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O Biólogo deve ser generalista, crítico, ético 

e detentor de fundamentação teórica, que 

inclua o conhecimento da diversidade dos 

seres vivos, sua organização e funcionamento 

em diferentes níveis, suas relações 

� logenéticas e evolutivas, suas respectivas 

distribuições e relações com o meio em 

que vivem. Além disso, deve ser consciente 

de sua responsabilidade como educador e 

da necessidade em prol da conservação e 

manejo da biodiversidade, políticas de saúde, 

meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, 

biossegurança e na gestão ambiental.

A Biologia é a ciência que estuda os seres 

vivos, a relação entre eles e o meio 

ambiente, além dos processos e mecanismos 

que regulam a vida. Os pro� ssionais 

formados nessa área do conhecimento, os 

biólogos, pesquisam a origem, a evolução, a 

estrutura e o funcionamento dos seres vivos. 

Analisam as relações entre os diversos seres 

e entre eles e o meio ambiente e apresentam 

papel preponderante nas questões que 

envolvem o conhecimento da natureza.
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PREZADO ESTUDANTE 

O Curso de Licenciatura em Biologia, na modalidade a distância, 

é oferecido pelo Centro de Ciências Humanas e Naturais (cchn), 

da Universidade Federal do Espírito Santo (ufes). É integrado ao 

Ministério da Educação (mec), por meio do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (uab), em convênio com prefeituras municipais.

As vantagens de um curso a distância são inúmeras. Você 

pode permanecer em seu local de residência e trabalho, desenvol-

ver estudos e leituras de acordo com seu ritmo de aprendizagem, 

pode adequar o tempo e o lugar dentro de sua disponibilidade. 

Mas, ao mesmo tempo, exige muita disciplina, o que implica 

maior responsabilidade na construção do próprio conhecimento, 

e foco em seus objetivos, de forma a não perder a oportunidade 

ora apresentada a você. 

O curso prevê encontros presenciais semanais obrigatórios nos 

polos municipais ao qual está vinculado. Você contará com o apoio 

de uma grande equipe. Além de professores responsáveis pela ela-

boração dos conteúdos e pela orientação e direcionamento das dis-

ciplinas, há os tutores a distância e os tutores presenciais. Todos 

atuando juntos e comprometidos com o êxito de sua caminhada.
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Uma infraestrutura está planejada para acolhê-lo. A Universi-

dade Federal do Espírito Santo (ufes), a Secretaria de Ensino a Dis-

tância (sead), os Departamentos envolvidos e a equipe que está à 

frente deste projeto lhes serão apresentados neste guia. Nele você 

encontrará também informações gerais sobre o curso de Licencia-

tura em Biologia modalidade a distância, e seu funcionamento. 

Constitui-se finalidade do Curso em foco formar profissionais 

Licenciados em Biologia para o exercício do magistério no Ensino 

Fundamental, Médio e Superior, bem assim, para o exercício de 

atividades técnicas e de pesquisa, consultoria e assessoria na área 

de educação, com formação básica adequada que lhes permita 

uma aprendizagem continuada, a fim de aperfeiçoarem e amplia-

rem as suas ações e, assim, adaptarem-se à dinâmica do mercado 

de trabalho em contínua transformação.

Recomendamos a leitura deste material, que deve ser sempre 

retomada para o esclarecimento de dúvidas que possam surgir ao 

longo do curso. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (ava), pro-

fessores, tutores e colegas também podem enriquecer os debates e 

as trocas de informações. Compartilhe!

Esse é um caminho que pode parecer longo, mas será trilhado 

com mais tranquilidade se todos tiverem uma meta bem estabele-

cida e planejada. 

Se vocês alunos, tutores, professores e nós, da equipe de coor-

denação, estivermos conectados visando a um mesmo objetivo, que 

é o de trabalhar para a realização de um curso de Biologia de quali-

dade, certamente colheremos bons frutos no final da nossa jornada.

Desejamos muito sucesso nessa nova empreitada de sua vida!

Boa leitura!

Coordenação do Curso
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CONHECENDO A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO (UFES)

A Universidade Federal do Espírito Santo (ufes) é uma Institui-

ção de Ensino Superior, de natureza autárquica, ligada ao Ministé-

rio da Educação (mec), que goza de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Obedece ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Esta Instituição de Ensino Superior (ies) teve suas origens 

na década de 50, a partir de Faculdades e Escolas Superiores que 

existiam em Vitória, capital do Estado. Ao longo de sua existên-

cia tem buscado a excelência na educação, no ensino, na pesquisa 

e na formação profissional, bem como o desenvolvimento cientí-

fico, tecnológico, filosófico e artístico, estruturando-se de modo a 

manter a sua natureza orgânica, social e comunitária. Oferece cur-

sos de Graduação nas áreas de Artes, Biomédicas, Ciências Agrá-

rias, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Naturais, Ciências 

Jurídicas e Econômicas, Educação Física, Tecnologia e Pedagogia. 

Ao todo, a ufes concede títulos de nível superior em 72 diferentes 

áreas profissionais. 

O Centro de Ciências Humanas e Naturais da ufes, como uni-

dade acadêmica voltada para a formação de profissionais das áreas 

de Humanas e da Vida, nos seus sessenta anos de funcionamento, 

tem contribuído decisivamente para capacitar profissionais das 

áreas de Biologia, Oceanografia, Geografia, Línguas e Letras, His-

tória, Ciências Sociais, Filosofia e Psicologia. Assim, tem partici-

pado na promoção de eventos em nível nacional e internacional, 

bem como dos debates em torno dos seus procedimentos de ensino. 

Dessa forma, há um esforço coletivo para gerar um desenvolvimento 

pleno que não se restringe apenas à ampliação de riquezas mate-

riais, mas investe na inclusão de toda forma estética compreendida 
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1.3 Pró-Reitoria de Extensão (proex)

A Pró-Reitoria de Extensão é responsável pela implementação e 

expansão da universidade junto à comunidade. Para tanto, nessa 

Pró-Reitoria são desenvolvidos processos educativos, culturais 

e científicos, articulados com o ensino e a pesquisa. É por meio 

da extensão que a comunidade acadêmica realiza trabalhos volta-

dos para solucionar questões locais, regionais e nacionais. Acesso: 

www.proex.ufes.br 

1.4 Sistema Integrado de Bibliotecas (sib)

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do 

Espírito Santo (sib/ufes) conta com oito unidades: Biblioteca Cen-

tral, Biblioteca Setorial Tecnológica, Biblioteca Setorial Ciências 

da Saúde, Biblioteca Setorial Centro Universitário Norte do Espí-

rito Santo, Biblioteca Setorial Ciências Agrárias, Biblioteca Seto-

rial de Artes, Biblioteca de Educação e Biblioteca Setorial Nedtec. 

A Biblioteca Central é órgão suplementar vinculado diretamente 

à Reitoria, e coordena todos os procedimentos técnicos do Sis-

tema. Administrativamente, as setoriais estão vinculadas aos seus 

centros de ensino. O sib/ufes se mantém em constante processo 

de atualização para que sejam providas informações atualizadas 

e adequadas às necessidades das atividades de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Administração da ufes. 

O acesso ao acervo do SIB é permitido tanto à comunidade  

universitária interna quanto à externa, isto é, está disponível para 

alunos, docentes e técnico-administrativos (ativos e inativos), ins-

critos automaticamente como usuários, o que acontece no momento 

da matrícula ou no estabelecimento de vínculo empregatício. Você 

pode consultar e retirar livros na Biblioteca Central da ufes utili-

zando sua identificação estudantil. Acesso: www.bc.ufes.br

Cada polo conta com uma pequena biblioteca para apoiá-lo 

presencialmente em seus estudos. As obras básicas poderão ser 

como preservação e expansão dos produtos culturais, humanísticos 

e naturais, imprescindíveis a qualquer projeto de inserção ativa no 

processo crescente de globalização econômica e cultural. 

Atualmente, o Centro de Ciências Humanas e Naturais/ufes 

oferece seis cursos de doutorado nas áreas de Biologia Vegetal e 

Biologia Animal, História, Letras, Oceanografia Ambiental e Psico-

logia; onze cursos de mestrado nas áreas de Biologia Vegetal, Biolo-

gia Animal, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Letras, 

Linguística, Oceanografia Ambiental, Psicologia e Psicologia Ins-

titucional; e oito cursos presenciais de graduação: Ciências Bio-

lógicas, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Línguas e 

Letras, Oceanografia e Psicologia. Cerca de 2000 (dois mil) estudan-

tes estão matriculados regularmente na modalidade presencial. 

Em 2014, oferece pela primeira vez uma turma do Curso de 

Licenciatura em Biologia, na modalidade ead, em 07 polos de 

apoio presencial, perfazendo um total de 210 ingressantes. 

1.1 Pró-Reitoria de Graduação (prograd)

A Pró-Reitoria de Graduação é responsável pela matrícula e acom-

panhamento do aluno. Os documentos relativos à vida acadê-

mica do aluno ficam armazenados nessa Pró-Reitoria. Por meio do 

Portal do Aluno é possível requerer histórico escolar, atestados, 

matrícula. Acesso: www.prograd.ufes.br

1.2 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (prppg)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (prppg) é responsá-

vel pelos projetos de pesquisa da Instituição e pela implementa-

ção da pós-graduação. Sua atuação está centrada no incentivo e 

no apoio à produção de conhecimento e à divulgação de financia-

mentos, bolsas e intercâmbios, no intuito de promover o desen-

volvimento científico, cultural e tecnológico da sociedade. Acesso: 

www.prppg.ufes.br
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Em 1990, foi criada a Coordenação Universitária do Norte do 

Espírito Santo (Ceunes) por meio do programa de interiorização 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade 

Federal do Espírito Santo visando à promoção socioeconômica e 

cultural do Norte do estado. O curso de Ciências Biológicas passou 

a ser oferecido também no município de São Mateus, pelo Ceunes, 

a partir de 1991.

A Educação Aberta e a Distância encontra-se normatizada no 

Brasil pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 

9.394 de 20 de dezembro de 1996); pelo Decreto n.º 2.494, de 10 

de fevereiro de 1998 (publicado no d.o.u. de 11/02/98); Decreto n.º 

2.561, de 27 de abril de 1998 (publicado no d.o.u. de 28/04/98) e pela 

Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998 (publicada no 

d.o.u. de 09/04/98).

O Curso de Licenciatura em Biologia, modalidade a Distância, 

origina-se intrínseca e paralelamente ao Programa de Interioriza-

ção da ufes na Modalidade ead – Educação Aberta e a Distância. 

Constitui-se, portanto, num Projeto Institucional dessa modali-

dade de interiorização da Universidade, buscando averiguar sua 

potencialidade, bem como a eficácia e a eficiência desse novo 

modelo de formação profissional, vale dizer, sua efetividade sistê-

mica, enquanto resposta política, científica e cultural.

Objetivando democratizar o acesso à Universidade, este pro-

jeto propõe a criação de um curso de graduação inovador e de qua-

lidade, na área de Biologia, na habilitação Licenciatura em Biologia 

a distância, que permita a outros segmentos da sociedade frequen-

tar um curso universitário, além de oferecer a complementação da 

formação de graduados procedentes de outros cursos.

2.1 Objetivos gerais

Contribuir para a formação docente, de qualidade, fundamentada 

na associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capa-

citação em serviço;

encontradas ali. Visite-a regularmente, colaborando para sua con-

servação e ampliação. 

Para saber mais sobre a ufes, Pró – Reitorias e o Centro de 

Ciências Humanas e Naturais, acesse o site www.portal.ufes.br.

CONHECENDO O CURSO

Licenciatura em Biologia – Modalidade a Distância

Mais um avanço do Centro de Ciências Humanas e Naturais 

(cchn) da ufes na democratização do acesso à educação

O curso presencial de Ciências Biológicas (modalidade Licencia-

tura) da ufes, criado pelo ato 05/64 do Conselho Universitário, 

teve o seu início em 1965 e foi regulamentado pelo Decreto Lei 

6477, de 24/04/70. Atualmente, o Curso de Graduação em Ciên-

cias Biológicas da ufes apresenta duas modalidades, Bacharelado 

e Licenciatura, sendo que a maior parte de suas disciplinas é ofe-

recida pelo Departamento de Ciências Biológicas, o qual apresenta 

um quadro de 24 professores, todos doutores.

