografia Complementar 

BOWMAN, D. D. G. Parasitologia Veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
ESTRIDGE, B. H.; REYNOLDS, A. P. Técnicas Básicas de Laboratório Clínico. 5 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 
FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 4 ed. São Paulo: Ícone, 2004. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina:  Microbiologia e Imunologia                                     Carga horária:75 horas 
Requisito(s):  Zoologia de Invertebrados                                   Número de créditos: 05                                                    

EMENTA 

Histórico, conceito e aplicações da Microbiologia. Grupos de interesse 
microbiológico: vírus, bactérias, protozoários e fungos. Morfologia, fisiologia, 
nutrição, metabolismo e reprodução dos microrganismos.  
 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Familiarizar o estudante com os conceitos fundamentais da Microbiologia e 
Imunologia, de maneira a permitir um estudo mais abrangente dos microrganismos e 
um melhor entendimento dos processos de defesa dos organismos; 
- Levar o aluno a classificar e diferenciar as várias espécies de bactérias, através do 
conhecimento de suas características morfológicas, estruturais, nutricionais e reações 
frente a corantes;  
- Permitir ao aluno diferenciar os grupos de interesse microbiológico  (vírus, bactérias, 
protozoários e fungos). 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
- Histórico da microbiologia, conceito e aplicação. 
- Bactérias: características gerais; morfologia; fisiologia; nutrição; metabolismo; 
reprodução. 
- Cultivo de microorganismos: condições de cultivo; exigências nutricionais; 
influências de fatores ambientais no crescimento microbiano. 
- Crescimento e morte bacteriana; curva de crescimento. 
- Fatores físicos e químicos que afetam o crescimento microbiano: fatores 
físicos; fatores químicos. 
- Virologia, Micologia e Protozoologia. 
 

Bibliografia básica 

 
BLACK, J. G. Microbiologia - Fundamentos e Perspectivas. São Paulo: Guanabara 
Koogan. 856p. 2002.  
CHAMPE, P.C.; HARVEY,R.A.; FISHER,B.D.; Microbiologia Ilustrada. 2ª Edição. 
Editora: Artmed. Porto Alegre. 448p. Ano: 2008.  
LEVISON, W. Microbiologia Medica e Imunologia. 12ª Edição. Editora Artmed. Porto 
Alegre, 2014. 
TRABULSI, L.R. et al. Microbiologia (3ª Ed). Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2005.  
 

Bibliografia Complementar 

 
SCHAECHTER,M.; ENGLEBERG, C.N.; EISENSTEIN, B.I.; MEDOFF, G. 
Microbiologia: Mecanismos das Doenças Infecciosas (3ª Ed). Editora Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro, 2010.  
TORTORA, G. J.; FUNKE B. R.; CASE C. L. Microbiologia. 10ª Edição. Editora 
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Artmed. Porto Alegre. 2012. 

 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Estágio Supervisionado II                                Carga Horária: 120 horas 
Requisito(s): Estágio Supervisionado I                                   Número de créditos: 08 

 

EMENTA 

Estágio Supervisionado em escola de ensino fundamental, composto de regência em sala 
de aula, auxílio ao professor titular e outras atividades relacionadas que possibilitem 
aplicações de conhecimentos, a formação de atitudes e o desenvolvimento de habilidades 
necessárias à prática profissional.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Reconhecer, na prática escolar, a organização política da educação básica considerando 
a LDB, as DNC`s e os PCN´s e as políticas inclusivas. 
- Vivenciar experiências do cotidiano escolar, visando ao conhecimento de sua estrutura e 
funcionamento, podendo extrair dessa realidade o objeto de estudo para elaboração de 
trabalho monográfico. 
- Exercitar a direção do processo didático por meio de micro aulas e de regência 
compartilhada. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- 30 horas para orientações e fundamentações teóricas da ação de observação sistemática 
da atividade docente na escola de Ensino Médio; instruções para elaboração de memorial; 
discussão e orientação em torno do projeto pedagógico das escolas e participação dos 
estágios neste, assim como as múltiplas possibilidades de atuação em outras atividades da 
escola; estudo e discussão das políticas inclusivas. 
- 70 horas para micro aulas, observação sistemática da atividade docente em escola de 
Ensino Médio e participação em outras dimensões de atuação profissional; elaboração de 
relatório de observação. 
- 20 horas para atividades finais do Estagio Supervisionado II, sendo 8 horas para 
exposição e/ou apresentação das experiências do estagio, 8 horas para elaboração de 
memorial e 4 horas para avaliação do estágio. 
 

