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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto do Curso de Licenciatura Plena em Biologia, ora apresentado, 

resulta do esforço e compromisso de uma equipe de especialistas em educação e 

professores dos diversos Departamentos Acadêmicos do IFMA-MA, vinculados ao 

curso proposto, que empreenderam um longo e profundo processo de discussão e 

amadurecimento de ideias acerca da formação docente e suas práticas, na intenção 

de responder aos desafios que são colocados pela sociedade atual, em relação à 

escolarização dos indivíduos, no nível básico, e em particular aos docentes 

responsáveis por esse nível da educação. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão é uma 

Instituição de Ensino Superior, conforme Decreto nº 5.225 de 1º de setembro de 

2004, vinculada ao Ministério da Educação, que tem por finalidade formar e 

qualificar profissionais em vários níveis e modalidades de ensino, incluindo-se a 

habilitação de Professores. Com 100 anos de tradição, tem buscado consolidar-se 

como um Centro de Referência em Educação Profissional, líder na formação de 

recursos humanos de alta qualidade, para atender ao mundo do trabalho em nosso 

Estado, na região e no país, em correspondência às mudanças e inovações 

científico-tecnológicas que marcam o mundo contemporâneo. 

O IFMA oferece cursos regulares nos turnos matutino, vespertino e noturno, 

nos seguintes níveis e modalidades:  

a) Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas Modalidades:  

 Integrado: Técnico em Alimentos, Técnico em Design de Produto, 

Técnico em Design Gráfico, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em 

Eletrônica, Técnico em Informática e Técnico em Telecomunicações. 

 Concomitante: Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, 

Técnico em Mecânica e Técnico em Metalurgia e Materiais. 

 Subseqüente: Técnico em Análise Química, Técnico em Edificações, 

Técnico em Ferrovia, Técnico em Saneamento Ambiental, Técnico em 

Segurança do Trabalho, Técnico em Portos e Técnico em 

Programação de Computadores. 
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b) Ensino Superior: 

 Bacharelado: Sistemas de Informação, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica. 

 Licenciatura: Biologia, Física, Matemática e Química. 

Em nível de Pós-Graduação Interinstitucional este Centro já ofereceu 

Mestrado em Pedagogia Profissional, Doutorado em Ciências Pedagógicas e o 

Mestrado em Engenharia de Materiais. Atualmente mantém cursos de 

especialização em Educação Ambiental e Gestão Participativa de Recursos 

Hídricos, Processamento em Biocombustíveis e Engenharia de Projetos Industriais, 

além de Mestrado em Engenharia de Materiais. 

Temos assistido nas últimas décadas a um intenso movimento de inovações 

curriculares e de modo acentuado no ensino das Ciências e da Matemática. Os 

conteúdos passaram a ser organizados de forma mais significativa e diversificada, 

obedecendo aos princípios de autonomia institucional, vinculados às experiências e 

ao contexto dos educandos, com a pretensão de desenvolver conceitos e a 

capacidade de resolver problemas, no diálogo com saberes sociais e com as 

múltiplas realidades de vida contemporânea, transformando o cotidiano em objeto de 

investigação e pesquisa. 

Resultados de pesquisas feitas pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), que há alguns anos tem buscado aferir os níveis de 

desempenho dos alunos no ensino Fundamental e Médio, indicam que a Escola não 

tem obtido pleno sucesso com sua tarefa de promover as aprendizagens de crianças 

e jovens. 

Por outro lado, os números que são apresentados nas estatísticas oficiais 

dos órgãos que controlam a formação de professores tanto nacional quanto estadual 

são no mínimo preocupantes, considerando a expansão no ensino fundamental e 

médio, com toda uma demanda retraída, para um quadro de professores não 

habilitados e sem oportunidade de atualização dos estudos na forma da capacitação 

continuada. 

Com a disposição de colaborar com a mudança desse quadro, o IFMA 

respaldado na Resolução nº 08/01, do CONDIR, através das Licenciaturas em 

Química, Física, Biologia, Matemática e Informática, tem o propósito de alterar esse 

quadro. 
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O Curso de Licenciatura em Biologia apresenta uma proposta curricular 

inovadora, uma vez que busca a integração das diversas áreas do conhecimento, 

por meio de uma metodologia interdisciplinar e contextualizada, de modo a atender 

às exigências da modalidade da vida social e do processo formativo para o 

magistério. 

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

qualificação profissional de professores para atuarem na educação básica em nosso 

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

atuais transformações científicas e tecnológicas, como também às recomendações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica em Nível Superior. 

Como toda proposta em educação, este projeto não se constitui um trabalho 

acabado, haja vista que, sendo a realidade dinâmica e contraditória, novas 

contribuições poderão ser acrescentadas, no sentido de enriquecê-lo e atualizá-lo 

permanentemente. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

As transformações científicas e tecnológicas que ocorrem no mundo de hoje 

exigem mudanças em todas as esferas sociais. Os desafios impostos por estes 

avanços estão requerendo das instituições formadoras uma mudança considerável 

em seus Projetos Educativos, tendo em vista formar pessoas que compreendam e 

participem mais intensamente dos vários espaços de trabalho existentes na 

sociedade. Com efeito, a escola precisa estar atenta, atualizando-se para contribuir 

com a formação de profissionais competentes, críticos e criativos. 

O atendimento a essas mudanças tem provocado, principalmente nas duas 

últimas décadas, inquietações no setor educacional organizado e nos legisladores, 

no sentido de estabelecer políticas, programas e leis que orientem a organização e o 

funcionamento das instituições educativas em todos os níveis e modalidades de 

ensino, bem como a formação dos profissionais que irão dinamizar o processo 

educativo nessas instituições. 

Mantendo-se atento aos movimentos sociais externos, especialmente no que 

concerne aos problemas educacionais do Estado e do país, e, respaldado no 

Decreto Federal n.º 3.462 de 17 de maio de 2000, Art. 8º que concede autonomia 

aos Institutos Federais de Educação Tecnológica para a criação de cursos e outros, 

o IFMA vem responder a essas solicitações uma vez que por sua própria natureza 

institucional, encontra-se apto a contribuir com a formação de professores 

competentes e atuantes. 

Com essa perspectiva, o IFMA se lança ao desafio de organizar Projetos de 

Licenciatura respaldados legalmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais com esse 

fim. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 20/12/96 

dispõe no Titulo VI, sobre os profissionais de Educação, determina no artigo 62 “A 

formação de docente para atuar na formação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de Licenciatura, de Graduação plena, em Universidades e Institutos 

Superiores de Educação, admitida como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio na modalidade normal”. 
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Esses princípios estabelecidos pela LDB tiveram maior nível de explicitação 

quando da sua regulamentação através do Decreto nº 3.276/99, de 06 de dezembro, 

que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na 

educação básica; do Parecer nº 9/2001 que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, introduzindo 

mudanças na formação de professores, em especial no que se refere à superação 

da desarticulação entre a formação de professores da educação infantil e séries 

iniciais do ensino fundamental e a formação de professores para as séries finais do 

ensino fundamental e para o ensino médio. 

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

encontram-se respaldados na Resolução nº 01/2002 do Conselho Pleno, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em Nível Superior, em Cursos de Licenciatura, de Graduação Plena, nos 

Pareceres de nº 9/2001 e 27/2001, também desse Conselho, os quais fornecem os 

princípios gerais que subsidiam a organização dos Projetos dos Cursos de 

Licenciatura, conferindo uma nova qualidade ao currículo e ao processo formativo 

desses profissionais. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Formação de Professores 

encontram respaldo também nos Parâmetros Curriculares Nacionais instituídos para 

o ensino fundamental e médio, que apontam caminhos para se repensar o conteúdo 

e a modalidade dessa formação. 

A fim de comprovar a necessidade de se promover a habilitação de 

professores em nosso Estado, tendo em vista atender a demanda de qualificação do 

professor para a Educação Básica, utiliza-se como referência o quadro de docentes 

que atuam no Ensino Fundamental (1º a 9º ano), por grau de formação, como 

também os de Ensino Médio. 

No Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo, a falta de qualificação dos 

docentes de 6º ao 9º ano, com atuação no ensino fundamental, apresenta uma 

realidade bastante preocupante uma vez que dos 9.369 professores da rede 

estadual apenas 22% possuem a formação mínima para o exercício do magistério, 

enquanto que na rede municipal, dos 8.845, somente 16% possuem essa formação; 

na rede particular, dos 2.689 professores, 41% são habilitados conforme indica o 

quadro abaixo. 
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Tabela: Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série – Docente por grau de formação 

 
Rede 

 
Localização 

Médio com 
magistério 
completo 

Médio com 
outra 
formação 

Superior 
licenciatura 
completa 

 
Total 

Estadual Rural  

Urbana 

501 

6.183 

88 

581 

119 

1.957 

648 

8.721 

Total  6.684 609 2.076 9.369 

Federal Urbana  01 27 28 

Municipal Rural 

Urbana 

2.208 

4.518 

294 

413 

120 

1.292 

2.622 

6.223 

Total  6.726 707 1.412 8.845 

Particular Rural 

Urbana 

60 

1.137 

10 

390 

37 

1.055 

107 

2.582 

Total  1.197 400 1.092 2.689 

Fonte: SINEST/GDH/1999 

 

No Ensino Médio, a situação se apresenta diferenciada se relacionada com 

a etapa de escolaridade anterior; entretanto, analisando-se no global, também 

merece investimentos no sentido da qualificação dos professores. 

De acordo com dados da Supervisão de Informática e Estatística (SINEST – 

GDH), ano de 1999, o quadro docente do ensino médio no Estado do Maranhão 

apresentava a seguinte situação. Um quadro com 9.242 professores atuando nas 

três redes de ensino, sendo 4.529 na esfera estadual, 2.281 na esfera municipal e 

2.432 na esfera privada. No que se refere à qualificação desses docentes, 2.498 

(27,02%) possuem formação de Magistério de Nível Médio completo; 4.454 

(48,19%) com formação de Nível Superior com Licenciatura e 1.407 (15,22%) 

possuem Nível Superior, porém sem Licenciatura. 

Vale ressaltar que, nas últimas séries do Ensino Fundamental, nas redes 

estadual e municipal, ainda é inexpressivo o percentual de professores com 

Licenciatura, ou seja, apenas 15,84% são portadores de Licença para o exercício da 

função docente. 
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Considerando os dados acima, tanto no que se refere ao Ensino 

Fundamental quanto Médio, constata-se a necessidade da oferta de cursos pelas 

universidades públicas e privadas que garantam a formação mínima exigida pela 

legislação vigente, visando suprir a carência de professores devidamente 

qualificados para assumir a docência na Educação Básica. 

Esses dados demonstram, portanto, o contingente de professores que atuam 

de 6º ao 9º ano e no Ensino Médio, incluindo os das disciplinas da área de Ciências, 

Matemática e suas Tecnologias, deduzindo-se que há uma insuficiência do 

quantitativo docente necessário para Educação Básica nessa área. Em se tratando 

do aspecto qualitativo dessa formação, destaque-se a necessidade de prepará-los 

sob as bases científicas e tecnológicas do mundo moderno, nos novos paradigmas 

da educação, nas leis e políticas nacionais da esfera educativa. 

As Instituições de Educação Técnica e Tecnológica não estão alheias às 

exigências dessa formação e têm sido convocadas a participar desse processo, 

como agências fomentadoras de uma profissionalização competente. 

Isso se tornou possível a partir da edição do Decreto de n.º 3.462 de 

17/05/2000, que ampliou as atividades dos IF’s, concedendo-lhes autonomia para 

implantar cursos de formação de professores de disciplinas científicas e 

tecnológicas, para a Educação Básica e para a Educação Profissional, reafirmado 

pelo Decreto nº 5.225 de 1º de setembro de 2004. 

O IFMA, preocupado com o quadro existente no Estado, tem dado grandes 

contribuições, principalmente no que se refere à habilitação e a qualificação 

profissional dos docentes, por entender que sem um profissional preparado e 

comprometido jamais se pode elevar a qualidade da Educação Básica. 

Prova disso é que, em 1999 implantou o Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes e a Licenciatura Plena no Ensino da Matemática em 

convênio com 32 (trinta e duas) Prefeituras Municipais, atendendo em 2005 2.200 

alunos, objetivando habilitar técnica e pedagogicamente professores para atuarem 

no Ensino Fundamental e Médio. Desenvolveu o Programa Especial de Formação 

Pedagógica, destinado aos portadores de diploma de Nível Superior conforme os 

termos de Resoluções CNE 02/97. Ressalte-se, ainda, a oferta em caráter regular 

dos cursos de Licenciatura Plena em Construção Civil, Mecânica e Eletricidade, 

todos reconhecidos conforme Portaria nº 1.815 de 17.12.99 do CNE. 
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Finalmente, considerando o relevante papel social da Instituição no que diz 

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

solicitações feitas no sentido de oferecer novos cursos de formação, o IFMA se 

propôs a oferecer o Curso de Licenciatura Plena em Biologia habilitando professores 

para as séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, cujo Projeto 

submete ao reconhecimento pelo Ministério da Educação. 

 

2 POTENCIAL DO IFMA 

 

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

11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, 

de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras, tem como uma das funções 

ministrarem cursos de formação de professores e especialistas, bem como 

Programas Especiais de Formação Pedagógica para as Disciplinas de Educação 

Científica e Tecnológica, oferecer Cursos de Licenciatura e Educação Profissional 

de Nível Médio e Tecnológico, destinados a atender a comunidade em geral. 

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

IFMA dispõe de salas de aula adequadas, biblioteca, sala de audiovisuais, 

laboratórios equipados e corpo docente com comprovada qualificação. 

A Biblioteca, atualmente instalada numa área de 820 m2, é o centro de 

leitura, estudo e pesquisa para alunos, professores, servidores e visitantes. 

 

Tabela: Dados quantitativos da biblioteca do IFMA Campus São Luís 

Descrição Quantidade 

Leitores inscritos 2064 

Títulos e livros 5671 

Periódicos 164 

Consultas/mês  3200 

Empréstimos/mês  2100 
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Os serviços técnico-administrativos de apoio são executados por servidores 

da Diretoria de Ensino Superior, que atualmente conta com 4 (quatro) assistentes 

administrativos, 2 (duas) pedagogas e 1 (uma) assistente de Diretoria. O corpo 

docente efetivo, relacionado ao curso de licenciatura em Biologia está constituído de 

30 professores (dados de 2009) tabela abaixo.  

2.1 Demonstrativo de Docentes do Ensino Superior que Lecionam no Curso 
de Licenciatura em Biologia do IFMA 

 

Tabela: Dados quantitativos de docentes que lecionam no Curso de Biologia  
Titulação Quantidade Regime de Trabalho 

  20 horas 40 horas DE 

Graduado 3   3 

Especialista 3   3 

Mestre 12   11 

Mestre/doutorando 5   5 

Doutor 8 1  7 

Total    30 

Fonte: Campus São Luis 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Licenciar professores para o ensino da Biologia no ensino médio e Ciências 

no ensino fundamental, mediante aquisição de competências relacionadas com o 

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

competente da docência, pautado nos valores e princípios estéticos, políticos e 

éticos, estimulando-os à pesquisa e ao auto-aperfeiçoamento de modo a contribuir 

para a melhoria das condições do desenvolvimento da Educação Básica. 

 

3.2 Específicos 
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Possibilitar ao aluno, no percurso da formação, situações de aprendizagens 

visando uma ação docente no sentido de: 

 

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

e tratamento interdisciplinar, o processo pedagógico na Educação Básica, 

tendo em vista contribuir com a construção de uma sociedade mais justa 

e humanizada; 

 Dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento 

que serão objetos de sua atividade de ensino, praticando formas de 

realizar a transposição didática; 

 Aplicar na direção do processo pedagógico da área das Ciências da 

Natureza, os conhecimentos científicos e tecnológicos; 

 Solucionar com base na utilização de métodos de investigação científica, 

os problemas na área da Biologia, identificados no contexto educacional e 

social de forma individual ou coletiva; 

 Estimular a capacidade de analisar as atividades desenvolvidas nas 

instituições em que esteja atuando, interagindo de forma ativa e solidária 

com a comunidade na busca de soluções aos problemas identificados, a 

partir da utilização de métodos de investigação científica; 

 Solucionar problemas reais da prática pedagógica, observando as etapas 

de aprendizagem dos alunos, como também suas características sócio-

culturais, mediante uma postura reflexivo-investigativa; 

 Colaborar no processo de discussão, planejamento, execução e avaliação 

do projeto pedagógico da instituição em que esteja atuando. 