O departamento de Ciências Biológicas é responsável por dois 

Programas de Pós-graduação: em Ciências Biológicas e Biologia 

Vegetal, criado em 2001 e 2003, respectivamente, e ambos apro-

vados pela capes. Este Departamento ainda é responsável pelo 

Núcleo de Genética Humana e Molecular, que atende à comuni-

dade capixaba e de outros Estados vizinhos (Minas Gerais, Bahia 

e Rio de Janeiro), realizando diagnóstico e aconselhamento de 

doenças genéticas. Vale destacar também que o Departamento de 

Ciências Biologicas possui o Herbário vies, maior acevo público 

de plantas de ambientes de Restinga do Espírito Santo, além do 

Núcleo de Genética Aplicada à Conservação da Biodiversidade e 

das Coleções Científicas de Insetos, Vertebrados, Malacologia e  

de Tecidos e dna. 

2
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• assumir uma postura de flexibilidade e disponibilidade para 

mudanças contínuas;

• desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas que ampliem 

e aperfeiçoem sua área de atuação, bem como  continuar sua 

qualificação para, assim, adaptar-se à dinâmica do mercado  

de trabalho;

• avaliar os impactos potenciais ou reais de novos conhecimen-

tos/tecnologias/serviços e produtos resultantes das atividades 

na área de Ciências Biológicas, considerando os aspectos éticos;

• organizar, coordenar, gerenciar, planejar e participar de equi-

pes de trabalho, atuando inter e multiprofissionalmente de 

forma cooperativa;

• portar-se como educador em todas as suas intervenções, cons-

ciente de seu papel na formação de cidadãos;

• nortear o exercício da profissão e da cidadania por critérios 

humanísticos, éticos e legais.

2.2 Quantidade de Vagas a Ofertar

Serão distribuídas 210 (duzentos e dez) vagas nos diversos polos do 

Estado do Espírito Santo, provenientes de recursos da União, atra-

vés da Universidade Aberta do Brasil e/ou de convênios com Muni-

cípios e Governo do Estado.

2.3 Duração

O cursista terá 05 anos, no máximo, para a conclusão do curso, 

podendo realizá-lo no período de 04 anos, a depender do desen-

volvimento individual do cursista, ou de grupos localizados, per-

fazendo um total de 3.505 horas/aula.

2.4 Frequência 

A frequência às atividades presenciais do curso é obrigató-

ria (no mínimo 75%) com vistas ao cumprimento de toda carga   

horária prevista.

Objetivos Específicos

Fornecer formação adequada para que o profissional Licenciado 

em Ciências Biológicas seja capaz de:

• exercer o magistério nas disciplinas de Ciências, no Ensino 

Fundamental, e de Biologia, no Ensino Médio, bem como em 

disciplinas da área de Ciências Biológicas no Ensino Superior;

• enfrentar com criatividade e responsabilidade os desafios do 

trabalho pedagógico no interior das escolas;

• reafirmar, no seu espaço de trabalho, a legitimidade político-

-social da ação docente;

• refletir sobre sua prática pedagógica objetivando aproximar 

cada vez mais, de fato, esta com os objetivos propostos para a 

formação de cidadãos conscientes de sua posição no mundo 

vivo e engajados nos projetos de melhoria e manutenção da 

qualidade de vida e de construção de uma sociedade mais justa;

• apoiar o desenvolvimento das vocações da Região e do Estado 

nos seus aspectos culturais, sociais, econômicos, científicos 

e tecnológicos;

• desenvolver atividades de extensão na área de Ciências Bioló-

gicas de acordo com as necessidades detectadas e segundo as 

concepções de educação continuada;

• contribuir para a preservação da vida em todas as suas formas 

e manifestações;

• atuar no sentido de que a legislação relativa à área de Ciências 

Biológicas seja cumprida;

• planejar, executar e gerenciar ações na área de educação e do 

ensino das Ciências Biológicas;

• desenvolver atividades de pesquisa e divulgar os resultados em 

veículos adequados;

• buscar autonomamente e aplicar o conhecimento no cotidiano 

do seu trabalho e de sua vida como cidadão;

• identificar possibilidades presentes e futuras da sua profissão;
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b. Núcleo de Disciplinas Específicas – inclui disciplinas, seminá-

rios e oficinas de fundamentação teórico-metodológicas e de 

caráter analítico, relativas a conteúdos da área, resguardando 

o caráter específico, trazendo a matéria (de natureza teórica e 

empírica) e os métodos próprios de cada campo de conheci-

mento a que se refere;

c. Núcleo de Disciplinas Comuns – inclui as disciplinas, semi-

nários e oficinas que constituem o “repertório de conheci-

mento geral”necessários à formação do professor na área de 

Biologia. Essas disciplinas permitem que o professor tenha, 

além de uma formação específica na área, uma visão interdis-

ciplinar com outras disciplinas relacionadas.

Dessa forma, o Curso de Licenciatura em Biologia, modalidade 

a distância, está dividido em áreas, distribuídas em 03 grandes 

núcleos. De acordo com a concepção curricular, as áreas se interco-

nectam de modo que, em cada área, o estudante terá contato com 

as diferentes abordagens curriculares, privilegiando as diferen-

tes formações. As áreas relativas à informática básica, metodolo-

gia da pesquisa e o Trabalho de Conclusão de Curso serão tratadas 

ao longo do curso de forma transversal. A organização curricular 

deste curso terá a seguinte estrutura:

• Organização em módulos

• Períodos semestrais

Para o desenvolvimento da estrutura curricular serão utiliza-

dos dentre outros, os seguintes recursos didáticos:

• Módulos impressos por áreas de conhecimento

• Ambiente Virtual de Aprendizagem

• Encontros Presenciais

• Estudos a distância

• Sistema de Acompanhamento (tutoria local e a distância)

2.5 Aprovação/Refazer o percurso

São exigidos, para a aprovação na disciplina/conteúdo e promoção 

de um módulo para outro, bem como para a conclusão do Curso, 

o coeficiente de 70% (setenta por cento) de aproveitamento em 

todos os meios/instrumentos de avaliação aplicado. Caso o aluno 

não atinja o coeficiente de 70% de aproveitamento, o aluno poderá 

refazer o percurso dentro do prazo previsto para a conclusão da 

disciplina. Aquele que não atingir esse coeficiente de aproveita-

mento no prazo previsto será considerado reprovado no curso.

2.6 Transferência de Curso para outra modalidade de ensino

Não será permitida a transferência de curso e de modalidade de 

ensino diferenciado, por se tratar de clientela específica.

2.7 Cancelamento de disciplinas e trancamento de matrícula

Não será permitido o cancelamento de disciplinas ou trancamento 

de matrícula, por se tratar de clientela específica.

ESTRUTURA CURRICULAR

3.1 Organização do Curso

A Organização Curricular atende a Resolução CNE/CP 01/2002 e 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais. O artigo 3º da Resolução 

CNE/CP 01/2002 explicita alguns princípios que devem nortear a 

formação de professores em cursos de Licenciatura. Com base nes-

ses princípios, propôs-se a organização dos conteúdos e práticas 

de acordo com a seguinte classificação:

a. Núcleo de Disciplinas Pedagógicas – inclui disciplinas, seminá-

rios e oficinas cujas temáticas serão de fundamentação filosó-

fica e teórico-metodológicas relativas ao ensino/aprendizagem. 

3



Guia do Estudante ∙ 1716 ∙ Guia do Estudante

A fase presencial inclui: 

• Encontros semanais, com duração mínima de quatro horas. A 

proposta desses encontros é promover estudos sistemáticos 

envolvendo alunos e tutor presencial com vistas à socialização 

de dúvidas e construção de conhecimentos.

• Nesses encontros presenciais semanais, os discentes e tutores 

também assistirão a webconferências com a participação inte-

rativa de professores conteudistas, professores formadores e 

tutores presenciais e a distância;

• Encontros sistemáticos, via webconferência, com professores, 

tutores e alunos e, quando necessário, encontros presenciais 

nos polos com os alunos para estudos e trabalhos, durante todo 

o semestre letivo, visando à criação de situações de aprendiza-

gens sociointerativas;

• As avaliações presenciais terão peso, mínimo, de 51% sobre as 

demais formas de avaliação e todas as avaliações serão pen-

sadas, analisadas e elaboradas pelos professores formadores, 

com o apoio dos tutores a distância e aplicadas aos alunos nos 

polos pelos tutores presenciais.

A fase não-presencial será distribuída por todo o semestre 

letivo e abrange:

• Estudos individuais ou coletivos, com apoio de material didá-

tico autointrucional e de recursos multimeios, além de pre-

sença permanente nas atividades previstas a serem realizadas 

nos ambientes vituais;

• Prática de ensino, Estágio Supervisionado e Seminário temá-

tico orientados, mediante trabalho do aluno/cursista na 

perspectiva de suas atividades discentes e docentes regular-

mente previstas;

• Encontros agendados com os tutores presenciais, para a dis-

cussão de pontos considerados polêmicos, a serem encami-

nhados aos Professores Especialistas ou resolvidos por meio 

A Integralização das 3.505 horas/aula conforme estabelecido 

pela Lei de Diretrizes e Bases, permitirá a diplomação dos estudan-

tes, após o cumprimento das exigências da presente proposta cur-

ricular. Cabe destacar que os pressupostos metodológicos estão 

sustentados pelos seguintes argumentos:

• abandonar a disciplinaridade, trabalhando-se por áreas de 

conhecimento e, dessa forma, oferecer uma formação inter - 

-disciplinar;

• identificar recortes teórico-metodológicos das áreas levando-se 

em conta os conceitos de autonomia, investigação, flexibili-

dade, trabalho cooperativo, relação teoria e prática, dialogici-

dade, interatividade, criticidade, inter e transdisciplinaridade.

• favorecer uma sólida formação teórica possibilitando a reação 

teoria-prática. A dinâmica adotada para a aplicação dos Módu-

los será a mesma para todos os semestres da seguinte forma:

3.2 Metodologia de Aplicação da Grade Curricular 

 Cada ano é composto de dois (02) módulos, sendo 01 por semes-

tre. Cada semestre terá, em média, 330 horas totalizando aproxi-

madamente 660h por ano. Os estudos serão independentes e terão 

como referência básica o material impresso e o ambiente virtual 

de aprendizagem. Será disponibilizado em cada polo de acordo 

com as condições de cada município.

Os Polos ou Núcleos possuem infraestrutura técnica e peda-

gógica que serão utilizados para as atividades presenciais e como 

base de apoio para os estudos durante todo o curso. No desenvol-

vimento do curso, serão realizados encontros presenciais e semi-

nários temáticos.

Os Encontros presenciais servirão para oferecer a visão geral do 

processo de desenvolvimento do curso assim como da modalidade 

a distância. Haverá entrega dos materiais didáticos do semestre 

bem como exploração das atividades de estudo e pesquisa, visando 

principalmente orientações quanto aos seminários temáticos. 
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do conhecimento. A formação terá continuidade nas disciplinas 

de instrumentação para o ensino, na prática de ensino e no pro-

jeto final de curso.

Tendo em vista esses pressupostos, segue a dinâmica curricu-

lar proposta para o curso, organizada em módulos. Cada Módulo 

aborda: Estudos de formação Básica, Estudos de Formação Profissio-

nal e de Ciência aplicada à Biologia e de Formação Complementar.

3.3.1 Distribuição da Carga Horária do Curso

Cada módulo descrito na distribuição da carga horária corres-

ponde a um período letivo.

Ano Módulo
Núcleo 

Disciplinas 
Comuns

Núcleo de 
Disciplinas 
Específicas

Núcleo de 
Disciplinas 

Pedagógicas
TOTAL

1
I 90 270 — 360

II 180 240 — 420

2
III 60 270 — 330

IV 180 165 120 465

3
V — 300 120 420

VI 120 180 260 560

4
VII 60 120 260 440

VIII 330 — 180 510

SubTotal 1020 1545 940 3505

Atividades Complementares — — — 120

Total 1020 1545 940 3625

dos sistemas de comunicação disponibilizados, no caso da 

ufes, a Plataforma Moodle;

• Prática pedagógica orientada de modo que o professor cursista 

trabalhe os conteúdos do curso na perspectiva de suas ativida-

des docentes regulares;

Os seminários temáticos ocorrerão preferencialmente ao final 

do semestre, quando os estudantes farão as atividades de avalia-

ção socialização.