Bibliografia básica 

PERRENOUD, P; THURLER, M.G. et al. As competências para ensinar no século XXI: A 
formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002.  
PICONEZ, S. C. B. (coord.); FAZENDA, I. C. A. et al. A Prática de Ensino e o Estágio 
Supervisionado. 24º edição. Campinas, SP: Papirus, 2011.  
PIMENTA, S. G. O estágio na formação dos professores: Unidade Teoria e Prática?10° 
edição. São Paulo: Cortez, 2011.  
 

Bibliografia Complementar 

GANDIN, D. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, 
grupos e movimentos dos campos culturais, social, político, religioso e governamental. 
Petrópolis: Vozes, 2009.  
SANTOS, C. S. Ensino de ciências: abordagem histórico-crítica. Campinas-SP: Autores 
Associados, 2005.  
SANTOS, F. M. T.; GRECA, I. M. A pesquisa em ensino de Ciências no Brasil e suas 
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metodologias. Ijuií-RS: Unijuí, 2006.  
 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina:  Evolução                                                               Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):   Genética                                                           Número de créditos:04 

 

EMENTA 

Histórico, evidências e bases do estudo da evolução: introdução ao curso; evidências 
da evolução; Histórico do estudo da Evolução; Locus e alelo; Equilíbrio de Hardy-
Weinberg, heterozigosidade; Marcadores moleculares no estudo da evolução. Forças 
evolutivas e microevolução: mutação; o papel do acaso (deriva genética) na 
microevolução; Seleção natural; Adaptação e adaptacionismo; Endocruzamento. 
Processos macroevolutivos e as aplicações práticas do estudo da Evolução em 
ecologia e na conservação das espécies: Evolução cromossômica; Espécies e 
especiação; Evidências da Evolução: filogenia molecular; Evolução humana; 
Domesticação em plantas; Genética ecológica; Co-evolução; Evolução do sexo; 
Genética da conservação. A evolução x Criacionismo.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Analisar as principais teorias para o surgimento da vida; 
-  Compreender e diferenciar as principais teorias evolutivas; 
-  Identificar as evidências do processo evolutivo;  
-  Conhecer os mecanismos genéticos atuantes no processo evolutivo; 
-  Estudar a geografia da distribuição das espécies no globo; 
-  Reconhecer a espécie humana como resultado de eventos evolutivos; 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Teorias para a origem da vida; 
-  História do Pensamento Evolutivo ao longo do tempo; 
- As evidências do processo evolutivo; 
- Mecanismos genéticos do processo evolutivo (Mutação, Migração, Deriva genética, 
Seleção Natural, Cálculo das frequências gênicas, O equilíbrio de Hardy-Weinberg) 
- As consequências do processo evolutivo (Adaptação, Extinção, Especiação e 
Irradiação adaptativa); 
-  Os conceitos biológico, ecológico, evolutivo e filogenético de espécie; 
- O mecanismo de especiação (Simpátrica, Alopátrica e Paraprática); 
- A evolução das interações entre as espécies; 
-  Noções sobre sistemática filogenética; 
 - Biogeografia evolutiva; 
- Noções sobre a genômica evolutiva; 
- Aspectos da evolução humana; 

Bibliografia básica 

DARWIN, C. A origem das espécies. São Paulo: Editora Martin Claret, 1859 (2004).  
FREEMAN, S.; HERRON, J. C. Análise Evolutiva. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
RIDLEY, M. Evolução. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