 

4 FUNÇÕES E PERFIL PROFISSIONAL 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

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

restrinja a atividade de condução do trabalho pedagógico em sala de aula, mas 

envolva-se de forma participativa e atuante na dinâmica própria dos espaços 

escolares. Além do mais, deverá possuir uma postura investigativa em torno dos 
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problemas educacionais e os específicos da área de Biologia, tendo em vista 

contribuir de forma segura, competente e criativa com o processo educativo escolar, 

no âmbito do ensino fundamental e médio. 

Nesse sentido, os professores desenvolverão as seguintes funções: 

 Orientar e mediar a aprendizagem dos alunos visando à aquisição de 

conhecimentos, habilidades e atitudes; 

 Promover o desenvolvimento de atividades educativas que possibilitem o 

enriquecimento cultural do aluno; 

 Dar continuidade ao próprio processo de formação, em busca do 

aperfeiçoamento e atualização profissional; 

 Responsabilizar-se pela organização, planejamento, execução e 

avaliação da aprendizagem; 

 Saber lidar com as diferenças e dificuldades individuais dos alunos; 

 Desenvolver processos investigativos na esfera da docência e da sua 

área específica de formação tendo em vista a solução criativa de problemas 

educativos; 

 Elaborar, orientar e executar planos e projetos no âmbito da prática 

educativa; 

 Observar o Calendário Escolar, participando das atividades programadas, 

cuidando do cumprimento dos dias letivos e hora/aula estabelecidos por Lei; 

 Participar das discussões e da elaboração do projeto político pedagógico 

da escola; 

 Utilizar novas metodologias e tecnologias educacionais no processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Saber trabalhar em equipe de modo interdisciplinar e multidisciplinar; 

 Vincular a teoria à prática; 

 Contribuir para a formação do cidadão, pautando a sua ação nos 

princípios estéticos, políticos e éticos; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; e 
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 Estabelecer estratégias de recuperação para o aluno de menor 

rendimento. 

 

4.1 PERFIL PROFISSIONAL 

 

Os Licenciados em Biologia deverão ser detentores de uma ampla e sólida 

formação básica com adequada fundamentação técnico-científica que propicie o 

entendimento do processo histórico de construção do conhecimento no tocante a 

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

avanços científicos e tecnológicos e as necessidades sociais, bem como 

responsabilizar-se como educador, nos vários contextos da sua atuação profissional, 

tendo em vista a formação de cidadãos. 

As incumbências do professor, definidas no art. 13 da LDB, extrapolam a 

docência, que, embora seja a função principal, não é a única; portanto, o 

profissional, para atuar nas séries finais do Ensino Fundamental e em todo o Ensino 

Médio, terá o seguinte perfil: 

 Postura profissional inovadora e coerente com os valores e o 

desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade;  

Capacidade de: 

 Articular as atividades de ensino e pesquisa com as problemáticas 

sociais, pautando sua conduta profissional em critérios humanísticos e éticos; 

 Adotar metodologias adequadas às especificidades da área de Ciências e 

das características e necessidades dos alunos; 

 Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos com competência; 

 Avaliar seus procedimentos didáticos e o desempenho dos alunos; 

 Vincular teoria e prática no cotidiano das situações didáticas; 

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

 Garantir de forma autônoma, científica e criativa seu auto-

aperfeiçoamento. 
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5 NÚMERO DE VAGAS, FORMAS DE INGRESSO E TURNOS DE 
FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

O curso de Licenciatura Plena em Biologia, em consonância com a Lei n°. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, será aberto a candidatos que tenham concluído 

o Ensino Médio ou equivalente, tenham participado do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM, e tenham sido classificados em processo seletivo realizado pelo 

SISU/MEC. Anualmente são oferecidas 40 (quarenta) vagas que se destinam aos 

candidatos classificados, esse número podendo ser modificado conforme proposição 

da Diretoria Geral, visando adequar-se às necessidades da Instituição. O curso de 

licenciatura em Biologia também oferece vagas aos portadores de diploma de curso 

superior, transferência (interna e externa) e reintegração de curso, obedecidas as 

normas institucionais do IFMA para tais modalidades. 

 

6 PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 

Os períodos de integralização curricular em Licenciatura Plena em Biologia 

serão de, no mínimo, sete e, no máximo, de quinze semestres letivos, conforme 

tabela abaixo, aí computados os períodos de trancamento de matrícula do curso, 

salvo casos excepcionais que estarão a cargo da avaliação do Colegiado do Curso. 

 

Período de Integralização Período Mínimo Período Máximo 

8 semestres 7 semestres 15 semestres 

 

 

7 CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 

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

um processo multicultural e contínuo em direção ao crescimento pessoal e 

profissional, a partir da valorização dos saberes e competências de que são 

portadores e da relação teoria e prática. 

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

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

dos professores observará esses princípios norteadores e ainda as Diretrizes 

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

competência como concepção nuclear dos cursos e a coerência entre a formação 

oferecida e a prática esperada do futuro professor. 

O curso de Licenciatura em Biologia deverá garantir a constituição das 

competências na Educação Básica; portanto, estará orientado por princípios éticos, 

estéticos, humanísticos, políticos e pedagógicos e terá a prática profissional como 

eixo principal do currículo objeto da formação dos professores. 

O espaço da formação possibilitará aos futuros professores experiências de 

aprendizagem que integrem a teoria e a prática profissional, sugiram as 

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

formação e professores formadores poderão vivenciar um trabalho coletivo, solidário 

e interativo. As atividades do processo formativo serão orientadas pelo princípio 

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

estratégia didática privilegiada e a contextualização, princípio pedagógico 

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

articulado com suas didáticas específicas. 

A formação específica dos professores assegurará a dimensão teórico-

científica, bem como a articulação entre as diversas disciplinas do currículo de modo 

a propiciar uma base sólida de conhecimentos que propiciem uma prática educativa 

a ser reproduzida com os alunos da educação básica, visando, entre outros, à 

compreensão da dinâmica da vida material, o entendimento e o convívio no âmbito 

social e produtivo.  

Cabe ressaltar na formação dos futuros professores o aproveitamento da 

formação e experiências anteriores em instituições de ensino e na prática 

profissional. De igual importância serão a ampliação dos horizontes culturais e o 

desenvolvimento da sensibilidade para as transformações do mundo contemporâneo 

(Resolução CNE/CP Nº 01/99). 

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

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

compreensão de que na formação do educando, no nível da Educação Básica, 

modelos explicativos não devem ser exclusivos, devendo, portanto, buscar o 
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desenvolvimento da capacidade de refletir, analisar e intervir na aquisição do saber. 

Os professores, portanto estimularão a resolução de situações problemas da 

realidade social e profissional concreta, desmistificando o conhecimento das 

ciências como algo de difícil assimilação. 

Para tanto, o processo de formação dos professores será orientado no 

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

autonomia de pensamento. Neste sentido é indispensável que as experiências de 

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

laboratórios de demonstração, e passem a incorporar o aproveitamento de 

programas de iniciação científica, estágios e intercâmbios, pois o licenciado deverá 

ser desafiado a exercitar sua criatividade na resolução de problemas e a trabalhar 

com independência. 

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

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

construção contínua e integrada que acontece em variados espaços e momentos 

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

encontros, capacitação em serviço, seminários, intercâmbios, desenvolvimento de 

projetos etc. 

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

buscar, na medida do possível, desenvolver um processo de formação continuada, 

vinculado às práticas que se dão no cotidiano da escola, de modo que esteja sempre 

refletindo e repensando a sua prática profissional a partir de um referencial teórico, 

do diálogo, da troca de experiências, da confrontação de idéias, da difusão de 

descobertas, da experimentação de novos instrumentos e técnicas de trabalho. 

O professor como resultado das políticas autoritárias, da massificação do 

ensino e da formação docente fragmentada, deve fazer parte do passado. O atual se 

faz em direção a uma prática docente democrática, autônoma e reflexiva em torno 

do seu fazer pedagógico de modo a tornar esse fazer cada vez mais dinâmico e 

significativo. 

Com esse entendimento, a Licenciatura em Biologia observará o que está 

disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais desenvolvendo-se em torno dos 

seguintes eixos: 

 Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 
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 Eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 

 Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 

 Eixo articulador da formação comum com a formação especifica; 

 Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e do 

conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação 

educativa; 

 Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 

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

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

desenvolva, é fundamental a organização de um currículo com uma proximidade do 

cotidiano da realidade e das necessidades dos alunos nas séries finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, desenvolvido de forma dialógica, com ênfase no 

método reflexivo, visando à resolução de problemas, em que haja articulação entre 

conhecimentos da formação com a prática docente, ou seja, aos contextos, aos 

saberes e às competências definidos pela educação escolar, como também às 

aprendizagens adquiridas em situações outras que, fazendo parte da cultura das 

crianças e dos jovens, tornar-se-ão referência na construção de um novo saber. 