Durante os seminários temáticos serão realizados estudos, 

atividades práticas e pesquisas, com base nos subsídios teórico-

-metodológicos desenvolvidos nos diferentes núcleos e áreas de 

conhecimento do curso. Os resultados desses estudos serão socia-

lizados por meio de diferentes estratégias (gt, pôsteres, oficinas).

A disposição do conteúdo no ambiente virtual de aprendiza-

gem bem como nos outros meios técnicos disponibilizados para 

os estudantes obedecerá à proposta metodológica do curso, obser-

vando-se os princípios básicos pedagógicos eleitos para o desen-

volvimento do curso. 

3.3 Organização do Currículo

Em atendimento aos Parâmetros Curriculares Nacionais, no ciclo 

inicial, os alunos terão contato com disciplinas que tratam de 

assuntos de interesse comuns tais como “Grandes Temas em Bio-

logia”, “Diversidade dos Seres Vivos”e “Dinâmica da Terra”. Em 

paralelo, serão desenvolvidas disciplinas de cunho específico, 

estimulando os estudantes para a importância e impacto social 

dos avanços recentes da biologia e valorizando a integração verti-

cal e horizontal dos temas em estudo. A formação pedagógica situ-

ará o estudante no papel do professor como gerador e transmissor 
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II

NDE Botânica I
60

(30T-30P)
04 Obr

NDE
Física Aplicada a 

Biologia
60

(60T)
04 Obr

NDE
*Classificação e 

Diversidade Biológica
60

(30T-30P)
04 Obr

NDE
Zoologia de 

Invertebrados I
60

(30T-30P)
04 Obr

NDC Educação a Distância
60

(30T-30P)
04 Obr

NDC

Seminário Temático 
Integrador: Prática 
de Ensino e Estágio 

Supervisionado I

120
(30T-90P) 05 Obr

TOTAL DO MÓDULO II 420 25

TOTAL DO CURSO 780 46

segundo ano

Módulo Núcleo Disciplinas Carga Horária Créditos

III

NDE Botânica II
60

(30T-30P)
04 Obr

NDE
Zoologia de 

Invertebrados II
60

(30T-30P)
04 Obr

NDE
Processos Bioquímicos 

da Célula
75

(45T-30P)
05 Obr

3.3.2 Matriz curricular do curso

CCE – Responsabilidade do Centro de Ciências Exatas;

CE – Responsabilidade do Centro de Educação;

CCS – Responsabilidade do Centro de Ciências da Saúde;

SEAD – Responsabilidade do Núcleo de Educação Aberta à Distância;

T – Carga horária teórica;

P – Carga horária prática;

Obr – Disciplina obrigatória;

Opt – Disciplina optativa;

* Disciplinas inseridas na grade curricular mediante determinação 

dos departamentos envolvidos no curso.

primeiro ano

Módulo Núcleo Disciplinas Carga Horária Créditos

I

NDE
Biologia Celular 

e Molecular
90

 (60T-30P)
05 Obr

NDE
Biologia de 

Microorganismos
60 

(30T-30P)
04 Obr

NDE Química Geral
60

 (30T-30P)
04 Obr

NDE Matemática Superior
60

 (60T)
04 Obr

NDC
Introdução à 
Informática

90
 (30T-60P)

04 Obr

TOTAL DO MÓDULO I 360 21

TOTAL DO CURSO 360 21
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terceiro ano

Módulo Núcleo Disciplinas Carga Horária Créditos

V

NDE
Botânica IV

(Fisiologia Vegetal)
75

(45T-30P)
05 Obr

NDE
Noções de Estatística 

(Biologia Quantitativa)
60

(60T)
04 Obr

NDE Dinâmica da Terra
75

(75T)
05 Opt

NDE Fisiologia Humana
90

(60T-30P)
05 Obr

NDP
Pesquisa e Prática 

Pedagógica
60

(60T)
04 Obr

NDP
Psicologia da

Educação
60

(60T)
04 Obr

TOTAL DO MÓDULO V 420 27

TOTAL DO CURSO 1995 123

VI

NDE
Zoologia de
Vertebrados

60
(30T-30P)

04 Obr

NDE Evolução
60

(60T)
04 Obr

NDE Química Orgânica
60

(30T-30P)
04 Obr

NDC

Seminário Temático 
Integrador: Prática 
de Ensino e Estágio 
Supervisionado III

120
(30T-90P)

05 Obr

III

NDE
Histologia e Biologia do 

Desenvolvimento
75

(45T-30P)
05 Obr

NDC Educação Ambiental
60

(60T) 04 Obr

TOTAL DO MÓDULO III 330 22

TOTAL DO CURSO 1110 68

IV

NDE Botânica III
60

(30T-30P)
04 Obr

NDE Genética Básica
60

(30T-30P)
04 Obr

NDE Anatomia Humana
45

(30T-15P)
03 Obr

NDP
Fundamentos

Históricos e Filosóficos 
da Educação

60
(60T)

04 Obr

NDP
Política e Organização 

da Educação Básica
60

(60T)
04 Obr

NDC Filosofia da Ciência
60

(60T)
04 Opt

NDC

Seminário Temático 
Integrador: Prática 
de Ensino e Estágio 
Supervisionado II

120
(30T-90P)

05 Obr

TOTAL DO MÓDULO IV 465 28

TOTAL DO CURSO 1575 96
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VIII

NDC Biologia e Saúde
60

(60T)
04 Opt

NDC
Trabalho de Conclusão 

de Curso II
60

(15T-45P)
04 Obr

NDC
Perspectivas em 

Educação Popular: 
prática de ensino

90
(30T-60P)

04 Opt

NDC

Seminário Temático 
Integrador: Prática 
de Ensino e Estágio 
Supervisionado IV

120
(30P-90T)

05 Obr

NDP
Fundamentos de
Língua de Sinais 

Brasileira - LIBRAS

60
(60T)

04 Obr

NDP
Currículo e Formação 

Docente
60

(60T)
04 Obr

NDP
Filosofia da
Educação

60
(60T)

04 Obr

TOTAL DO MÓDULO VIII 510 29

TOTAL DO CURSO 3505 207

A disposição curricular acima representa um total de 3.505 

horas/aula. O aluno deverá cursar, além das disciplinas obrigató-

rias, 400 horas de disciplinas necessariamente na área de Educação.

Todas as disciplinas constantes das organizações curriculares do 

Curso proposto incorporarão, no interior de suas ofertas e de seus 

instrumentos de mediação didática, abordagens relativas às temáti-

cas da educação para a diversidade e para as relações etnicorraciais e 

história e cultura dos povos indígenas e afro-brasileiras e africanas. 

VI

NDP Didática
60

(60T)
04 Obr

NDP
Estágio Supervisionado 

em Ensino I
200

(200P)
09 Obr

TOTAL DO MÓDULO VI 465 28

TOTAL DO CURSO 1575 96

quarto ano

Módulo Núcleo Disciplinas Carga Horária Créditos

VII

NDE
Fisiologia Animal 

Comparada
60

(30T-30P)
04 Obr

NDE
Elementos de Ecologia

e Conservação
60

(60T)
04 Obr

NDC
Trabalho de Conclusão 

de Curso I
60

(15T-45P)
04 Obr

NDP
Estágio Supervisionado 

em Ensino II
200

(200P)
09 Obr

NDP
Tópicos Especiais no 
Ensino de Biologia

60
(60T)

04 Obr

TOTAL DO MÓDULO VII 440 25

TOTAL DO CURSO 2995 178
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Ciências Biológicas de forma integrada e fundamentada na 

observação e experimentação;

• despertar o biólogo para o fato de que o meio que nos rodeia se 

constitui em um rico laboratório de ensino e de aprendizagem;

• despertar a atenção do profissional para a importância da bio-

diversidade e de sua preservação;

• difundir técnicas de experimentação e de observações em dife-

rentes áreas das Ciências Biológicas.

3.3.4 Ementas das disciplinas

Anatomia Humana

Princípios fundamentais para o ensino da Anatomia. Descrição 

dos sistemas ósseo, articular, muscular, nervoso, circulatório, res-

piratório, digestivo, genital masculino, genital feminino, urinário. 

Órgãos dos sentidos.

Biologia Celular e Molecular

Métodos de estudo da célula. Membrana plasmática. Transporte 

através da membrana plasmática. Sinalização Celular. Retículo 

endoplasmático. Complexo de Golgi. Endocitose. Citoesqueleto. 

Mitocôndrias. Cloroplastos. Peroxissomos. Ciclo celular. Divisão 

celular. Núcleo interfásico. Estrutura do dna. Complexidade dos 

genomas. Os mecanismos básicos da transmissão da informação 

gênica: replicação, transcrição e tradução; Clonagem gênica, biblio-

tecas de dna, Sequenciamento do dna. Marcadores Genéticos.

Biologia e Saúde

Aspectos gerais da saúde humana. Noções de higiene e prevenção 

a doenças. Doenças parasitárias e não parasitárias. Doenças sexu-

almente transmissíveis. Doenças na era moderna (do trabalho e do 

envelhecimento). Significado biológico da morte. O uso e depen-

dência em substâncias psicoativas.

Além de esses temas perpassarem por todas as disciplinas da 

organização curricular do Curso, serão abordados, com ênfase 

ressaltante, nas disciplinas das áreas de Educação, conforme 

proposto no parecer CNE/CP Nº 3/2004 – CP – Aprovado em 

10.3.2004, p.2-3, que institui As Diretrizes para Educação para as 

Relações Etnicorraciais.

As aulas práticas presenciais serão concentradas, preferencial-

mente, aos finais de semana, utilizando-se laboratórios das escolas 

públicas localizadas nos polos, além da experimentoteca itinerante 

da ufes, ferramenta essa já utilizada para levar, para o interior do 

Estado, as práticas pedagógicas do curso de Ciências Biológicas.

3.3.3 Competências e Habilidades Essenciais

O currículo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, na 

modalidade ead, está elaborado de maneira que o egresso desen-

volva as seguintes competências e habilidades:

• formar professores de Biologia e de Ciências para o Ensino Fun-

damental e Médio com visão holística das Ciências Biológicas, 

familiarizados com o desenvolvimento das ideias e com a meto-

dologia científica, em seus múltiplos aspectos teóricos e práticos;

• formar profissionais de Biologia (Licenciado) capazes de debater 

ideias com a comunidade científica e com a população em geral.

• formar biólogos especializados para o exercício do magisté-

rio nos níveis fundamental e médio em instituições públicas e 

privadas e das atividades de pesquisa, nas áreas de saúde, meio 

ambiente e biotecnologia;

• garantir a interação entre ensino, pesquisa e extensão para situ-

ações socioeconômicas diversas existentes no Espírito Santo.

• capacitar professores para um ensino de Ciências Biológicas de 

forma integrada e voltada para a formação de cidadãos com a 

verdadeira compreensão de história da vida;

• formar profissionais capazes de difundir um processo de 

ensino-aprendizagem abordando as diferentes áreas das 
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necessárias ao desenvolvimento. Hormônios Vegetais. Movimen-

tos Vegetais: tropismos, nastismos, nutação. Fotomorfogênese. 

Reprodução: Frutificação, Dormência e Germinação.

Classificação e Diversidade Biológica

Desenvolvimento histórico do pensamento biológico. História 

da vida e estudo da diversidade. Escolas sistemáticas: sistemá-

tica tradicional, fenética, gradista e filogenética. Fundamentos de 

classificação biológica. Classificações tradicional e filogenética. 

Agrupamentos taxonômicos. Análise de cladogramas. Categorias 

taxonômicas: sistema de hierarquia, categorias inferior e superior. 

Nomenclatura biológica e sistema binomial.

Currículo e Formação Docente

Fundamentos do currículo. Principais enfoques curriculares. Acom-

panhamento e análise de um currículo. Formação para a docência.

Didática

Educação de hoje. Processos de ensino-aprendizagem. Plane- 

jamento do ensino. Conteúdos de ensino. Métodos e técnicas  

do ensi-no. Recursos de ensino. Avaliação do processo ensino- 

aprendizagem. 