Bibliografia Complementar 

MAYR, Ernst. Populações, Espécies e Evolução. 1ª Ed. Nacional e EDUSP, 1977. 
CONEY, J. A. Por que a evolução é uma verdade. 1ª Ed. LOCAL: JSN, 2014. 
DAWKINS, R. O gene egoísta. 00ª Ed. Local: . Companhia das Letras, Ano. 
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Estágio Supervisionado III                                Carga Horária: 165 horas 
Requisito(s):  Estágio Supervisionado II                            Número de créditos: 11 

 
 

EMENTA 

Estágios Supervisionados em escola de Ensino Fundamental e Médio, composto de 
observação e regência em sala de aula, auxiliam ao professor titular e outras 
atividades relacionadas que possibilitem aplicações de conhecimentos, a formação de 
atitudes e o desenvolvimento de habilidades necessárias à prática profissional. 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Vivenciar experiências do cotidiano escolar, visando ao conhecimento de sua 
estrutura e funcionamento, podendo extrair dessa realidade o objeto de estudo para 
elaboração de trabalho monográfico. 
- Exercitar a direção do processo didático por meio das micro aulas e regência 
compartilhada. 
- Integrar instituição formadora e escola-campo como parceiras no processo de 
fortalecimento da formação do futuro docente da educação básica. 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- 40 horas para treinamento dos estagiários através de micro aulas e observações da 
prática docente na escola-campo escolhida para regência (Ensino Fundamental ou 
Médio); orientações para elaboração de memorial. 
- 90 horas para a regência compartilhada em escola de Ensino Fundamental e Médio, 
em que cada estagiário deverá cumprir até o mínimo de 30 aulas. As horas restantes 
destinam-se ao planejamento de aula, apoio ao trabalho do docente, participação em 
outras atividades da escola, elaboração do Relatório e Memorial, considerando as 
atividades desenvolvidas. 
- 35 horas para as atividades finais do Estagio Supervisionado III, sendo 10 horas 
para conclusão do memorial, 10 horas para planejamento e a realização do seminário 
de apresentação das experiências do estágio e 10 horas para avaliação do estágio, 
conjuntamente para instituição formadora e a escola-campo. 

Bibliografia básica 

PERRENOUD, P; THURLER, M.G. et al. As competências para ensinar no século 
XXI: A formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
PICONEZ, S. C. B. (coord.); FAZENDA, I. C. A. et al. A Prática de Ensino e o Estágio 
Supervisionado. 24º edição. Campinas, SP: Papirus, 2011.  
PIMENTA, S. G. O estágio na formação dos professores: Unidade Teoria e 
Prática?10° edição. São Paulo: Cortez, 2011.  

Bibliografia Complementar 

KRASILCHIK, M. Prática de ensino em Biologia. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2008.  
LIMA, M. C.; OLIVO, S. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. 
Editora: Thomson Learning. 2006.  
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. Estágio e Docência. São Paulo, Cortez, 2004.  
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Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Didática para o Ensino de Biologia                       Carga Horária: 45 horas 
Requisito(s): Didática para o Ensino de Ciências                  Número de créditos: 03 

 

EMENTA 

- Conceitos e princípios pertinentes à prática docente no ensino médio. 

- Instrumentação para o ensino de biologia – disciplinas específicas: botânica, 

zoologia, ecologia, evolução e  áreas afins. 

- Elaboração de projetos pedagógicos para o ensino médio. 

- Atividades pedagógicas no ensino médio.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

- Adquirir a fundamentação necessária à prática docente em nível de ensino médio; 

- Estimular a vivência de projetos pedagógicos; 

- Propiciar a fundamentação necessária à prática docente em nível de ensino médio; 

- Favorecer conhecimentos teórico – práticos e habilidades para realizar e executar 

projetos na área de biologia 

 

 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

- Estudo, planejamento e elaboração ações pedagógicas – Processo ensino-

aprendizagem para o ensino médio. 

- Elaboração de Projeto.  Elaboração de material didático  

- Realização de projetos interdisciplinares socioeducativos de intervenção no ensino 

de biologia 

 

 

 

Bibliografia básica 

BRASIL. Ministério da Educação – PCN - Ensino Médio. Brasília, 2011..  
CATELLI JUNIOR, R. Temas e linguagens da história: ferramentas para a sala de 
aula no ensino médio. São Paulo Scipione, Livro digital.  
KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2008.   
PERRENOUD, P. Os ciclos de aprendizagem – um caminho pra combater o fracasso 
escolar. São Paulo: Artmed Editora, 2004. 
 