Assim é que se vivenciarão na formação dos docentes os princípios 

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

Parâmetros e Referenciais Curriculares para a Educação Básica, tendo em vista o 

que segue. 

 

Princípios Pedagógicos: 

 Formação docente baseada na articulação entre teoria e prática; 

 Desenvolvimento do processo formativo tendo como eixo a articulação do 

conhecimento com a prática; 

 Interdisciplinaridade e transversalidade no planejamento e na execução 

das tarefas pedagógicas; 

 Valorização dos eixos estruturais no ensino: aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser; 

 Sensibilidade quanto ao tratamento das diferenças e dificuldades 

individuais do educando; 
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 Desenvolvimento de atividades que promovam o crescimento individual 

do aluno, sobre as bases do trabalho no coletivo; 

 Princípio da investigação científica como mediação do conhecimento, do 

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

problemas educacionais e sociais; 

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

conhecimento; 

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

ensino, de maneira crítica e criativa; 

 Elaboração e operacionalização de projetos pedagógicos, tendo em conta 

o princípio da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

 Busca do auto-aperfeiçoamento e da qualificação permanente; 

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

 Concepção, planejamento e operacionalização do processo ensino-

aprendizagem de forma contextualizada. 

 

Dessa forma, o currículo para a Licenciatura em Biologia estará organizado 

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

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

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

responder adequadamente aos diferentes desafios a serem enfrentados quando da 

sua atuação. 

Nesta proposta, competência é entendida como a capacidade de mobilizar 

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

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

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

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

mobilizá-los e aplicá-los no momento certo, valendo-se do saber, exigências 

compatíveis com o problema a ser solucionado. 

Em síntese, a finalidade precípua da formação nesta Licenciatura se 

expressa pelo “conhecimento profissional de professor” cuja essência se forma pelo 

conjunto de saberes teóricos e experiências que não deverá confundir-se com a 

superposição de disciplinas mediada por conceitos e técnicas, e sim por um saber 
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fazer sobre uma situação concreta, viabilizada através dos núcleos estruturantes do 

currículo, devidamente articulados, em que os conhecimentos se constroem de 

forma problematizadora, por meio do trabalho individual e de grupo e do intercâmbio 

de experiências. 

Na organização do currículo de formação esteve presente a preocupação 

com a consciência em torno da inclusão social considerando as diversidades 

culturais, sociais e da etnia brasileira, torna-se imprescindível para o “conhecimento 

profissional de professor” o saber lidar com as diferenças, assumindo o 

compromisso com a inclusão de crianças e jovens indígenas e afrodescendentes, 

com necessidades educativas especiais, bem como os jovens e adultos que não 

tiveram acesso à educação na idade escolar correspondente, reféns de um sistema 

historicamente excludente. Um meio de minimizar a marginalização desses 

segmentos é tratar pedagogicamente essas questões com os nossos docentes do 

futuro. 

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

conhecimentos e experiências relacionadas com a prática profissional. Nesse 

sentido, a flexibilidade curricular permitirá a inclusão de atividades diversificadas 

como estudos independentes, projetos educativos, práticas pedagógicas, 

desenvolvimento de atividades como monitorias, estágios, aulas, participação em 

seminários, congressos e programas de iniciação científica, estudos 

complementares e apresentação de trabalho em eventos científicos, válidos 

inclusive para a integralização do currículo, desde que comprovados através de 

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

formação. 

O registro dessas atividades e participações será feito pelos alunos em 

forma de relatórios e portifólios, em que o mesmo apresentará suas impressões e 

críticas em torno de sua experiência nos vários espaços momentos do curso, 

exercitando de forma sistemática a reflexão sobre a prática. 

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

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

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

na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos 

em que se exercita a atividade profissional”, conforme previsto nas Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para Formação de Professores. Está identificada neste 

Projeto como Prática Educativa e Estágio Curricular Supervisionado, constituindo o 

Núcleo de Prática Pedagógica. Serão desenvolvidos ao longo do curso como um 

instrumento de interação do aluno com a realidade social, através do 

desenvolvimento de ações integradoras que oportunizem a aproximação entre os 

conhecimentos aprendidos e a atividade profissional. O Estágio Curricular 

Supervisionado ocorrerá nas escolas-campo com vistas a vivenciar as diferentes 

dimensões da profissão. 

A Prática teve sua carga horária definida pela Resolução CNE/CP Nº 02, de 

19 de fevereiro de 2002, com orientações para perpassar todo o curso, totalizando 

800 horas entre atividades programadas, e de regência compartilhada, de modo a 

favorecer a consolidação do conhecimento, daí porque os professores das diversas 

disciplinas deverão prever situações didáticas em que possam usar os 

conhecimentos construídos em duas respectivas disciplinas para mobilizar outros 

conhecimentos provenientes de diferentes experiências em tempos e espaços 

curriculares diversos, tendo em vista refletir, solucionar ou prever novas situações 

pedagógicas. 

Deverá iniciar na própria instituição formadora, a partir da problematização 

de questões relacionadas com a prática docente, através dos componentes 

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

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

de Educação Básica, aprendendo a lidar com o real, de acordo com o planejamento 

das atividades. 

A Prática Pedagógica visa, entre outras, à formação de competências 

docentes mediante o domínio dos conhecimentos pedagógicos e aprendizagens de 

estratégias pedagógicas, de alternativas de trabalho eficientes consoantes com o 

ensino da Química, da Física, da Biologia e da Matemática. 

Nos dois primeiros anos, a prática educativa é responsabilidade de todos os 

professores formadores que deverão participar do Núcleo de Prática Pedagógica 

(NPP). Em conjunto, terão a função de planejar, organizar, executar, acompanhar, 

registrar, orientar e avaliar a realização de todas as atividades planejadas. Nos dois 

últimos anos, a prática pedagógica se realizará sob a forma de Estágio 

Supervisionado, desenvolvido obrigatoriamente no âmbito das instituições escolares 



 

 

 

 

26 

 

de Ensino Fundamental e Médio, obedecendo a um plano sistemático de 

observação e investigação participativa, que iniciará pela Gestão Escolar e 

culminará com a regência compartilhada em sala de aula. 

 

7.1  Metodologias de Ensino e Aprendizagem 

 

De acordo com o Parecer CNE/CP nº 09/2001, “é imprescindível garantir a 

articulação entre conteúdo e método de ensino, na opção didática que se faz (...). 

Para que a aprendizagem possa ser, de fato, significativa, é preciso que os 

conteúdos sejam analisados e abordados de modo a formarem uma rede de 

significados”. Neste sentido, o currículo do Curso de Licenciatura em Biologia foi 

organizado de maneira a garantir a devida articulação entre conteúdo e método, a 

partir da interrelação entre teoria e prática.  

Os acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Biologia têm atividades 

práticas profissionais ainda durante seu período de formação através da realização 

de Estágio Supervisionado em escolas da rede pública regular de ensino.  

Para maior valorização e divulgação da atividade do profissional da Biologia, 

uma vez ao ano é realizada a Jornada Biológica pelo Conhecimento, onde são 

oferecidas oficinas, palestras com profissionais da área e exposições dos trabalhos 

dos acadêmicos. 

A formação do profissional é orientada por um conjunto de requisitos, 

normas e procedimentos que definem o modelo de sistema de ensino, o 

acompanhamento e avaliação de desempenho para toda a Instituição. No entanto, 

dentro dos limites nele estabelecidos, cada docente possui autonomia para propor o 

formato através do qual os processos de ensino, acompanhamento e avaliação irão 

se desenvolver, estes passando pela aprovação da Assembléia Departamental e 

sendo registrados no plano de trabalho didático-pedagógico do docente. 

A variedade de atividades e recursos disponíveis para o desenvolvimento 

das mesmas permite o desenvolvimento tanto do perfil técnico e científico, quanto do 

perfil humano e social do acadêmico. 