Dinâmica da Terra 

Estrutura e composição da Terra. Tempo geológico. Abundância dos 

elementos nas geosferas. Litosfera: Dinâmica da crosta terrestre; 

minerais e rochas; prisma elementar; ciclos geoquímicos endóge-

nos e exógenos; agentes transportadores de massas no ambiente; 

intemperismo; transporte e deposição sedimentar; noções de 

estratigrafia e paleontologia. Introdução ao estudo da Paleonto-

logia. Processos de fossilização e tipos de fósseis. Aspectos geo-

lógicos relacionados aos processos de fossilização. Aplicação da 

Micropaleontologia à prospecção dos solos, A Paleontologia e 

Biologia dos Microrganismos

Características gerais dos microrganismos. Genética microbiana. 

Esterilização e desinfecção. Vírus. Fungos. Doenças associadas à 

microorganismos. Noções de fitopatologia. Noções de microbio-

logia de alimentos. Noções de microbiologia do solo. Noções de 

microbiologia da água.

Botânica I

Introdução à Taxonomia; Características Gerais das algas. Princi-

pais Divisões – Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Hete-

rokontophyta (Bacillariophyceae e Phaeophyceae), Chlorophyta e 

Rhodophyta: morfologia, pigmentos, cor, substâncias de reserva, 

constituição bioquímica da parede, importância ecológica e eco-

nômica, reprodução e ciclo vital. Bryophyta – características gerais 

e Classes. Fungi – características gerais e Divisões. Fungos liqueni-

zados. Complemento: Métodos para Coleta e Preservação de algas.

Botânica II

Organização do corpo vegetal. Origem e evolução dos órgãos vege-

tativos. Morfologia da raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Habi-

tat, reprodução e sistemática dos seguintes grupos vegetais: Pteri-

dophyta, Gymnospermae e Angiospermae.

Botânica III

Organização interna do corpo vegetal: Célula Vegetal. Tecidos 

Vegetais: Meristemas, Sistema Dérmico, Sistema Fundamental, 

Sistema Vascular. Estruturas Secretoras. Distribuição dos tecidos 

no corpo vegetal: Raiz, Caule e Folha.

Botânica IV (Fisiologia Vegetal)

Transpiração. Condução de água. Absorção de água. Nutrição 

Mineral. Fotossíntese. Condução de solutos orgânicos. Respira-

ção. Desenvolvimento Vegetal. Análise do Crescimento. Condições 
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Estágio Supervisionado I

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-peda-

gógicos que ocorrem na escola e em outros espaços educativos.  

A dimensão dos processos de ensino-aprendizagem e a relação 

teórico-prática no cotidiano escolar: concepção de currículo; sele-

ção e organização de conteúdos, metodologia do ensino; livro 

didático, considerando a análise crítica de seus textos e o exame 

permanente da estruturação de seu conteúdo; e avaliação da apren-

dizagem. Ação docente, entendida como regência de classe, con-

tendo a elaboração e operacionalização de processos pedagógicos.

Estágio Supervisionado II

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-

-pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços edu-

cativos. A dimensão dos processos de ensino-aprendizagem e a  

relação teórico-prática no cotidiano escolar: concepção de currículo; 

seleção e organização de conteúdos, metodologia do ensino; livro 

didático, considerando a análise crítica de seus textos e o exame 

permanente da estruturação de seu conteúdo; e avaliação da apren-

dizagem. Ação docente, entendida como regência de classe, con-

tendo a elaboração e operacionalização de processos pedagógicos.

Evolução

Padrões e processos evolutivos; estimativas da variabilidade gênica; 

genética de populações e forças evolutivas: mutação, seleção natural, 

deriva gênica; migração, variação geográfica e especiação; coadapta-

ção, mimetismo e a evolução das relações interespecíficas; taxas de 

divergência e relógio molecular; evolucionismo e criacionismo.

Filosofia da Ciência

Introdução geral ao pensar filosófico como questionamento, inves-

tigação, raciocínio e reflexão. A existência e significação de pressu-

postos, métodos indutivos e dedutivos e a influência da linguagem 

a Paleoclimatologia como elementos indicadores do Paleoam-

biente. Tipos de rochas, noções de sedimentologia e de bioestra-

tigrafia. A Tabela Geocronológica e sua interação com a evolução 

dos organismos e a transformação dos ambientes. O movimento 

dos continentes e as consequências sobre a biota. As extinções e 

as glaciações.

Educação Ambiental

Norte x Sul, um debate recorrente necessário. Uma crise ambiental, 

uma crise civilizacional. Um novo paradigma, a sustentabilidade. 

Reorientação da educação como respaldo para o desenvolvimento 

sustentável. Mudança de hábitos de consumo e de produção. Ética, 

cultura e equidade: a sustentabilidade como imperativo moral e o 

resgate da cidadania. História da educação ambiental e principais 

documentos. A Agenda 21 e a mobilização para a ação. Reflexões 

contemporâneas e transversalidade. Práticas, tecnologias e meto-

dologias. Experiências.

Educação a Distância 

O ensino e a aprendizagem na modalidade ead. A estrutura da 

Rede em ead e as ferramentas de utilização através da tecnolo-

gia da informação; a orientação em ead; utilização e produção de 

materiais didáticos. Introdução à informática e às ferramentas 

tecnológicas do ensino à distância. Pesquisa no ciberespaço. Ins-

trumental de navegação e produção no ambiente digital.

Elementos de Ecologia e Conservação

O âmbito da ecologia. Ecossistema: histórico, conceitos, o 

ambiente físico (luz, temperatura, água, salinidade, solo), fatores 

limitantes, transferência de energia e biomassa. Ciclos biogeo-

químicos. Biociclos e biomas. Recursos naturais e meio ambiente. 

Poluição e desequilíbrios ecológicos. Novas tecnologias e seu 

risco ambiental.
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respiratório. Fisiologia do aparelho digestivo e renal. Fisiologia do 

sistema endócrino e da reprodução.

Fundamentos da Língua de Sinais Brasileira – libras

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura 

surda. A identidade surda. Sinais básicos na conversação.

Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação

O processo educacional: dimensões, formas, instâncias educativas. 

Educação e cultura. Educação e economia. Educação e sociedade. 

Educação e Estado. Educação e valores. Pedagogia e Filosofia. Cor-

rentes do pensamento contemporâneo importantes para a Pedago-

gia. Teoria e prática: a práxis do educador.

Genética Básica

Origens e História da Genética e Evolução, Genética Clássica, Bases 

da Genética Mendeliana, Padrões de Herança, Herança ligada ao 

sexo, Herança mitocondrial. Base Cromossômica da Herança. Mape- 

amento Gênico, Ligação, Interação Gênica, Recombinação e Trans-

ponsons. Mutação e Alterações dos Cromossomos (numéricas e 

estruturais), Mecanismos e Consequências. Grupos Sanguíneos. 

Aplicação de Modelos Estatísticos (Probabilidade Qui-quadrado). 

Princípios da Genética do Desenvolvimento, Introdução a Heran- 

ça Quantitativa.

Histologia e Biologia do Desenvolvimento

Os tecidos fundamentais: estrutura e aspectos biológicos dos 

tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. O desen-

volvimento embrionário dos animais: gametas e gametogênese, 

fecundação, formação da mórula e gástrula, os folhetos embrioná-

rios fundamentais e seu destino, delimitação do corpo do embrião.

no pensar. A presença contínua da filosofia na história do desen-

volvimento das ciências, inclusive o processo de modificação de 

posições ontológicas, metodológicas e epistemológicas. A cres-

cente consciência da presença do observador na chamada objeti-

vidade. A relação filosofia e ciência em alguns de seus problemas 

principais: vida, modelo científico, explicação, causalidade, maté-

ria viva, determinismo e vitalismo. As teorias da evolução celular, 

teoria de sistemas e a neurologia nas ciências biológicas.

Filosofia da Educação

Estudo de contribuições filosóficas dos grandes pensadores da 

educação, com destaque para os projetos educacionais, concep-

ções e ideais que ajudaram a construir.

Física Aplicada à Biologia

Grandezas físicas e medidas; movimento, forças e leis de Newton, 

trabalho e energia, movimento ondulatório; temperatura e calor; 

densidade, pressão, e capilaridade, difusão e osmose, noções de 

dinâmica dos fluidos, modelos atômicos e radiação; aplicações da 

física à ciências biológicas: o músculo e sua relação com alavan-

cas, som e audição, vôo dos animais, física do mergulho, circula-

ção do sangue, efeito estufa e aquecimento global, efeitos da radia-

ção sobre os seres vivos.

Fisiologia Animal Comparada

Fisiologia comparada da digestão. Osmorregulação e excreção. 

Fisiologia cardiovascular de Invertebrados e Vertebrados. Fisiolo-

gia comparada da respiração e funções respiratórias do sangue.

Fisiologia Humana

Biofísica das membranas. Compartimentos celulares. Mecanis-

mos neurais de controle. Fisiologia dos aparelhos cardiovascular e 
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como alternativa de educação e como meio de participação social 

efetiva das camadas populares. Relacionamento da comunidade 

com a escola.

Pesquisa e Prática Pedagógica

Relação entre a pesquisa, formação do professor e prática peda- 

gógica, com vistas ao ensino com pesquisa, considerando suas 

diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel 

do professor na pesquisa, na produção e socialização do conheci-

mento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferen-

tes enfoques da pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica, 

com ênfase no ensino de Ciências e Biologia.

Política e Organização da Educação Básica

A configuração histórica do estado brasileiro; a função social da 

educação e definição da política educacional. Estado e planeja-

mento educacional: centralização / descentralização, público / 

privado e quantidade / qualidade; organização, financiamento, 

gestão e avaliação da educação básica. Política de formação de pro-

fessores no Brasil. Política educacional no Espírito Santo.

Processos Bioquímicos da Célula

Constituintes da matéria viva. Biomoléculas (proteínas, glicídeos, 

lipídeos, bases nitrogenadas, nucleotídeos, hormônios). Enzimas 

alostéricas. Inibição e ativação. Fotossíntese. Respiração. Meta-

bolismo intermediário: proteínas, glicídeos e lipídeos. Regulação 

metabólica: síntese de enzimas, modificação alostérica, amplifi-

cação e conversão molecular.

Psicologia da Educação

Relação Psicologia e Educação. A dinâmica psicossocial da educação: 

sistema educacional brasileiro, práticas educacionais e cotidiano 

escolar. Concepções de Aprendizagem e processos educacionais.

Introdução à Informática

Hardware: princípio de funcionamento do computador. Iden-

tificação dos principais componentes. Montagem de um com-

putador. Sistema Operacional: conceito de sistema operacional; 

sistema Windows e Linux; instalação de programas. Internet: con-

ceito de internet; navegação sites de busca, repositórios de progra-

mas, sites voltados para o ensino. E-mail: enviar e receber e-mails, 

arquivos anexados. Edição de texto: programas de edição de texto, 

edição de fórmulas. Planilhas: uso de planilhas eletrônicas, fór-

mulas e decisões lógicas, gráficos em planilhas. Gráficos e Multi-

mídia: arquivos de imagem (gif, jpeg etc.), arquivos de som, mul-

timídia, flash etc. Hipertexto: o que é html, editores e browsers.

Matemática Superior

Equações de retas. Funções elementares (polinomiais, trigonomé-

tricas, exponenciais, logarítmicas). Noções e cálculo de derivadas. 

Traçado de gráficos. Aplicações de derivada. Noções e cálculo de 

integrais. Cálculo de áreas.

Noções de Estatística (Biologia Quantitativa)

Conceitos gerais de estatística. Seriação e tabulação. Gráficos. Dis-

tribuição de frequências. As medidas estatísticas. Noções de pro-

babilidade. Distribuição binominal. Curva normal e aplicação. 

Distribuição de Poisson.

Perspectivas em Educação Popular: prática de ensino

Conceituação de pressupostos teóricos da educação popu-

lar. A questão do saber e da cultura popular: educação política e 

de classe. Os movimentos sociais e a organização de grupos das 

camadas populares. O movimento sindical, sua história e rumos 

do novo sindicalismo. As associações civis e profissionais: suas 

principais reivindicações na luta por novos espaços. A questão da 

cidadania: direitos humanos e direitos civis. A educação popular 
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Tópicos Especiais no Ensino de Biologia

Análise e vivência de práticas de ensino visando à integração, atra-

vés de projetos de ensino interdisciplinares, de conhecimentos da 

área específica de ensino com os conhecimentos pedagógicos, na 

perspectiva da dimensão humana, cultural, social, política e eco-

nômica da educação.