 
 

Bibliografia Complementar 

MARANDINO, M. SELLES, S.E. E FERREIRA, M.S. Ensino de Biologia – histórias e 
práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo:Cortez, 2009.  
NUNES, M.L.S. Metodologia e instrumentação para o ensino de Biologia. João 
Pessoa:Universitária, 2010. 
RUE,J. O que ensinar e por quê: elaboração e desenvolvimento de projetos de 
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formação. Educação em pauta. Moderna: São Paulo, 2003. 
 
 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso- TCC          Carga Horária: 60 horas 
Requisito(s):                                                                        Número de créditos: 04 

 

EMENTA 

Regimento e Normas do TCC. Aspectos teóricos e metodológicos de pesquisa 
necessários à elaboração de projeto de pesquisa. Desenvolvimento e elaboração de 
um pré-projeto e de um projeto de pesquisa. Apresentação de projeto de pesquisa. O 
aluno deverá construir a proposta de um projeto de trabalho científico em todas as 
suas etapas, integralizando os conhecimentos/saberes adquiridos ao longo de sua 
formação acadêmica.  

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 
- Elaboração do Projeto de Pesquisa. 
- Desenvolver as atividades previstas no cronograma do projeto de pesquisa 
- Finalizar as atividades previstas no cronograma do projeto de pesquisa. 
- Escrever a Monografia. 
- Preparar a apresentação da Monografia a banca avaliadora. 
 
 

Bases Científicas – Tecnológicas (Conteúdos) 

 
- Referente aos temas escolhidos pelos acadêmicos sob a orientação dos 
professores. 
 
- Relacionados a temática trabalhada no projeto de pesquisa aprovado. 
 
 

Bibliografia básica 

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução a metodologia do trabalho científico. 9.ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 153p.  
FERRÃO, R. G. Metodologia Científica para iniciantes em pesquisa. 3.ed. Vitória- ES: 
2008. 250p.  
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 171p.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 321p. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Apresentação de 
citação em documentos. Rio de Janeiro, 2002.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação, referências, elaboração. Rio de Janeiro, 2002.  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Técnicas de pesquisa. 7.ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. 255p.  
MEDEIROS, João Bosco. Manual de redação e normalização textual: técnicas de 
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editoração e revisão. São Paulo: Atlas, 2002. 433p.  
 

 
OPTATIVAS: 

 

Biologia Aquática 

A disciplina fornece conhecimentos sobre morfologia e anatomia externa e interna 

dos teleósteos bem como a fisiologia dos sistemas digestivo, excretor, nervoso e 

reprodutor dos mesmos. O mesmo é fornecido sobre os anfíbios e répteis aquáticos. 

Dados sobre relações entre os ecossistemas aquáticos são abordados e discutidos. 

Noções sobre biologia pesqueira como densidade populacional, distribuição e abundância 

dos recursos pesqueiros; relações, dinâmica e balanço populacional são proporcionados 

.A disciplina discute a aplicação dos conceitos de biologia aquática à aquicultura como 

propagação artificial e genética dos estoques naturais e de reprodutores em cativeiro 

dando ênfase também aos fatores físicos e químicos que influenciam o processo. 

 

Análise do Impacto Ambiental 

Atores, contextos históricos institucionais e matrizes de interpretação: do 

”ambientalismo conservacionista” ao “ecologismo emancipatório”, entre outras 

construções sociais e analíticas são amplamente abordados e discutidos. Também são 

discutidos os impactos socioambientais da revolução verde, a institucionalização das 

relações entre a sociedade e a natureza (políticas Públicas e gestão do meio ambiente), a 

crise ambiental e a emergência da noção de desenvolvimento sustentável. 

Conhecimentos são fornecidos e debates são favorecidos sobre temas como 

sustentabilidade na agricultura e produção e utilização de organismos transgênicos. 