Muitas e diversificadas são as formas e os recursos utilizados pelos 

docentes na busca de tornar o ato de aprender prazeroso, dinâmico e atual, onde a 

participação efetiva do aluno é fundamental; entre elas cita-se: 
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 Aulas expositivas, dialogadas e participativas; 

 Aulas práticas nos laboratórios do curso; 

 Elaboração de relatórios de atividades; 

 Mostra de atividades profissionais do curso; 

 Aulas nos laboratórios de informática com softwares didáticos e de 

interesse para o bom desempenho das atividades pessoais e profissionais; 

 Utilização da informática, vídeos, transparências e modelos para apoio 

didático ilustrativo; 

 Resolução de exercícios com orientação do professor e em casa para 

reforço e revisão de conteúdos; 

 Elaboração de pesquisas e trabalhos extraclasse para aprofundamento de 

estudos e apresentação para a própria turma ou em eventos científicos e de 

extensão; 

 Grupos de estudo, de pesquisa extraclasse e de iniciação científica; 

 Publicação de trabalhos de iniciação científica no site da instituição ou em 

eventos científicos; 

 Apresentação de seminários e fóruns para a classe e/ou comunidade; 

 Pesquisas e trabalhos laboratoriais e de campo; 

 Visitas a empresas da área de interesse, a museus e parques; 

 Outros.  

 

7.2 Dimensão da Prática Educativa 

 

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

seu interior - Prática Educativa; 

 Precede o estágio e poderá transcender o ambiente de sala de aula 

estendendo-se da instituição escolar aos órgãos normativos e executivos dos 

sistemas, entidades de representação profissional e outras; 

 A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

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

contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas; 
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 Quando não for possível a observação e ação direta, o professor formador 

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

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

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

de caso; 

 Propõe-se a prever situações didáticas em que os futuros professores 

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

possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes 

experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares. 

 A Prática Educativa totalizará 405 (quatrocentos e cinco horas). 

 

A etapa correspondente ao Estágio Supervisionado será de 

responsabilidade direta do professor de estágio, entretanto, será igualmente 

discutida, planejada, acompanhada e avaliada por todos os professores formadores 

das Licenciaturas no Núcleo de Prática Pedagógica (NPP). 

7.3 Dimensão do Estágio Curricular Supervisionado 

 

 Visa dar seqüência às atividades da prática docente, oportunizando aos 

futuros professores vivenciar as diferentes dimensões da atuação profissional; 

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

desenvolvendo-se a partir da segunda metade do curso; 

 Obedecerá a norma e projeto de estágio, planejado e avaliado 

conjuntamente pela instituição formadora e a escola-campo; 

 Oferecerá ao futuro professor o conhecimento do real em situação de 

trabalho, oportunizará a realização das competências exigidas e exigíveis dos 

formandos e a possibilidade de acompanhar alguns aspectos da vida escolar 

diferentemente das simulações experimentadas, participar da elaboração e/ou da 

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

 Os professores em formação que exerçam atividades docentes há pelo 

menos um ano poderão reduzir a carga horária do estágio curricular supervisionado 

até o máximo de 180h (cento e oitenta horas), de conformidade com as normas 

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

 O Estágio Curricular Supervisionado totalizará 405 h (quatrocentas e 

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

momento da formação. 

A Prática Educativa e o Estágio Curricular Supervisionado, na totalidade de 

sua carga horária, poderão ser desenvolvidos na própria instituição formadora – 

IFMA – como um espaço privilegiado, haja vista ser, ao mesmo tempo, lócus de 

formação do professor e de promoção da Educação Básica. A Instituição também 

firmará convênios com escolas das redes Estadual e Municipal que ofereçam Ensino 

Fundamental e Médio. Para tanto, será elaborado um Projeto de Estágio, com a 

participação das Escolas-Campo, onde estarão estabelecidas funções e 

competências de cada parte envolvida. Em se tratando da operacionalização do 

estágio supervisionado, ver anexos I e II. 

 

 

7.4 Núcleo de Prática Pedagógica (NPP) 

 

O Núcleo de Prática Pedagógica (NPP), citado algumas vezes no contexto 

da prática formadora, constitui espaço privilegiado de interação, trocas, criação, 

reflexão, planejamento, avaliação, formação continuada entre outras, pelo fato de 

abrigar o conjunto de professores formadores e recursos pedagógicos de várias 

ordens, tendo em vista a superação de insuficiências no curso, o planejamento das 

ações relativas à Prática Educativa, ao Estágio Supervisionado, às Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) e, por fim, a avaliação de todas as atividades 

formadoras. O foco do Núcleo de Prática Pedagógica reside, portanto, no “domínio 

do conhecimento pedagógico”. 

O Núcleo de Prática Pedagógica possuirá uma estrutura física e pedagógica, 

destinada ao trabalho de planejamento, discussão das atividades relacionadas com 

a prática docente dos professores formadores, sua formação continuada, o 

acompanhamento e controle da Prática Educativa e do Estágio Curricular 

Supervisionado. 

O NPP será coordenado por um professor das Licenciaturas, 

preferencialmente com formação na área de Educação, sensível a todos os 
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problemas que cercam a formação nos cursos. Dedicará atenção e apoio às 

atividades acadêmicas dos discentes ora propondo, ora acompanhando, ora 

apoiando e avaliando. 

Principais objetivos do NPP: 

 Oferecer suporte técnico-pedagógico ao trabalho de formação nas 

Licenciaturas; 

 Planejar, acompanhar e avaliar a Prática Educativa e o Estágio 

Supervisionado; 

 Desenvolver atividades de formação continuada para os professores 

formadores; 

 Propor e apoiar a realização de atividades acadêmico-científico-culturais. 

 

 

 

 

8 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES NAS 
LICENCIATURAS 

 

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

dos Cursos de Licenciaturas, já mencionados, visando à formação de professores 

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

organização, as competências relativas à totalidade da formação dos docentes, as 

quais deverão ser alcançadas desde o início até o final do processo formador, 

conforme se vê a seguir. 

 

8.1 Competências Comuns a Todos os Professores da Educação Básica 

 

De acordo com o que recomenda as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores no Ensino Superior para a Educação Básica neste projeto, 

as competências são definidas como “a capacidade de mobilizar múltiplos recursos 

numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão 

sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e 
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pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de trabalho”; 

portanto, um profissional capaz de: 

1. Relacionar o conhecimento das disciplinas com as questões educativas 

e sócio-culturais do aluno; 

2. Fazer uso das diferentes linguagens e tecnologias na promoção da 

aprendizagem, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

3. Estabelecer a comunicação pedagógica aberta e espontânea entre os 

alunos, criando soluções apropriadas às diferentes situações; 

4. Atuar de forma crítica, utilizando os conhecimentos nas diversas 

situações e na produção de novos conhecimentos; 

5. Pensar e usar variedades de estratégias pedagógicas; 

6. Organizar as situações pedagógicas de forma flexível e favorável à 

construção do conhecimento; 

7. Promover uma prática educativa interdisciplinar e contextualizada 

relacionando teoria e prática; 

8. Elaborar e executar projetos pautados em princípios éticos, estéticos e 

políticos; 

9. Ampliar o universo cultural e buscar a atualização pedagógica constante, 

face às novas exigências sociais; 

10. Utilizar formas de avaliação pautadas por indicadores e critérios 

explícitos e compartilhadas; 

11. Administrar sua própria formação contínua; 

12. Atuar em pesquisa básica e aplicada às diferentes áreas das ciências e 

modalidades educativas; 

13. Acompanhar a evolução do pensamento científico na sua área e em 

outros possíveis campos de atuação; 

14. Organizar, coordenar e participar de equipe multiprofissional; 

15. Comunicar-se com clareza e objetividade facilitando o desenvolvimento 

da aprendizagem significativa nas diferentes etapas de escolaridade e modalidades 

de ensino;  

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

de forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos. 
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8.2 Competências da Formação Comum a Todos os Professores para O Ensino 
de Ciências 

 

1. Conduzir de forma científica, ética, crítica, criativa e interdisciplinar o 

processo de ensino-aprendizagem das ciências, considerando as características das 

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

aprendizado desses conteúdos e as condições que favoreçam essa aprendizagem; 

2. Desenvolver um processo de ensino que considere as experiências de 

aprendizagem acumuladas pelos alunos, mediante condições e estratégias 

pedagógicas que garantam a continuidade e aprofundamento dos estudos; 

3. Planejar, executar e avaliar ações e projetos interdisciplinares, vinculados 

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

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

dos conteúdos que a área comporta; 

4. Compreender a fundamentação epistemológica das diferentes disciplinas, 

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

significativo, rompendo com a prática educativa fragmentada do conhecimento;  

5. Desenvolver o ensino das Ciências de forma a desfazer as idéias e 

representações negativas, historicamente construídas pelos alunos sobre as 

mesmas, tornando o ensino um processo prazeroso e significativo; 

6. Organizar os procedimentos e recursos de ensino de modo a assegurar 

uma aprendizagem significativa, acerca dos conhecimentos das Ciências. 