Trabalho de Conclusão de Curso I

Desenvolvimento de um trabalho aplicado em uma das áreas espe-

cíficas de Biologia (Zoologia, Botânica, Genética, Ecologia, etc.). 

Como preparar uma monografia. Metodologia Científica.

Trabalho de Conclusão de Curso II

Desenvolvimento de projeto de ensino pelo aluno em área especí-

fica de seu interesse, sob a supervisão de um orientador do núcleo 

específico e pedagógico.

Zoologia de Invertebrados I

Origem dos Metazoa, da bilateralidade e das condições blastocelo-

mada e celomada. Biologia funcional, classificação e aspectos eco-

lógicos de Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelmintes, Rotifera, 

Gastrotricha, Kynorhyncha, Nematoda, Mollusca e Annelida.

Zoologia de Invertebrados II 

Origem e consequências da artropodização. Origem dos Deute-

rostomia morfologia. Biologia funcional, classificação e aspectos 

ecológicos de Chelicerata, Hexapoda, Myriapoda, Crustacea, Tardi-

grada, Onycophora e Echinodermata.

Zoologia de Vertebrados

Conceitos e princípios básicos de evolução, diversificação e 

extinção de vertebrados. Aspectos morfológicos, evolutivos, 

biologia e ecologia de Protocordados, Agnatha, Chondrichtyes, 

Química Geral

Estrutura eletrônica dos átomos. Tabela Periódica. Ligação quí-

mica. Reações e equações químicas. Estequiometria das soluções. 

Soluções. Cinética química. Equilíbrio químico. Termoquímica.

Química Orgânica 

Estudo das principais funções orgânicas e suas respectivas reações 

orgânicas mais importantes.

Seminário Temático Integrador: Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado I

Apresentação de atividades temáticas referentes aos módulos I e II 

do Primeiro Ano de curso. Vivenciar a construção do movimento 

da prática docência.

Seminário Temático Integrador: Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado II

Apresentação de atividades temáticas referentes aos módulos III 

e IV do Segundo Ano de curso. Vivenciar a construção do movi-

mento da prática docência.

Seminário Temático Integrador: Prática de Ensino e Estágio 

Super visionado III

Apresentação de atividades temáticas referentes aos módulos V e 

VI do Terceiro Ano de curso. Vivenciar a construção do movimento 

da prática docência.

Seminário Temático Integrador: Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado IV

Apresentação de atividades temáticas referentes aos módulos VII 

e VIII do Terceiro Ano de curso. Vivenciar a construção do movi-

mento da prática docência.
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a distância da ufes, com sustentação legal, a ser cumprido pelo 

graduando. Visa ao exercício em metodologia científica como 

atividade/síntese dos conhecimentos e práticas vivenciadas, inte-

grando a Biologia com as atividades pedagógicas inerentes ao 

curso. No currículo de curso de licenciatura em Ciências Biológi-

cas/ead, o Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser desenvolvido 

individualmente ou em dupla, nos dois últimos módulos, em duas 

etapas semestrais sucessivas: Trabalho de Conclusão de Curso I, 

elaboração do projeto; e, Trabalho de Conclusão de Curso II, desen-

volvimento e conclusão da pesquisa.

equipe e mecanismos de acompanhamento e de 

cumprimento do trabalho de conclusão de curso

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser acompanhado por 

um Coordenador de Trabalho de Graduação, bem como por profes-

sores orientadores. 

Compete ao coordenador de Trabalho de Graduação:

a. coordenar e acompanhar os professores orientadores com o 

objetivo de atender aos pressupostos teóricos e metodológicos 

de uma investigação;

b. definir os critérios de avaliação e as normas reguladoras das 

ações que envolvem as etapas de cada disciplina de Trabalho 

de Graduação ofertada; 

c. garantir a articulação da pesquisa com o campo da Biologia e 

da Educação.

O acompanhamento do cumprimento do Trabalho de Conclu-

são de Curso obedece a duas etapas:

1ª etapa: Trabalho de Conclusão de Curso I

Elaboração do Projeto – Etapa inicial apoiada em dois campos:  

o científico e o didático/pedagógico. 

Ostheychtyes e Tetrapodas: Amphibia, Anapsidas, Diapsidas e 

Synapsidas. Os humanos e a conservação dos vertebrados.

3.3.5 Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório

Os licenciandos farão estágio nas escolas nas quais atuam e terão 

contabilizadas mais 210 horas de estágio exigidas (Estágios I e II), 

ou poderão ter essa carga reduzida em até 50%, de acordo com as 

Normas de Estágio Curricular Supervisionado estabelecidas para 

os cursos de Licenciatura da ufes, uma vez que esses alunos cur-

sistas de Licenciatura em Biologia, modalidade a distância, já são 

professores efetivos das redes Estadual e Municipal, sendo assim 

possuidores de experiência na área pedagógica. 

Os critérios de supervisão e avaliação desse estágio serão discuti-

dos com o Centro de Educação, que será o responsável pelas dis-

ciplinas Pedagógicas e seguirá o proposto pela Resolução CNE/CP 

1 de fevereiro de 2002. As disciplinas de Estágio Supervisionado I 

e II poderão se basear no proposto pelo Centro Pedagógico/ufes 

para o Curso de Biologia, modalidade presencial, que estabelece:

1. Atividades de Reflexão Teórica (60h))

2. Atividades Teóricas Complementares (20h)

3. Atividades de Observação do Cotidiano Escolar (10h)

4. Atividades de Coparticipação (60h na escola)

5. Atividades de Regência (60h na escola)

• Com relação à Prática de Ensino, espera-se que o aluno possa 

elaborar um projeto de intervenção na sua área de atuação, 

com posterior relatório das atividades desenvolvidas, a ser 

apresentado ao seu respectivo professor orientador.

3.3.6 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso é distribuído em Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II. É um componente obrigatório da estru-

tura curricular do Curso de Biologia – Licenciatura na modalidade 
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meios de divulgação dos trabalhos 

de conclusão de curso

A divulgação dos trabalhos de graduação é feita inicialmente pela 

divulgação da data de defesa pública frente à banca examinadora, 

e no dia da defesa propriamente dita. Além disso, os trabalhos de 

graduação são encaminhados pela Coordenação do Curso à biblio-

teca, tornando-se fonte permanente de consulta para a comuni-

dade, auxiliando na ampliação das pesquisas para futuros trabalhos.  

O graduando deverá entregar cópias física e digital do mesmo ao 

Colegiado de Ciências Biológicas, modalidade ead e cópia física 

para arquivamento no polo.

O graduando deverá se submeter a um seminário de apresenta-

ção do trabalho de graduação, aberto à comunidade universitária 

e local, como atividade obrigatória para obter o conceito necessá-

rio à conclusão da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II. O 

tempo de apresentação oral será de, no máximo, 30 (trinta) minu-

tos. A metodologia utilizada na apresentação será de livre escolha 

do graduando e, durante a mesma, não será permitida nenhuma 

interrupção por parte do público presente.

A banca examinadora composta de três membros, previamente 

constituída, realizará a avaliação da exposição das atividades 

desenvolvidas pelo graduando. A banca será composta pelo orien-

tador do graduando (presidente da sessão) e por mais dois mem-

bros, preferencialmente qualificados na área do trabalho.

relação aluno/professor na orientação

do trabalho de conclusão de curso

Os alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas/ead 

participarão de encontros com os professores orientadores dos 

trabalhos de graduação, segundo cronograma de ações aprovado 

no projeto inicial, e têm acompanhamento supervisionado por 

parte do docente responsável pela disciplina, de modo a permi-

tir que os alunos cumpram todas as atividades que se propuseram 

Definição do campo científico: o licenciando em Ciências Bio-

lógicas poderá optar por direcionar o seu Projeto de Conclusão de 

Curso para o estudo e aprofundamento de qualquer uma das áreas 

da Biologia presentes no currículo do curso.

Definição do campo didático/pedagógico: o licenciando em 

Ciências Biológicas deverá buscar a articulação entre o ensino e a 

pesquisa em Biologia, através de proposta de aplicação pedagógica 

do projeto, entendida aqui como o aprofundamento dos conteú-

dos aprendidos nas disciplinas e demais atividades didático-peda-

gógicas curriculares e extracurriculares realizadas e suas possibili-

dades de reflexão/ação educativa na sociedade. Após a elaboração 

do projeto, o mesmo será submetido à apreciação de uma banca e, 

após aprovação, passará à segunda etapa.

2ª etapa: Trabalho de Conclusão de Curso II

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso: etapa vol-

tada para o desenvolvimento da pesquisa, levantamento de fontes 

e a redação inicial da monografia de conclusão do curso, segundo 

cronograma de ações proposto pelo licenciando do projeto. Em 

seguida, o aluno passa à etapa de redação final da monografia de 

conclusão do curso e revisão, encerrando-se com a apresenta-

ção pública perante a banca examinadora, composta por professor 

orientador/tutor e dois especialistas das áreas definidas no projeto.

Nas duas etapas do Trabalho de Conclusão do Curso, o licen-

ciando em Ciências Biológicas terá a supervisão e o acompanha-

mento individual de um professor orientador e um professor 

especialista. Para a avaliação do desempenho do aluno no decorrer 

do Trabalho de Conclusão de Curso, o professor orientador deverá 

considerar não só a verificação dos conteúdos propostos como o 

percurso e acompanhamento processual do aluno. No decorrer 

das etapas de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, o 

aluno poderá contar, se necessário, com a colaboração de um pro-

fessor coorientador especialista.
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Atividade Complementar 
Carga horária 

realizada 
Tipo de atividade

Carga horária 
computada 

Monitoria
2 semestres

letivos
Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

60

Iniciação Científica
2 semestres

letivos
Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

60

Participação em Projeto
de Extensão

Por evento
Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

30

Participação em Oficinas,
Workshop e outros

Por evento
Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

20

Representação Estudantil 
2 semestres

letivos
Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

60

Seminários, encontros, congressos
e similares com apresentação

de trabalho.
Por evento

Produção técnica,
científica e teórica

30

Participação em organização
de evento.

Por evento
Produção técnica,
científica e teórica

60

Seminários, encontros, congressos 
e similares sem apresentação

de trabalho.
Por eventos

Produção técnica,
científica e teórica

15

Atividades Culturais ministradas
de apoio ao Ensino: Oficina, 

Workshop e outros
Por evento

Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

30

Viagem de estudo
com relatório

1 viagem
Produção técnica,
científica e teórica

15

Participação em movimentos
sociais e afins.

Por evento
Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

15

Publicações 

Artigo em
periódico

Produção técnica,
científica e teórica

30

Capítulo em livro
Produção técnica,
científica e teórica

60

Autoria de livro 
objeto do curso

Produção técnica,
científica e teórica

120

realizar, executando-as de modo satisfatório. O acompanhamento 

acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem e em encontros 

presenciais nos polos.

3.4 Atividades Complementares

O curso prevê a prática de estudos extracurriculares de natureza 

diversificada, visando à contínua inserção e atualização profis-

sional. Dessa forma, o estudante será incentivado a participar de: 

projetos de pesquisa e extensão; projetos de iniciação científica; 

monitorias; estágios supervisionados não obrigatórios; seminá-

rios; oficinas para a comunidade; palestras ou congressos nas áreas 

que envolvem o Ensino da Biologia; e, demais atividades similares 

ocorridas durante o período de sua formação profissional.

O estudante poderá protocolar, no final de cada módulo, docu-

mento encaminhado ao Colegiado do Curso e Memorial Descritivo 

acompanhado de comprovantes de todas as atividades comple-

mentares realizadas no decorrer do curso. 

A solicitação deverá conter o relato e a comprovação, através 

do respectivo registro na ufes, das atividades de Extensão, Moni-

toria, Iniciação Científica e Pesquisa. As visitas guiadas, as viagens 

de estudo e outras atividades não registradas na ufes serão com-

provadas mediante relatório assinado pelo aluno e pelo professor 

responsável pela sua supervisão. 

A participação em eventos científicos (encontros, congres-

sos, seminários) com ou sem apresentação de trabalhos, será 

comprovada mediante o certificado oficial emitido pela organi-

zação do evento. 