 

Elementos de Ciências  

Esta disciplina abordará os conteúdos do terceiro ciclo do ensino fundamental 

(correspondente a quinta e sexta séries), explorando as questões metodológicas, 

principalmente as atividades multidiciplinares e transdiciplinares. Temas geradores serão 

empregados para o desenvolvimento das atividades didáticas de acordo com o 

preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

Avaliação Educacional 
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O estudo deste componente permitirá a análise em torno do que vem a ser medida 

e avaliação, de modo que, os futuros professores percebam a diferença e as 

consequências que essas duas ações trazem ao processo educativo. A partir das 

conclusões acerca dos limites e possibilidades dessas ações, os professores entenderão 

o verdadeiro sentido, características e finalidades da avaliação no trabalho educativo, 

bem como, as diferentes formas e instrumentos ao alcance do professor a fim de verificar 

os resultados alcançados com a tarefa educativa desenvolvida. 

 

Comportamento Animal 

Bases evolutivas do comportamento animal. Genética e ontogênese 

comportamental. Comportamento: instintivo e aprendido. Comportamento alimentar. 

Comportamento anti-predação. Noções de comunicação animal. Comportamento 

reprodutivo. Organização social. Territorialidade. 

 

Biogeografia 

A Biogeografia e as teorias biogeográficas. A biosfera. Biodiversidade. Distribuição 

dos seres vivos. Territórios biogeográficos. Biomas. Estudo biogeográfico da vegetação. 

Ecologia e biogeografia humana. Degradação da Biosfera. Áreas naturais protegidas. 

 
Noções de Histopatologia 
 

Introdução à histopatologia e à patologia; regeneração tecidual, ciclo e morte 

celular, aspectos patológicos envolvidos na lesão tecidual; mecanismos de agressão 

celular/tecidual; lesões e alterações celulares/teciduais e seus efeitos e consequências. 

 

Educação Ambiental 
 

Princípios éticos e filosóficos na relação sociedade/natureza. O confronto entre 

cultura e natureza e o surgimento da questão ambiental. A educação ambiental e 

formação da cidadania. Racionalização do uso do patrimônio natural no contexto do 

desenvolvimento sócio econômico. A relação entre as ciências naturais e as ciências 

sociais. A contribuição da educação ambiental à conservação dos recursos naturais rumo 

ao desenvolvimento sustentável. Contribuições da Educação Ambiental para da 

segurança e saúde ambiental e humana. A Legislação Ambiental no contexto da Saúde e 

da Segurança. A Organização Didática da educação ambiental formal e informal. A 

formação profissional e docente em educação ambiental. 
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15. ANEXOS 

ANEXO I - ESTRUTURA OPERACIONAL DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 
 

6.º Período – Estágio supervisionado I - 120 horas  

 

• 40 h (quarenta horas), etapa introdutória, realizada na instituição formadora, 

destinada às orientações e fundamentos acerca das normas regulamentadoras do 

estágio, sobre os planos e projetos de investigação educacional, orientações para 

elaboração do memorial do estágio, orientações com vistas ao processo de 

conhecimento da realidade escolar e à elaboração da proposta de monografia, 

revisão teórica sobre a organização política da educação básica (LDB, DNC’s, 

PCN’s);  

 

• 60 h (sessenta horas) para o estágio nas escolas de educação básica, para vivência 

escolar dos diferentes aspectos do cotidiano da escola, visando o conhecimento 

de sua estrutura e funcionamento e a definição de seu objeto de estudo para efeito 

de trabalho monográfico;  

 

• 20 h (vinte horas) para as atividades finais do Estágio Supervisionado I, sendo 10 h 

(dez horas) para elaboração do memorial e 10 h (dez horas) para exposição e/ou 

apresentação das experiências do estágio.  