7. Apropriar-se dos conhecimentos das Ciências e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, assim como, 

planejar, executar e avaliar ações de intervenção na realidade concreta. 

 

8.3 Competências Específicas na Formação do Licenciado Em Biologia 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas em Biologia envolvendo as grandes áreas de 

representação e comunicação, investigação e compreensão e contextualização 

sócio-cultural, são as seguintes: 
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1. Representação e Comunicação. 

a) Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, 

observados em microscópio ou a olho nu; 

b) Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia; 

c) Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em 

estudo; 

d) Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, 

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

e) Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, 

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

pertinentes ao tema biológico em estudo; 

f) Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos. 

 

2. Investigação e Compreensão. 

a) Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando 

conceitos, identificando irregularidades e diferenças, construindo generalizações; 

b) Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, 

vegetais etc; 

c) Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) 

na compreensão de fenômenos; 

d) Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo 

biológico; 

e) Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução 

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

de dados coletados; 

f) Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas 

apresentados, utilizando elementos da Biologia; 

g) Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de 

aprendizado (existencial ou escolar); 

h) Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento 

de fatos ou processos biológicos (lógica externa). 
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3. Contextualização sócio-cultural. 

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

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

tecnológicos; 

b) Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos 

conhecimentos do senso comum relacionados a aspectos biológicos; 

c) Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações 

intencionais por ele produzidas no seu ambiente; 

d) Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à 

preservação e à implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente; 

e) Identificar as relações entre o conhecimento científico e o 

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

vida e as concepções de desenvolvimento sustentável. 

f) Compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e 

intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático. 

g) Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para 

diagnosticar e equacionar questões sociais e ambientais. 

h) Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do 

sistema produtivo e dos serviços. 

i) Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como 

elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.  

j) Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas 

que se propuser e se propõe solucionar 

k) Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na 

sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento 

e na vida social. 

 

8.4 Competências Referentes ao Domínio do Conhecimento Pedagógico 
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1. Selecionar conteúdos essenciais e básicos de Biologia, que possibilitem 

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

partir destes; 

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

autoridade e confiança com os alunos; 

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

aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento das 

áreas ou disciplinas a serem ensinadas, bem como as especificidades didáticas 

envolvidas; 

4. Trabalhar temáticas do currículo, de forma transversal e contextualizada, 

visando uma aprendizagem significativa, ampla e enriquecedora; 

5. Desenvolver e estimular processos investigativos, empregando métodos e 

procedimentos específicos de investigação de sua área/disciplina, possibilitando a 

resolução de problemas identificados no contexto educativo e social; 

6. Avaliar sistematicamente o processo pedagógico, utilizando estratégias e 

instrumentos avaliativos numa perspectiva qualitativa e diagnosticadora de 

dificuldades da aprendizagem e do próprio processo de ensino, intervindo para a sua 

superação. 

9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Diante das novas descobertas científicas e da evolução tecnológica no 

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

deixa de ser um mero repassador de conteúdos fragmentados para mediar as bases 

de um conhecimento que o indivíduo necessita, para analisar, planificar, pensar, 

comunicar, exprimir dados, relacioná-los com outros conhecimentos, compreender 

esse mundo que o cerca e continuar aprendendo. 

O licenciado para o ensino das Ciências e da Matemática na Educação 

Básica deve cumprir essa função, tendo como conseqüência o desenvolvimento da 

responsabilidade e da ética em adolescentes e jovens inseridos no movimento da 

sociedade em busca da conquista da sua cidadania. Isso implica uma proposta de 

formação docente que supere a fragmentação, a memorização de nomenclaturas 

técnicas e o agregado de informações desconexas, desvinculados da realidade 

social; bem como possibilite acesso aos novos códigos de linguagem, atualizados 



 

 

 

 

36 

 

pela tecnologia. Essa convicção aponta para uma nova postura metodológica dos 

professores formadores, exigindo deste trabalho participativo, significativo, 

interdisciplinar e contextualizado. 

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

sendo reclamadas pela sociedade do conhecimento no sentido de um desempenho 

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

foram considerados na Organização Curricular dos Cursos de Licenciatura todos os 

aspectos explicitados neste projeto (perfil, concepção, princípios, competências, 

entre outros) na construção das Matrizes Curriculares, estruturados em quatro 

núcleos de formação que de maneira articulada garantirão a formação das 

competências totalizadoras no Processo Formativo, potencializadas pelos diversos 

componentes e atividades da formação a serem desenvolvidas em tempos e 

espaços curriculares diferenciados, conforme se passará a ver a seguir. 

 

9.1 Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores para a Educação 
Básica 

 

Um dos grandes desafios da ação docente é correlacionar o conteúdo do 

trabalho educativo com as possibilidades de aprendizagens próprias de cada etapa 

da vida dos alunos, e com as suas diferenças individuais e culturais, tornando-os 

capazes de interagir com o mundo. Daí porque o currículo, na parte da Formação 

Comum a todos os Professores, contempla as disciplinas pedagógicas, 

instrumentais e das modalidades educativas, com o propósito de desenvolver 

competências profissionais mais gerais relacionadas com a compreensão do papel 

social da escola, como difusora do saber, de acolhida e de trabalho com as 

diferenças socioculturais e as necessidades especiais dos alunos, com o 

conhecimento pedagógico, cultural, político e econômico da educação, com a 

maneira de ensinar e a influência do trabalho educativo no desenvolvimento integral 

da pessoa. 

 

9.2 Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores para o Ensino de 
Ciências 
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Com o entendimento de que, as ciências articuladas de forma interdisciplinar 

contribuem mais eficazmente para o entendimento e ressignificação do mundo, 

estruturou-se neste núcleo os conhecimentos necessários à formação de 

competências relacionadas à organização do trabalho para o ensino de Ciências no 

nível fundamental, 2ª etapa, assimilando a idéia das inúmeras possibilidades que os 

conhecimentos em Química, Física, Biologia, Matemática e Geociências podem 

oferecer ao processo de transposição didática dos conteúdos e significados a serem 

ensinados e aprendidos, ou seja, como as diferentes ciências podem contribuir umas 

com as outras, na intenção de melhor compreender o mundo natural. 

 

9.3 Núcleo de Formação Específica dos Professores por Habilitação 

 

Neste Núcleo, incluem-se os componentes e as competências relacionadas 

com os conhecimentos que serão ao mesmo tempo objeto da formação e do ensino 

na Educação Básica. Constitui-se das disciplinas especificas para cada habilitação 

tendo por referência as competências e conteúdos propostos para o ensino 

Fundamental e Médio, para a área de Ciências, Matemática e suas Tecnologias, 

segundo as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares dessas duas etapas da 

educação Básica. 

9.4 Núcleo de Prática Pedagógica 

 

Este Núcleo refere-se a articulação entre teoria e prática, concebido nesta 

proposta como principio e dimensão da prática docente formadora geral, a ser 

desenvolvida por todos os professores, ao longo do processo da formação. 

Tomando por base o que prevê as Diretrizes Curriculares para Formação de 

Professores para Educação Básica, Parecer nº 09/2001 no que toca a dimensão 

teórica e prática concorda-se que no currículo de formação de professores a prática 

profissional deve orientar-se sob o seguinte: “o princípio metodológico geral é de que 

todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem 

sempre este se materialize. Esse principio é operacional e sua aplicação não exige 

uma resposta definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a prática – deve ter 

prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na formação do 
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professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o 

professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz. Nessa 

perspectiva, o planejamento dos Cursos de Formação deve prever situações 

didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os conhecimentos que 

aprenderem, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes 

naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços 

curriculares...”. 

Desse modo, as competências que serão consolidadas estarão relacionadas 

com todas as disciplinas e atividades da formação e serão construídas nos 

momentos de reflexões sobre a prática profissional, seja na esfera específica, seja 

na pedagógica, seja no momento do estágio, em que se exercita a atividade 

profissional. 