As atividades serão creditadas a critério do Colegiado do Curso, 

e serão registradas no histórico escolar do aluno de acordo com as 

denominações e cargas horárias da tabela abaixo:
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de tempo/espaço da escola tradicional: tempo como objeto, exte-

rior ao homem, não experiencial.

A orientação acadêmica/tutoria é peça fundamental para que 

o processo de ensino-aprendizagem se estabeleça, uma vez que os 

orientadores/tutores desempenham funções de mediação entre os 

conteúdos das disciplinas e os alunos, estabelecendo ainda rela-

ções afetivas entre alunos e professores especialistas e entre os 

próprios alunos. 

A orientação acadêmica traz a possibilidade de se garantir o 

tempo como o tempo de cada um, na perspectiva do respeito às 

diversidades e singularidades de grupos e/ou indivíduos.

Compreende também a orientação acadêmica do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, na modalidade ead, reali-

zada por especialistas. Os especialistas são professores da ufes 

que se responsabilizam pela orientação e acompanhamento das 

áreas de conhecimento do curso. Cabe a esses professores asses-

sorar os orientadores acadêmicos/tutores dos polos no que diz 

respeito ao estudo e discussão dos conteúdos abordados nos 

materiais didáticos do curso. Além disso, esses professores esta-

rão à disposição dos licenciandos em dias e horários previamente 

estabelecidos através da Internet ou webconferência. 

Encontros presenciais

Os encontros presenciais entre os tutores e os alunos ocorrerão 

semanalmente nas salas e laboratórios em cada polo/ município 

integrado ao curso. Os encontros entre alunos, tutores e professo-

res especialistas ocorrerão no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

e nas webconferências. 

O atendimento presencial semanal obrigatório se dará com 

pequenos grupos de alunos e o tutor presencial. Assim, a meto-

dologia está centrada na relação dialógica entre os especialistas, 

orientadores/tutores e alunos, materializando-se nos encontros  

presenciais e semipresenciais que apoiam os estudos indepen- 

Estágio não obrigatório
sob supervisão

Por mês — 10

Ter trabalho selecionado em 
concursos, Festivais, Mostras

Por evento
Produção técnica,
científica e teórica

30

Ilustração inédita de livro publicado 
ou de obra audiovisual

Por evento
Produção técnica,
científica e teórica

15

Construção e desenvolvimento 
integral de página de Internet

Por projeto
Produção técnica,
científica e teórica

15

Coordenar Projeto de Extensão Por projeto
Atividade de ensino,
pesquisa e extensão

60

O Colegiado do Curso realiza a apreciação dessas atividades, 

baseado na carga horária concedida conforme tabela aprovada, 

totalizando os créditos de 120 horas presentes na formação cur-

ricular, com o mínimo de três atividades diferentes. O Colegiado 

define, ainda, acerca das atividades não previstas na tabela.

3.5 Orientação acadêmica

A orientação acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Bio-

lógicas/ead é realizada por professores, tutores presenciais e a 

distância. São profissionais pós-graduados em Ciências Biológi-

cas, que atuam diretamente com os alunos, seja nas orientações 

presenciais nos polos municipais ou na plataforma Moodle.

A orientação acadêmica/tutoria do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, modalidade ead, tem por função principal 

possibilitar a mediação entre o estudante, o professor especia-

lista e o material didático do curso, ou melhor, como um facilita-

dor de aprendizagem ou animador. Ela é compreendida como um 

dos elementos do processo educativo que possibilita a (re)signifi-

cação da educação a distância, principalmente em termos de pos-

sibilitar, em razão de suas características, o rompimento da noção 
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eixos de formação do curso, apoiados em seu trabalho pelos tuto-

res a distância e presenciais. 

3.7 Avaliação

O processo de avaliação de aprendizagem tem por objetivo ana- 

lisar a capacidade de reflexão crítica dos alunos frente à suas 

próprias experiências confrontadas com o referencial teórico-

-prático do curso. 

Nessa Licenciatura em Ciências Biológicas há uma preocupa-

ção com um processo de avaliação que possibilite analisar como 

se realiza não só o envolvimento do aluno no seu cotidiano, mas 

também como se realiza o surgimento de outras formas de conhe-

cimentos, obtidas em sua prática e experiência, a partir dos referen-

ciais teóricos trabalhados no curso. 

Para tanto, é proposta uma rotina de observação, descrição e 

análise contínua da produção do aluno que, embora se expresse 

em diferentes níveis e momentos, não deve alterar a sua condi-

ção processual. A avaliação da aprendizagem se dá em três níveis:

primeiro nível

Busca-se observar e analisar como se dá o processo de estudo do 

aluno e engloba desde o acompanhamento das abordagens e dis-

cussões propostas no material didático, cumprimento das ativida-

des propostas pelo professor, ao envolvimento e relacionamento 

com a orientação de tutoria presencial e a distância e com outros 

alunos do curso, e ainda sua produção presencial e no ava (Pla-

taforma Moodle). O acompanhamento nesse nível se dá por meio 

da tutoria presencial e da tutoria a distância, com descrição em 

fichas individuais e com critérios para análise do envolvimento 

do aluno no processo. Caso o aluno não apresente um desempenho 

satisfatório em termos de participação e compreensão dos con-

teúdos trabalhados nesse nível, não atingindo média 7,0 (sete), 

fará a prova final. 

dentes realizados ao longo do curso, seja por meio de materiais 

didáticos impressos ou aqueles interativos como as mídias digi-

tais ou no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Momentos semipresenciais

Os encontros semipresenciais entre alunos, orientadores e pro-

fessores especialistas ocorrerão por meio de web conferência con-

forme planejamento do especialista ou necessidade dos orienta-

dores acadêmicos/tutores e alunos. Os professores especialistas e 

orientadores acadêmicos terão encontros sempre que necessário 

para esclarecimentos e aprofundamento de conteúdos.

a. Web conferência – Transmissão de Imagem e Voz – Para apro-

ximar o aluno das práticas experimentais das linguagens cien-

tíficas, propõe-se web conferências transmitidas ao vivo, com 

os professores especialistas para todos os polos. Tal proce-

dimento permite que os alunos acompanhem uma aula em 

tempo real, garantindo-se com isso a possibilidade de inte-

ração entre os personagens e o esclarecimento de dúvidas no 

decorrer do processo.

b. Ambiente Virtual Colaborativo para Apoio à Aprendizagem 

(ava) – Plataforma moodle  – O ambiente utilizado para dar 

suporte aos cursos oferecidos pela ufes é dotado de ferramen-

tas de apoio ao trabalho cooperativo e de ferramentas inteligen-

tes para apoio à recuperação e filtragem de informação. Trata-

-se de um sistema de gerenciamento de grupos de estudo, para 

acompanhamento e ajuda ao aluno, acessível via interface web. 

3.6 Docentes

A equipe acadêmica formada pelo corpo de professores da ufes 

é responsável pela elaboração do material didático, orientação e 

acompanhamento das áreas de conhecimento que constituem os 
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segundo nível

busca-se observar em que medida o aluno está acompanhando o 

conteúdo proposto. O aluno realiza, no mínimo, uma avaliação 

formal escrita, com proposições, questões e temáticas que lhe exi-

jam não só a síntese dos conteúdos trabalhados, mas também a 

produção de textos escritos, com a estruturação que um texto aca-

dêmico exige. Nessa fase, acontecem os exames presenciais obri-

gatórios de avaliação dos conteúdos ministrados, em forma de 

avaliações formais presenciais, escritas, para verificação da apren-

dizagem de cada conteúdo.

A nota mínima exigida para aprovação nesse nível é 7,0 (sete).

A avaliação de nível dois tem peso igual a 51% do valor da 

nota e será corrigida pelo professor especialista.

Ex. NÍVEL 2

Prova parcial (0 a 10)

Nota da prova x 0,51 = Nota de NÍVEL 2

Os dois níveis de avaliação são descritos e registrados no ava 

– Plataforma Moodle pelos tutores presenciais e a distância, o que 

possibilita o seu acompanhamento tanto pelo tutor presencial, 

quanto pelo tutor a distância e pelo professor. Caso o aluno não 

tenha o desempenho desejado, ele irá refazer a disciplina.

terceiro nível

o aluno realiza estudos ou pesquisas, a partir de proposições temá-

ticas relacionadas a questões educacionais, sobretudo ligadas ao 

cotidiano escolar. Os resultados desses estudos são apresenta-

dos nos seminários temáticos internos por disciplina, precedi-

dos de planejamento e orientação. A preocupação neste nível é de 

oportunizar ao aluno elementos para a produção de um trabalho 

de análise crítico-reflexiva frente a uma determinada temática 

Exemplo de acompanhamento individual de avaliação no pri-

meiro nível:

1. Foi pontual e assíduo às orientações acadêmicas presenciais?

2. Participou das atividades nos momentos de orientação 

presencial?

3. Participou das discussões e reflexões propostas contribuindo 

com o grupo e com o tutor nos encontros presenciais e na Pla-

taforma Moodle?

4. Foi capaz de estabelecer relações entre os conhecimentos e 

práticas pedagógicas propostas e o seu cotidiano (como pro-

fessor ou não)? 

5. Aprofundou os estudos e práticas propostas realizando con-

sultas e pesquisas tanto na internet como em outros suportes 

como livros, revistas, entre outros?

6. Fez as atividades propostas?

A nota mínima exigida para aprovação nesse nível é 7,0 (sete).

Esse nível engloba a participação e envolvimento nos encontros 

presenciais e participação na plataforma, além do cumprimento 

das atividades propostas tanto presenciais quanto a distância.

A avaliação de nível um terá peso igual a 29% do valor 

da nota.

Ex. NÍVEL 1

Média das atividades (0x10)

ATV 1 +ATV 2 + ATV 3= 0 A 30

MÉDIA = (0 a 30)/3

Peso: 29% do total da disciplina (média x 0,29 = nota nível 1)

Média mínima para passar no NÍVEL 1 é 70%
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A nota parcial da disciplina é resultante da soma das notas 

do nível um com 29% de peso, nível dois com 51% de peso e do 

nível três com 20% de peso. 

O aluno que não atingir nota mínima 7,0 (sete), em cada um 

dos três níveis, fará prova final ao término da disciplina. 

A nota de prova final somada à nota da média das notas dos 

níveis 1, 2 e 3, será dividida por 2. Essa nota deverá ser no 

mínimo 5,0 (cinco) para o aluno ser aprovado. O aluno que 

após a prova final ainda não atingir a nota mínima para apro-

vação 5,0 (cinco) nesta avaliação, deverá refazer a disciplina. 

O aluno deverá cumprir a carga horária mínima de 75% de 

atendimentos presenciais no polo.

Somente após a realização e participação nesses níveis de ava-

liação é que será feita a valoração final do desempenho do aluno, 

traduzida em número por exigência de normas institucionais. 

Todo registro acadêmico será lançado no sie, sistema acadêmico 

da Pró-Reitoria de Graduação da ufes e as provas presenciais fica-

rão arquivadas nos polos. 

3.8 Seminário

Ao final de cada módulo, a interação é assegurada nos seminá-

rios presenciais realizados, tendo como objetivo compartilhar o 

registro regular de cada aluno, não só com os parceiros imediatos 

nos diferentes polos municipais, mas também com os especialis-

tas que conduzem cada uma das disciplinas. O material produzido 

para esses seminários (bem como aqueles produzidos a partir dos 

seminários) será fundamental no processo de avaliação do curso, 

tanto no sentido horizontal, possibilitando um acompanhamento 

mais complexo de cada um dos licenciandos, como no transver-

sal, a qual permitirá uma compreensão do desenvolvimento dos 

ou situação de seu cotidiano escolar. A realização do seminário 

temático oportuniza, ainda, uma abordagem integradora entre os 

conteúdos das diferentes áreas de conhecimento.

A nota mínima exigida para aprovação nesse nível é 7,0 (sete).

A avaliação de nível três tem peso igual a 20% do valor da 

nota e será corrigida pelo professor especialista.

Ex. NÍVEL 3

Seminário (0 a 10)

Nota do seminário x 0,20 = Nota de NÍVEL 3

Resumindo, a postura de avaliação assumida no ensino-apren-

dizagem pressupõe por um lado, uma compreensão do processo 

epistêmico de construção do conhecimento e, por outro, a compre-

ensão da ação de avaliar como processo eminentemente pedagó-

gico de interação contínua entre aluno/ conhecimento/ professor.