 

Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em referenciais 

teóricos.  
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7.º Período – Estágio supervisionado II - 120 horas  

 

Etapa da Observação Participante  

 

• 30 h (trinta horas) para as orientações e fundamentação teórica da ação de 

observação sistemática da atividade docente na educação básica, instruções para 

a elaboração do memorial, discussão e orientações em torno do projeto 

pedagógico das escolas e a participação dos estagiários neste, assim como, as 

múltiplas possibilidades de atuação em outras atividades da escola, estudo e 

discussão das políticas inclusivas. Nesta etapa o estagiário também desenvolve as 

atividades do seu trabalho monográfico;  

 

• 70 h (setenta horas) para observação sistemática da atividade docente e 

participação em outras dimensões de atuação profissional;  

 

•   20 h (vinte horas) para as atividades finais do Estágio Supervisionado II, sendo 10 h 

(dez horas) para elaboração do memorial e 10 h (dez horas) para exposição e/ou 

apresentação das experiências do estágio.  

 

Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em referenciais 

teóricos.  
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8.º Período – Estágio supervisionado III - 165 horas  

 

Etapa com ênfase na Regência Compartilhada.  

 

• 40 h (quarenta horas) para o treinamento dos estagiários através de microaulas;  

 

• 90 h (noventa horas) para a regência compartilhada onde cada estagiário deverá 

cumprir até o mínimo de 30 (trinta) aulas na educação básica.  

As horas restantes destinam-se ao planejamento das aulas, apoio ao trabalho do 

docente, participação em outras atividades da escola; 

 

• 35 h (trinta e cinco horas) para as atividades finais do estágio Supervisionado III, 

sendo 10 h (dez horas) para a elaboração do memorial 15 h (quinze horas) para o 

planejamento e realização do seminário de apresentação das experiências do 

estágio e 10 h (dez horas) para avaliação do estágio conjuntamente pela 

instituição formadora e a escola-campo.  

 

• Os estagiários que exercem atividades docentes poderão solicitar redução de carga 

horária do estágio da maneira seguinte: 40 h (quarenta horas) no Estágio 

Supervisionado I, 60 h (sessenta horas) no estágio supervisionado II e 80 h 

(oitenta horas) no estágio supervisionado III.  

 

Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em referenciais 

teóricos.  
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ANEXO II - MEMORIAL 
 

Ao final de cada etapa do Estágio, os professores em formação terão que 

apresentar aos seus supervisores um Memorial onde registrarão todas as atividades 

vivenciadas no período. Além de ser um documento de registro é também um instrumento 

de avaliação, por seu caráter dinâmico e processual estimula a autorreflexão, o diálogo 

consigo próprio, visando o seu crescimento e desenvolvimento profissional.  

O Memorial compreenderá o conjunto das experiências vivenciadas pelos alunos 

durante a realização do estágio supervisionado, sendo que a sua construção dar-se-á 

desde o início da disciplina, devendo o aluno organizar todo o registro das impressões 

pessoais e críticas acerca do estágio, enfim, tudo que esteja relacionado à suas 

atividades como estagiário.  

A ideia do memorial aqui concebida não consiste numa simples transcrição das 

atividades, formando uma coleção de dados, antes disso, permitirá o conhecimento do 

percurso feito pelo aluno, de tal forma que possibilite uma apreciação da experiência 

vivenciada a partir da auto avaliação e crítica, de forma sistemática e organizada, 

realizada por ele, garantindo um diagnóstico para o supervisor e para ele próprio, em 

torno dos avanços, das limitações, e em que medida essas vivências foram relevantes 

para si e para a prática profissional.  

A construção do Memorial implica o relato das experiências e atividades do estágio 

com base em referenciais teóricos. Possibilita ao aluno refletir sobre suas ações, 

exercitando a prática reflexiva e investigativa de suas próprias ações.  