Na matriz curricular dos cursos de formação também foram previstas 200 

(duzentas) horas para Atividades Independentes de Estudo e Trabalho, as quais 

poderão ser desenvolvidas do primeiro ao último período, promovidas pela 

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

professores em formação vivenciar situações relacionadas com o conhecimento 

profissional de professores  

 

10 ATIVIDADES ACADÊMICO-CEINTÍFICO-CULTURAIS 

 

Fazendo parte ainda do Núcleo de Prática Pedagógica e atendendo o que 

prevê a Resolução CNE/CP Nº 2, de fevereiro de 2002, incluiu-se um terceiro 

componente: Atividades Acadêmicas Independentes de Estudo e Trabalho, 

totalizando 360 horas.  

A formação dos professores, que antes absolutizava os limites da sala de 

aula, introduz com esse componente uma estratégia complementar privilegiada e 

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

atividades dessa natureza quanto o aluno poderá buscar essa participação em 

outros espaços e momentos da formação. 

Comungando com as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores 

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

espaços curriculares diversificados, como por exemplo: congressos, seminários, 
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oficinas, grupos de pesquisa, atividades de extensão, monitorias, aprendizado de 

novas tecnologias de comunicação e ensino, visitas técnicas entre outros, 

possibilitando o exercício das diferentes competências a serem desenvolvidas. 

Para efeito de formação será considerada a participação do aluno em outras 

atividades acadêmico-científico-culturais, diferenciadas das atividades curriculares 

planejadas e organizadas com exclusividade nos cursos de Licenciatura, pois essas 

atividades e aprendizagens são tão significativas para a atuação profissional quanto 

as curriculares.  

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

através de certificados, declarações e relatórios, deverão ser apresentadas à 

coordenação dos Cursos de Licenciatura e/ou ao Coordenador do NPP, reunidos no 

Portifólio individual de cada aluno-professor, computadas em termos de carga 

horária para efeito de integralização do currículo pleno de seu curso (ver o anexo III). 

Muito embora essas atividades se caracterizem por sua independência de estudo, 

serão obrigatórias para o aluno e para efeito de conclusão de curso. 

 

 

 

11 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O Curso de Licenciatura em Biologia terá carga horária de 3.420 horas/aula, 

que correspondem a 2.850h, distribuídas em oito semestres, devendo ser 

integralizado em prazo mínimo de 7 (sete) semestres e máximo de 15 (semestres). 

O currículo encontra-se estruturado em módulos semestrais, cada ano cumprindo 

200 (duzentos) dias letivos e 40 (quarenta) semanas, organizados da seguinte 

forma: 

 

Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores para a Educação 

Básica (NFC): 705 horas 

1. Pedagógicas – 495 h/a  

2. Instrumentais (Informática Educacional, Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa) - 180 h/a  
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3. Modalidades educativas (Política Educacional Inclusiva I e II, Língua 

Brasileira de Sinais) - 180 h/a  

4. Educação Física - 30 h/a  

 

Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores para o Ensino de 

Ciências (NFEC): 150 h/a  

1. Elementos de Ciências I - 75 h/a  

2. Elementos de Ciências II - 75 h/a  

 

Núcleo de Formação Específica dos Professores por Habilitação (NFE): 

1.605 h/a  

Disciplinas Específicas do Curso 

 

Núcleo de Prática Pedagógica (NPP) e de Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC): 605 h/a 

1. Prática Educativa (distribuídas transversalmente nas disciplinas) 

2. Estágio Curricular Supervisionado - 405 h/a (340,20h) 

3. Atividades Acadêmicas Independentes de Estudo e Trabalho - 200 horas  

 

 

 

 

 

Disciplinas NFC CH H/A CH CR 

Pedagógicas Historia e filosofia da educação I 60 50 04 

Historia e filosofia da educação II 60 50 04 

Metodologia da Investigação 

Educacional  

60 50 04 

Sociologia da Educação 60 50 04 

Psicologia da educação 75 62,5 05 

Didática Geral 75 62,5 05 

Avaliação Educacional  45 37,5 03 
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Política Educacional e 

Organização da Educação 

Básica 

60 50 04 

Total Parcial 495 412,5 33 

Instrumentais Língua Portuguesa 60 50 04 

Língua Inglesa 60 50 04 

Informática Educacional  60 50 04 

Total Parcial 180 150 12 

Modalidades 

Educativas  

Política Educacional Inclusiva I 90 75 06 

Política Educacional Inclusiva II 60 50 04 

Língua Brasileira de Sinais 45 37,5 03 

Total Parcial 195 162,5 13 

Educação 

Física  

Educação Física 30 25 02 

 Total Parcial 30 25 04 

NFEC CH H/A CH CR 

 Elementos de Ciências I 75 62,5 05 

Elementos de Ciências II 75 62,5 05 

Total Parcial 150 125 10 

NFE CH H/A CH CR 

 Total Parcial 1605 1337,5  

NPP CH H/A CH CR 

Pratica 

pedagógica  

Pratica Educativa Transversal  400 400 - 

Estagio Supervisionado I 120 120 08 

Estagio Supervisionado II 120 120 08 

Estagio Supervisionado III 165 165 11 

 Atividades Acadêmicas 

Científico-Culturais 

200 200 - 

 Total  1005 1005 27 

Trabalho Monografia I 60 50  
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Monográfico  Monografia II 60 50 

 Total Parcial 120 100 - 

 Total Geral 3780 3317,5 99 

 

12 O TRABALHO MONOGRÁFICO NO CURSO DE LICENCIATURA DE 
BIOLOGIA 

 

A apresentação e a defesa do trabalho monográfico ocorrerão após a 

integralização de, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária total 

do Curso, onde o aluno demonstrará as competências construídas durante o 

processo formador. 

O trabalho monográfico geralmente inicia-se com a identificação do objeto 

de estudo ou situação-problema do interesse do aluno durante o Curso. O ideal seria 

que isso ocorresse logo no início da formação, coincidindo com os estudos no 

componente curricular Metodologia da Investigação Educacional. 

Percebe-se no meio acadêmico a criação de um mito em torno do trabalho 

monográfico, associado à ausência de uma cultura sólida da produção científica. 

Assim, optou-se por organizar a elaboração do trabalho monográfico em duas 

etapas distintas, sendo a primeira de elaboração do Projeto de Monografia ou de 

Pesquisa, e a segunda de construção do Trabalho Monográfico. Além dessas etapas 

específicas, o aluno encontra, nas disciplinas de Estágio Supervisionado, as bases 

para a elaboração de problemas e hipóteses, que deverão nortear a sua pesquisa, 

contando com o acompanhamento e a orientação dos professores de Didática e 

Prática de Ensino e do próprio Curso.  

A exigência do trabalho monográfico como requisito de conclusão tem como 

objetivo estimular o espírito investigativo, perfil básico para o professor, e o desejo 

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

dependem da cultura investigativa. 

Para o desenvolvimento da monografia, o aluno deverá estar inscrito na 

disciplina Monografia I, onde deverá elaborar uma proposta de trabalho monográfico, 

com a orientação de um professor do Departamento de Biologia ou de outro 

Departamento do IFMA, que deverá ser encaminhada à Coordenadoria do Curso 
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para apreciação pelo Colegiado (ver competências no anexo V) para análise e 

aprovação. 

O professor Orientador, por sua vez, cuidará de manter um registro dos 

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

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

casos extraordinários será permitida a orientação de Monografias por professores 

extra-instituição IFMA. 

A matrícula do aluno em Monografia II estará condicionada à aprovação do 

seu projeto de trabalho monográfico pelo Colegiado do Curso. Nesta etapa, o aluno 

deverá desenvolver sua pesquisa, sob a orientação do professor escolhido pelo 

aluno para orientá-lo.  

O trabalho monográfico se encerra com a realização do exame por uma 

banca, formada por dois professores e o Orientador, admitindo-se o suplente como 

uma quarta pessoa que, eventualmente poderá substituir os professores titulares em 

casos de impedimento. 

A constituição de bancas para defesa, ao contrário do que vigora no 

imaginário dos alunos, será o momento de obtenção de maiores contribuições ao 

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

sugestões e, portanto, valoração da produção. 