Embora a avaliação se dê de forma contínua, cumulativa, des-

critiva e compreensiva, é possível particularizar três momentos 

no processo:

• Acompanhamento do percurso de estudo do aluno, através dos 

diálogos e entrevistas com os orientadores acadêmicos;

• Produção de trabalhos escritos, que possibilitem sínteses dos 

conhecimentos trabalhados;

• Apresentação de resultados de estudos e pesquisas realiza-

das semestralmente, apresentados em seminários temáticos 

integradores.

Somente após a realização e participação nesses três níveis 

de avaliação é que é feita a valorização final do desempenho do 

aluno, traduzida em número por exigência de normas institucio-

nais. Todo registro acadêmico é feito nos Centros Regionais de ead 

(cre@ad’s), através de um software desenvolvido especialmente 

para esse fim.
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• Além do texto principal serão indicadas outras referências, que 

estarão nas bibliotecas das unidades operativas e no ava.

• Fazem parte também da dinâmica curricular: workshops, 

palestras, conferências e seminários; a serem proferidos 

quando da realização dos seminários presenciais e veicula-

dos através de web conferência, especialmente para os alu-

nos do curso.

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO

4.1 Colegiado do Curso

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ofertado pela 

ufes, interiorizado na modalidade ead, tem Colegiado próprio e é 

vinculado ao Centro de Ciências Humanas e Naturais. É integrado 

ao sie (Sistema Integrado de Ensino) com a prograd e apoiado 

pela Secretaria de Ensino a Distância (sead). 

Esse Colegiado tem, entre outras, a atribuição de decidir ou 

orientar decisões referentes à transferência, remoção de alunos, 

aproveitamento de créditos, supervisão e orientação acadêmica, 

conforme regimento interno.

4.2 Equipe acadêmica e técnica 

Os alunos encontram à sua disposição nos polos e na sead um 

ambiente de apoio pedagógico e técnico que garantem o pleno 

funcionamento do curso proposto. Para tal, os polos têm infraes-

trutura computacional de telecomunicações equivalente às exis-

tentes na Universidade para as atividades de coordenação dos 

polos e orientação acadêmica. Além dessa infraestrutura, as uni-

dades operativas dispõem de laboratórios computacionais para o 

atendimento aos alunos e também equipamentos para a utilização 

das mídias necessárias ao Curso.

diferentes alunos, na particularidade de cada região, permitindo, 

assim, uma formação continuada e diferenciada que tem como 

referência o contexto sociocultural no qual cada um está inserido.

Prevê-se que os resultados desses trabalhos sejam socializados 

publicamente ao final de cada módulo, mediante a participação 

de colegas do curso, orientadores acadêmicos e professores espe-

cialistas oriundos da ufes, permitindo-se ainda a participação 

da comunidade externa. Para a realização dos seminários haverá 

um planejamento específico a fim de definir as modalidades de 

trabalho a serem utilizados: gt, palestras, oficinas, conferências, 

workshops, mostra de vídeo, etc.

3.9 Material didático 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, modalidade ead, 

conta com o seguinte acervo:

• Material bibliográfico e audiovisual disponibilizado para alu-

nos e Orientador/Tutores nos polos, constituindo o acervo da 

biblioteca local.

• Acesso via Web e presencial ao acervo da Biblioteca Universitária 

da ufes e a todos os portais da qual ela é assinante ou parceira.

• Material didático impresso para as disciplinas. Para cada dis-

ciplina do Curso é utilizado material impresso que possui o 

conteúdo básico da disciplina. O material didático é elaborado 

pela equipe de Professores Especialistas do curso pertencen-

tes ao quadro de professores da ufes e configura-se no âmbito 

da proposta como um dos dinamizadores da construção cur-

ricular e também como um elemento balizador metodológico 

do Curso. É por meio do material didático que serão feitos os 

recortes nas áreas do conhecimento trabalhadas no Curso, 

além do direcionamento metodológico proposto através dos 

três conceitos básicos e integradores: vivência / experimen-

tação / confrontação. 

4
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mórbidas determinando distúrbios agudos ou agudizados, carac-

terizados por: 

a. incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos 

trabalhos escolares; desde que se verifique a conservação das 

condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosse-

guimento da atividade escolar em novos moldes;

b. ocorrência isolada ou esporádica;

c. duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em 

cada caso, para a continuidade do processo pedagógico de 

aprendizado, atendendo a que tais características se verificam, 

entre outros, em casos de síndromes hemorrágicos (tais como 

a hemofilia), asma, cartide, pericardites, afecções osteoarticula-

res submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou 

subagudas, afecções reumáticas, etc. (…).”

O aluno nessa condição (ou seu procurador) deve compare-

cer à Pró-Reitoria de Graduação, em qualquer época do ano e 

no início do afastamento das atividades, para dar entrada em 

processo (formulário próprio da prograd) anexando a seguinte 

documentação:

• Cópia do documento de identidade.

• Cópia do Horário Individual.

• Laudo Médico informando o nº da enfermidade (CID).

• Nada consta da Biblioteca Central.

O protocolo de requerimento de Amparo Legal é entregue ao 

aluno de imediato. E o prazo de afastamento será computado a 

partir da data do laudo médico. 

Conforme Parecer nº 1638/2010, da Procuradoria Geral da 

ufes, quando da análise da documentação, a prograd pode soli-

citar homologação do Laudo Médico pela Junta Médico-Pericial 

do Departamento de Atenção à Saúde/Pró-Reitoria de Gestão de 

A equipe pedagógica é formada por professores especialistas com 

larga experiência no campo da Biologia e seu ensino, orientadores 

acadêmicos – com experiência e titulação em Biologia ou áreas afins.

A equipe técnica é formada por Gestor Administrativo; Diretor 

de Tecnologia da Informação; Coordenadores de polos com equipe 

de apoio da área técnica e científica.

4.3 Amparo Legal

Os estudantes da modalidade ead devem solicitar a condição 

de Amparo Legal nos polos, que encaminharão a documentação 

para apreciação ao Colegiado de Curso e, após, encaminhado à 

prograd/ufes.

Regulamentação legal (disponível no site www.prograd.ufes.br): 

• Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964: dispõe sobre o serviço 

militar; o Art. 29 trata do adiamento da incorporação.

• Decreto-lei nº. 715, de 30 de julho de 1969: dispõe sobre o abono 

de faltas àqueles que precisarem faltar às suas atividades civis 

para prestarem serviço militar conscrito.

• Decreto-lei nº. 1.044, de 21 de outubro de 1969: dispõe sobre 

o amparo legal ao estudante que necessita de tratamento 

excepcional.

• Lei nº. 6.202, de 17 de abril de 1975: estabelece a condição de 

amparo legal à gestante.

4.3.1 Procedimento

tratamento Excepcional (Decreto Lei nº. 1.044 de 21 de 

outubro de 1969)

 

“Art 1º São considerados merecedores de tratamento excepcional os 

alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congê-

nitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições 
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solicitar homologação do Laudo Médico pela Junta Médico-Peri-

cial do Departamento de Atenção à Saúde/Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas/ufes. 

 

4.4 Aproveitamento de Estudos /  

Registro de Dispensa de Disciplina 

A solicitação de aproveitamento de estudos será encaminhada ao 

sead mediante requerimento do aluno à Coordenação do Cole-

giado de Curso, no prazo a ser fixado pela mesma, fazendo-se a 

juntada do histórico escolar, caso os estudos tenham sido feitos 

na ufes.

O aproveitamento de estudos é o reconhecimento do valor for-

mativo equivalente a disciplinas do currículo da ufes, cursadas 

com aproveitamento em Instituições de Ensino Superior (IES). É 

situação passível de ocorrer e leva em conta o percentual de con-

teúdo equivalente (75%) e a carga horária. 

Regulamentação legal

Resolução nº. 23/1997  – dispõe sobre o aproveitamento de estudos 

nos cursos de graduação da ufes.

Cabe ao Colegiado a decisão sobre o reconhecimento das maté-

rias, visando suas dispensas. O Colegiado de Curso estabelece cri-

térios complementares para aproveitamento de disciplinas. Após 

parecer final, o Coordenador encaminha o processo para o Depar-

tamento de Registro e Controle Acadêmico/prograd para o regis-

tro dos aproveitamentos de estudos concedidos e arquivamento 

do processo na pasta do aluno.

Procedimentos de Competência do Discente

O aluno deve requerer aproveitamento de estudos diretamente 

no Colegiado (formulário próprio modelo prograd), anexando a 

Pessoas/ufes. É competência do Pró-Reitor de Graduação deferir 

ou não a solicitação, cabendo ao professor cumprir a decisão. 

O deferimento da solicitação tem por consequência:

O abono das faltas do período estabelecido pela prograd. As fal-

tas não serão computadas para fins de reprovação por frequência.

A obrigatoriedade de atribuição ao aluno de tarefas domiciliares.

Cabe lembrar que:

• Moléstias de cunho psicológico não estão respaldadas por 

legislação, portanto não garantem o abono de faltas nem o 

direito a tarefas domiciliares.

• Permanecendo a situação, o Amparo Legal deve ser renovado 

no início de cada semestre, por meio de novo requerimento ao 

qual deve ser anexado laudo médico atualizado. 

amparo legal à gestante 

(Decreto Lei 6.202 de 17 de abril de 1975)

A aluna nessa condição deverá dar entrada no polo, que em seguida 

encaminhará ao Colegiado do Curso e em seguida à Pró-Reitoria 

de Graduação, no início do afastamento das atividades, para dar 

entrada em processo (formulário próprio da prograd) anexando a 

seguinte documentação:

• Cópia do documento de identidade.

• Cópia do Horário Individual.

• Laudo Médico (atestando o mês de gestação em que se encontra).

• Nada consta da Biblioteca Central. 

O protocolo de requerimento de Amparo Legal é entregue ao 

aluno de imediato. E o prazo de afastamento será computado a 

partir da data informada no laudo médico. 

Conforme Parecer nº 1638/2010, da Procuradoria Geral da 

ufes, quando da análise da documentação, a prograd pode 
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4.5.1 Procedimentos de Competência do Discente

Para solicitar a emissão de documento, o aluno precisa estar 

devidamente identificado (número de matrícula e documento de 

identidade); a prograd verifica no Sistema de Informações Edu-

cacionais (sie) a regularidade acadêmica do aluno e providencia 

o documento pertinente que é entregue de imediato, salvo situ-

ações excepcionais (por exemplo, quando se tratar de informa-

ção muito antiga).

4.6 Desligamento de Curso

O desligamento do aluno de curso de graduação (cancelamento 

da matrícula) pode ocorrer de forma facultativa – a qualquer 

momento e por vontade própria – ou por sanção disciplinar que 

caracterize sua expulsão; por abandono por dois semestres letivos, 

consecutivos ou não; por 03 (três) reprovações em uma mesma 

disciplina; ou, ainda, por não integralização curricular no prazo 

máximo previsto na legislação vigente.

Para efeitos de desligamento, considera-se abandono de curso 

o aluno que não solicitar matrícula ou cancelar todas as discipli-

nas que obteve no semestre.

Conforme Parecer nº 470/2008, da Procuradoria Federal da 

ufes, ratificado pela Decisão nº 177/2008-CONSUNI, “uma vez 

rompido o vínculo jurídico entre a ufes e o aluno, em razão de ato 

administrativo válido e eficaz, há que se exigir o vestibular para o 

reingresso ao curso”.

Regulamentação Legal

Resolução nº. 24/2000 – CEPE: estabelece normas que regulamen-

tam as situações de abandono, desligamento e jubilamento de alu-

nos dos cursos de graduação (cancelamento de cadastro).

documentação necessária. Para efeito de análise de dispensa de 

disciplinas, o aluno precisa apresentar no ato de requerimento: 

• Cópia do histórico escolar do Ensino Superior. 

• Programa das disciplinas cursadas.

• Estrutura curricular do curso de origem.

Arquivo Acadêmico

É o local onde se guarda toda a documentação referente à vida aca-

dêmica dos alunos e ex-alunos da ufes. Esse arquivo está sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação e compreende:

• Arquivo ativo – guarda as pastas dos alunos que estão com 

registro de matrícula ativo nesta Instituição.