A forma de organização do Memorial pode ser pessoal, contudo, alguns elementos 

são essenciais, como por exemplo:  

a) Capa ou folha de rosto;  

b) Parte textual: Apresentação do memorial, na qual constará uma parte introdutória 

contemplando os objetivos do relato e a importância do estágio para o aluno; o 

desenvolvimento, que compreenderá as atividades realizadas no período, apresentadas 

a partir da análise feita pelo aluno, à luz das teorias e, a conclusão, dando destaque as 

principais experiências vividas durante o estágio, fazendo recomendações e propondo 

alternativas de melhorias na etapa de formação;  

c) Anexos devidamente organizados. Constituem-se anexos: projetos, relatos, textos, 

anotações de experiências, fotografias, dados estatísticos etc.  

d) Bibliografia.  
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ANEXO III - ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO 
 

A formação dos professores desenvolve-se basicamente em sala de aula. Visando 

a ampliação do universo cultural dos mesmos, estas poderão ser oferecidas pela 

instituição formadora ou buscada pelos próprios alunos constituindo as atividades 

Teórico-práticas de aprofundamento, desde o primeiro período da formação até a 

integralização das 200 h (duzentas horas).  

O acompanhamento e controle dessas atividades estarão sob a responsabilidade 

da Coordenação Pedagógica e da Coordenação do Curso, mediante a apresentação do 

portfólio contendo documentos que comprovem a participação nas atividades.  

As atividades realizadas, serão analisadas seguindo as Normas de Atividades 

teórico-práticas de aprofundamento. 

 

Classificação e cargas horárias correspondentes  

 

Publicações:  

Livro – 50 h  

Artigo em livro – 30 h  

Artigo em revista – 30 h  

Artigo em Jornal – 15 h  

Anais – 15 h  
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Eventos científicos até o máximo de 50 horas, de acordo 

com a carga horária do evento.  

 

Congressos  

Seminários  

Apresentações de trabalho  

Encontros  

Exposições  

Feira de Ciências 

Simpósios  

Mesas Redondas  

Conferências  

Palestras  

 

Atividades de Iniciação Científico-Investigativa  

 

Projeto de Pesquisa avaliado 30 horas  

Relatório de Pesquisa avaliado 30 horas  

Participação em grupo de pesquisa 30 horas  

Desenvolvimento de pesquisa 30 horas  

Proposta de trabalho monográfico 30 horas  

 

Atividades da Prática Profissional  

 

Estágio Curricular não obrigatório – 50 horas  

Grupos de estudos – 30 horas 
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ANEXO IV - FLUXOGRAMA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E TRABALHO MONOGRÁFICO 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA 
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ANEXO V - COLEGIADOS DE CURSO 
Tendo em vista atender o que está previsto no projeto pedagógico dos cursos de 

Licenciatura, serão constituídos Colegiados de Curso, cujas funções coincidem com as 

competências propostas no Regimento Geral do IFMA. 

COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO:  

I. estabelecer as diretrizes e objetivos gerais dos cursos;  

II. elaborar e reformular seu Regulamento;  

III. discutir a organização curricular dos cursos, propondo a inclusão ou exclusão de 

IV. disciplinas, os respectivos créditos e as atividades obrigatórias, obedecendo aos 

currículos mínimos, encaminhando para apreciação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão;  

V. elaborar e/ou aprovar normas complementares relativas à organização e 

funcionamento dos cursos, submetendo-as à homologação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão;  

VI. deliberar sobre questões relativas à vida acadêmica, tais como: cancelamento de 

matrícula, trancamento ou adiamento de inscrição, transferência, aproveitamento 

de estudos, reopção de curso, revalidação de diploma, jubilamento de alunos e 

outros;  

VII. decidir sobre infrações disciplinares estudantis, bem como recursos ou 

representações de alunos referentes a assuntos didático-pedagógico;  

VIII. opinar e/ou decidir sobre matérias do interesse do curso que lhe seja 

encaminhadas;  

IX. discutir sobre medidas deliberadas nos conselhos, formulando novas posições e 

encaminhando-as para apreciação do CONSEN;  

X. submeter à apreciação e homologação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, proposições e decisões que julgue necessárias;  

XI. propor a criação, a extensão ou a reformulação dos cursos acadêmicos, com 

base em estudos e pesquisa em relação à sua necessidade e viabilidade social e 

econômica;  

XII. demandar para as instancias do Ensino Superior na Instituição, políticas, ações e 

propostas de melhoria de qualidade e do funcionamento dos cursos;  

XIII. aprovar ou reencaminhar projetos de trabalhos monográficos dos alunos; e  

XIV. desempenhar outras atividades correlatas.  

 

 