• Arquivo inativo – guarda as pastas de alunos cujo registro 

de matrícula foi desativado, portanto, sem vínculo com esta 

Universidade.

4.5 Atestados, Certidões e Declarações

São documentos que atestam situações ou dados relativos à vida 

acadêmica do aluno e são emitidos pela Pró-Reitoria de Gradua-

ção. São eles: 

• Atestado de matrícula.

• Atestado de trancamento de curso. 

• Atestado de desistência.

• Atestado de conclusão de créditos / apto a colar grau.

• Atestado de reconhecimento do curso e sistema de avaliação.

• Certidão de conclusão de curso (2ª via).

• Certidão de estudos.

• Certidão de registro de diploma.

A Coordenação de Curso também pode emitir atestado de con-

clusão de créditos e/ou de que o aluno está apto a colar grau.
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de recurso. Para tal, é utilizado o endereço que o aluno cadas-

tra no sie e que é de sua responsabilidade manter atualizado.

Atenção: o endereço desatualizado/incompleto além de preju-

dicar o aluno dá respaldo à ufes em processo judicial.

Havendo recurso do aluno, o daa/prograd retorna o processo 

ao Colegiado de Curso para nova análise (o recurso pode ser aca-

tado ou não). O processo deve retornar ao daa/prograd, conside-

rando o prazo limite estabelecido em calendário específico, com a 

decisão final devidamente acompanhada de extrato de ata da reu-

nião do Colegiado.

No caso de não haver quorum, o Coordenador deve encaminhar 

a decisão final ad-referendum e assim que acontecer a próxima reu-

nião referendar tal decisão e encaminhar o extrato de ata para ser 

anexado ao processo.

O daa/prograd toma as providências junto à Secretaria de 

Gabinete da prograd para efetivar a publicação da Portaria de 

Desligamento e junto ao Departamento de Registro e Controle Aca-

dêmico para a inativação no sie dos alunos desligados.

Atenção: Se transcorridas todas as etapas do processo de des-

ligamento e o resultado final for pela inativação do cadastro 

do aluno, somente no caso de incorreta aplicação dos 

critérios da resolução, caberá pedido de reconsideração 

à Pró-Reitoria de Graduação, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, contados a partir da Portaria de desligamento.

O aluno que, tendo solicitado colação de grau, apresentar 

alguma situação irregular deve buscar orientação junto à Coorde-

nação de Curso a fim de regularizar sua situação.

4.6.1 Procedimentos 

O processo de desligamento de aluno é feito através de ação con-

junta entre Pró-Reitoria de Graduação e Colegiado de Curso. 

Cabe ao Departamento de Apoio Acadêmico /prograd encami-

nhar Memorando aos Colegiados de Curso solicitando a impressão 

e ampla divulgação do relatório de alunos em situação de desliga-

mento, disponibilizado no sie.

O Colegiado deve afixar, em mural, cópias da Resolução que 

rege o processo de desligamento e do relatório de alunos em situ-

ação de desligamento, convocando-os a comparecer ao Colegiado 

de Curso a fim de se manifestarem acerca de sua situação acadê-

mica (estabelecendo prazo para tal).

Concluída essa etapa, em reunião, o Colegiado de Curso deve 

analisar e deliberar sobre a situação de todos os alunos constantes 

do relatório de desligamento, dentro do prazo limite estabelecido 

em calendário específico, independentemente de o interessado 

ter comparecido ou se manifestado ao Colegiado.

Quando o Colegiado de Curso entende que o aluno tem condi-

ções de concluir o curso em tempo hábil, deve tomar providências 

do sentido de elaborar Plano de Estudos, exceto em caso de situa-

ção de sanção disciplinar que caracterize a expulsão.

Nos casos em que o aluno extrapolar o prazo de integralização 

curricular, o Colegiado de Curso pode optar por submeter o aluno 

a Plano de Estudos. 

Cada aluno vai gerar um processo individual que o Colegiado 

encaminha ao daa/prograd, dentro do prazo estabelecido em 

calendário específico, contendo sua deliberação devidamente 

comprovada com extrato de ata.

Os processos encaminhados pelo Colegiado de Curso são ana-

lisados e, nos casos em que for aprovado o desligamento, o aluno é 

informado oficialmente pela prograd, via correspondência ar, a 

fim de tomar ciência de sua situação e de prazo para apresentação 
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somente após a solenidade oficial da turma. O aluno deve preen-

cher o requerimento geral no polo e encaminhar à sead. Essa soli-

citação só pode ser feita entre os dias 1º e 10 de cada mês, após a 

turma ter colado grau.

A data de colação do aluno que solicitar em data especial será 

no 1º dia útil do próximo mês. Ou seja, o aluno que solicitar a cola-

ção em data especial no mês de Janeiro, colará grau no 1º dia útil 

do mês de Fevereiro.

Quem solicitou a colação em data especial e não comparecer, 

deverá solicitar novamente.

Antecipação de Colação de grau 

O formando que comprovadamente for aprovado em concurso 

público e em cuja documentação exigida para a posse constar o 

diploma de graduação, pode solicitar antecipação de colação de 

grau junto a Direção do Centro.

Certidão de Colação de grau 

A certidão de colação de grau recebida pelo aluno tem validade de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo substituída poste-

riormente pelo diploma devidamente registrado.

A certidão de colação de grau é recebida no dia em que o aluno 

cola grau.

diploma (registro / 2ª via / apostilamento)

Registro de Diploma

É a autenticação do documento que outorga grau ao aluno con-

cluinte, para o exercício profissional. Cabe à prograd efetivar o 

registro dos diplomas da ufes, o que é feito por ordem de data de 

colação de grau – em aproximadamente 60 dias, após a colação de 

grau, o diploma está disponibilizado para recebimento.

4.7 Colação de Grau / Confecção e Registro de Diploma 

O que é colação de grau?

É a cerimônia solene e pública, realizada sob a presidência da dire-

ção do Centro, por delegação do Reitor, que oficializa a conclusão 

de curso superior de graduação. 

• Os requisitos básicos para a colação de grau são: 

• ter integralizado todos os créditos do currículo pleno do curso;

• ter solicitado colação de grau no prazo estabelecido no Calen-

dário Acadêmico.

A documentação necessária para solicitação de colação de grau 

e de confecção e registro de diploma é: 

• Certidão de nascimento ou casamento (cópia legível).

• Carteira de Identidade (cópia legível).

• Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (só 

apresentação). 

• Comprovante de quitação com as obrigações militares (só 

apresentação).

Atenção: A prograd pode exigir outros documentos dos alu-

nos após o recebimento do pedido, bem como pedir esclareci-

mentos ou substituição de cópias ilegíveis.

informações Complementares sobre Colação de Grau

O formando que por qualquer motivo estiver impossibilitado de 

comparecer à cerimônia de colação de grau pode indicar um pro-

curador para esse fim (procuração simples, de próprio punho).

Colação de grau em data especial

O formando que não comparecer à cerimônia de colação de grau 

deve requerer à prograd nova data de colação de grau, situa-

ção definida como “colação de grau em data especial”, que é feita 
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acesso ao seu histórico parcial via Portal do Aluno. Acesso: 

www.portal.ufes.br. 

Histórico Escolar Final

O histórico final é emitido pela Pró-Reitoria de Graduação, em 

papel próprio, para os alunos que concluíram o curso superior, e 

registra, entre outras informações, todas as disciplinas concluídas 

com aproveitamento e a data de colação de grau do aluno. 

O histórico final pode ser retirado diretamente na prograd, 

em horário comercial, apresentando documento de identificação 

com foto, ou poderá ser solicitado no requerimento geral da sead 

no polo e, posteriormente, a Secretaria do curso encaminhará o 

histórico final de volta ao polo.

Procedimentos para retificação de Histórico Escolar

Caso seja verificado algum erro nas informações pessoais regis-

tradas no histórico escolar, o aluno deverá solicitar a imediata 

correção junto à prograd.

Em se tratando de retificação de informações acadêmicas, 

o aluno deve solicitar via polo, a retificação, que encaminha a 

solicitação ao Colegiado, que consulta o professor da disciplina 

e encaminha memorando ao Departamento de Registro e Con-

trole Acadêmico/prograd, em prazo estabelecido em Calendá-

rio Acadêmico.

A prograd verifica se a solicitação de retificação procede e, em 

caso afirmativo, providencia a alteração arquivando o memorando 

junto à pauta. 

Horário Individual

É o documento que comprova que o aluno está matriculado no 

semestre letivo. Nele há informações acerca das disciplinas em 

que o aluno obteve matrícula, tais como, a turma e o professor.

Recebimento de Diploma

A prograd providencia a confecção e o registro dos diplomas que 

somente serão entregues mediante apresentação de documento 

de identidade e de nada consta da Biblioteca Central. Após con-

ferir seus dados no documento, o aluno assina o diploma (com 

caneta específica) e o comprovante de recebimento que será arqui-

vado juntamente com a documentação pré-selecionada para com-

por o arquivo inativo.

2ª via de Diploma

A 2ª via de um diploma pode ser expedida tanto por motivo de 

extravio como por danificação do original. O diploma expedido 

trará os dados usuais, tendo em destaque, no anverso, a expres-

são segunda via e no verso, além dos dados referentes ao seu pró-

prio registro, todos os demais dados referentes ao registro do 

diploma original.

A documentação necessária para solicitação de diploma (1ª 

ou 2ª via) é: 

• Certidão de nascimento ou casamento (cópia legível).

• Carteira de Identidade (cópia legível).

• Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (só 

apresentação). 

• Comprovante de quitação com as obrigações militares (só 

apresentação).

Histórico Escolar Parcial

É o documento que registra todos os dados relativos à vida acadê-

mica do aluno, além de seus dados pessoais. Há dois tipos de his-

tórico acadêmico: o parcial e o final. 

O histórico parcial é emitido semestralmente para os alu-

nos regulares, e registra, entre outras informações, as discipli-

nas concluídas ou não nos semestres anteriores. O aluno tem 
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Os alunos regulares da ufes têm acesso ao horário individual 

por meio eletrônico via portal do aluno (www.portal.ufes.br). 

4.8 Diplomação 

Para diplomação, segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

de Biologia, o licenciando deverá, além de cumprir créditos regu-

lamentares, no prazo regular, buscando amadurecer uma lingua-

gem pessoal: 

• apresentar monografia sobre um tema das Ciências Biológicas 

e sua possibilidade de aplicação numa atividade de ação edu-

cativa, sob orientação de um professor orientador; 

• submeter o resultado a uma banca de professores organizados 

pelo professor orientador.

Retirada do Diploma

O diploma será retirado pessoalmente na Pró-Reitoria de Gradu-

ação (prograd) apresentando documento de identificação com 

foto em horário comercial.

Portal do aluno:

Mantenha o seu cadastro atualizado com endereço e contatos

Link: http://www.prograd.ufes.br/portal-do-aluno

Alteração Cadastral

As alterações cadastrais poderão ser realizadas via Portal do Aluno. 

As alterações de nome, documentos e filiação, deverão ser enca-

minhadas à sead, no requerimento geral, juntamente com cópia 

de documento.
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Per� l do Pro� ssional

O Biólogo deve ser generalista, crítico, ético 

e detentor de fundamentação teórica, que 

inclua o conhecimento da diversidade dos 

seres vivos, sua organização e funcionamento 

em diferentes níveis, suas relações 

� logenéticas e evolutivas, suas respectivas 

distribuições e relações com o meio em 

que vivem. Além disso, deve ser consciente 

de sua responsabilidade como educador e 

da necessidade em prol da conservação e 

manejo da biodiversidade, políticas de saúde, 

meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, 

biossegurança e na gestão ambiental.

A Biologia é a ciência que estuda os seres 

vivos, a relação entre eles e o meio 

ambiente, além dos processos e mecanismos 

que regulam a vida. Os pro� ssionais 

formados nessa área do conhecimento, os 

biólogos, pesquisam a origem, a evolução, a 

estrutura e o funcionamento dos seres vivos. 

Analisam as relações entre os diversos seres 

e entre eles e o meio ambiente e apresentam 

papel preponderante nas questões que 

envolvem o conhecimento da natureza.

www.neaad.ufes.br
(27) 4009 2208
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