 

 

 

13 AVALIAÇÃO  

13.1 Avaliação da Proposta 

 

Esta proposta será avaliada durante o seu desenvolvimento com o propósito 

de dinamizar e efetivar seus fins, dos recursos humanos e condições estruturais. A 

avaliação poderá ser internamente realizada pela comunidade escolar, envolvendo 

as análises dos professores do curso de formação, dos alunos, e dos representantes 

de escolas envolvidas na prática profissional dos alunos, através de seminários de 

avaliação após a conclusão de cada módulo. Contudo, existem normas nacionais 

que regulam a avaliação do ensino superior, que devem ser estendidas aos cursos 

de formação de professores. 
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Segundo as Diretrizes para Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica em Cursos de Nível Superior (CNE/CP 28 de fevereiro de 2001), caberá ao 

Ministério da Educação e ao CNE compatibilizar as diretrizes com as normas 

nacionais de avaliação do ensino superior mediante condições prévias para 

funcionamento, credenciamento, reconhecimento, onde o Ministério da Educação, 

CNE, CONSED, UNDIME, representantes das associações profissionais e 

científicas, das instituições de formação e de outros segmentos que forem 

pertinentes estabeleçam as diretrizes para organização de um sistema de 

certificação por competência (grifos nossos) dos professores da educação básica. 

 

13.2 Avaliação Acadêmica 

 

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

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

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

resultados alcançados em relação às competências, ou seja, verificar em que 

medida foram desenvolvidas, e em que ponto será necessário retomar ou modificar 

o curso da formação. 

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

trabalho dos docentes na formação, permitindo-lhe identificar os níveis e as etapas 

de aprendizagem alcançadas pelos alunos. 

Em se tratando da verificação dos níveis alcançados pelos alunos durante o 

curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de acionar 

conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da atuação 

profissional. 

Com esse fim, necessário se faz a utilização de instrumentos e meios 

diferenciados dos que comumente são empregados na avaliação do processo de 

ensino. Ganham importância: conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativa e a 

capacidade de aplicá-los na resolução de situações-problema. O professor formador 

deve ter clareza do que é, para que serve e o que deverá avaliar, estabelecendo um 

diálogo contínuo com seus alunos em torno dos critérios e formas, partilhando 

responsabilidades nessa complexa construção do conhecimento da profissão de 

professor. Deve lembrar-se que ao avaliar também estará ensinando a avaliar, daí a 
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preocupação com o tipo de instrumento para o tipo de conteúdo, variáveis que 

interferem nos resultados de uma avaliação. 

Sendo as competências profissionais a principal referência na organização 

do currículo de formação dos professores, há que se compreender a avaliação como 

um processo ainda mais complexo, uma vez que esta se fará sobre as competências 

profissionais. Assim, com base nas competências definidas em cada núcleo de 

formação, e, identificado o componente curricular, define-se o que deverá ser 

avaliado. 

Como já foi mencionado, a avaliação do aluno ocorrerá em todo o percurso 

da formação, com base nas competências adquiridas, de maneira progressiva, 

abrangendo os diversos momentos do curso, envolvendo os múltiplos aspectos da 

aprendizagem para a verificação de conhecimentos, atitudes e habilidades, onde 

serão utilizados instrumentos e procedimentos de avaliação coerentes com os 

objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de cada professor 

formador. 

Respeitados as concepções e princípios deste Projeto, entre as formas de 

avaliação admitidas nesta proposta cita-se: 

 Observação; 

 Trabalhos individuais e coletivos; 

 Atividades investigativas; 

 Projetos interdisciplinares; 

 Estudos realizados de forma independente pelo aluno; 

 Resolução de situações-problema; 

 A auto-avaliação, entre outros. 

Muito embora não se apresente neste momento uma proposta de avaliação 

mais detalhada para os cursos das Licenciaturas, serão considerados também 

instrumentos e possibilidades da prática avaliativa, aqueles apontados pelas 

Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação Básica, tais 

como: “identificação e análise de situações educativas complexas e/ou problemas 

em uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas 

identificados num contexto observado; elaboração de uma rotina de trabalho 

semanal a partir de indicadores oferecidos pelo formador; definição de intervenções 

adequadas, alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de 
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situações didáticas consoantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita 

sobre aspectos estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; 

participação em atividades de simulação; estabelecimento de prioridades de 

investimento em relação à própria formação”. 

A avaliação da aprendizagem por competência se constituirá de uma 

proposta detalhada, abordando princípios, estratégias e instrumentos de modo a 

orientar a sua execução de modo coerente com os pressupostos pedagógicos deste 

Projeto de Formação. 

 

14 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

14.1 Sala de Professores e Sala de Reuniões 

 

O Curso de Biologia conta com uma sala de professores e reuniões, anexa à 

sala da Coordenação do Curso.  Embora possua dimensões reduzidas, a sala 

apresenta boa iluminação, acústica, conservação e comodidade necessárias às 

atividades desenvolvidas. 

 

14.2 Gabinetes de Trabalho para Professores 

 

Os professores do Curso de Biologia contam com oito gabinetes para o 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cada gabinete, 

embora pequeno, possui uma boa estrutura quanto à limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade, necessários às atividades desenvolvidas. 

Cada gabinete é equipado com: duas mesas, duas cadeiras e um computador com 

acesso à internet. 

 

14.3 Salas de Aula 

 

O curso de Biologia do IFMA tem regime de ingresso anual, contando com 

quatro turmas concomitantes. As turmas freqüentam salas de aula amplas e 

climatizadas, com boa iluminação, acústica e limpeza. Todas as salas contam, em 
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média, com: quarenta carteiras, uma mesa e uma cadeira para o professor e um 

quadro branco. 

Recursos didáticos como retroprojetores, data shows e computadores são 

disponibilizados pela Coordenação do Curso mediante reserva. Atualmente, a 

Coordenação de Biologia conta com 3 (três) data shows e 3 (três) retroprojetores.  

        

14.4 Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 

 

Atualmente, o curso de Biologia conta com 177 alunos matriculados. O curso 

não tem laboratório específico de informática, porém possui três (3) computadores 

com acesso à internet, para uso dos alunos, disponíveis no laboratório de aulas 

prática. Ademais, os alunos têm acesso a oito (8) computadores ligados a internet 

na biblioteca.       

 

14.5 Registros Acadêmicos 

 

O processo de registro acadêmico do IFMA, Campus Monte Castelo, é 

informatizado e funcional. Todos os procedimentos como: matrícula, lançamento de 

notas, solicitação de histórico escolar, entre outros, é feito on-line. A interface com 

os usuários possibilita fácil utilização por toda a comunidade acadêmica. As 

garantias quanto à atualização, sigilo e armazenamento dos dados estão previstas 

nas cláusulas contratuais. 

14.6 Livros da Bibliografia 

 

 IFMA - São Luis Referência Bibliográfica Básica Nº de 
exemplares 

01 ANTHONY Griffiths et al. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c 2001. 589 p., il.  

2  

02 ANTHONY Griffiths et al. Introdução à genética.; Tradução de Paulo 
Armando Motta. 7. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. il. Inclui 
Cd-Rom.  ISBN 852770720-9. 

1  

03 Aziz Ab´sáber. Ecossistemas do Brasil.; Ilustrações de Luiz Claudio 
Marigo. São Paulo: Metalivros, 2008. 299 p., il. ISBN 8585371668.  

2    

04 BRUCE, Alberts et al. Biologia molecular da célula. 4 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.  1.463 p., il. ISBN 8536302720.  

2    

05 CALESTER, A. L. História geológica da vida Ed. Edgard Blucher Ltda., 5 
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1978 

06 CUTTER, Elizabeth G. Anatomia vegetal: experimentos e interpretação. 
São Paulo: Roca, 1987. 336 p., il. ISBN 8572410074.   

1 

07 CUTTER, G.C Anatomia vegetal.: parte II órgãos (experimentos e 
interpretações). São Paulo, Rocca, 1986 

5 

08 DANTAS, Heloysa. OLIVEIRA, Marta Kohl de: TAILLE, Piaget, Vygotsky, 
Wallon: Teorias Psicogenéticas em Discussão Summus, 1992 

5 

09 DE ROBERTIS. Bases da biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, c 1998. 418 p., il. ISBN 8527706458.  

8    

10 DEMO, P., Pesquisa – Princípio Científico e Educativo. São Paulo: 
Cortez, 1991 

5 

11 DI FIORE, Mariano S. H. Atlas de histologia. Tradução de Bruno Alípio 
Lobo. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara  Koogan, 2001. 229 p., il. 
ISBN 8527713887.   

3  

12 ESAU, Katherine. Anatomia das plantas com sementes. Tradução de 
Berta Lange de Morretes. São Paulo: Blucher, 1974. 293 p., il. 
ISBN 8521201028.  

7  

13 FERRI, Mário Guimarães (Coord.). Fisiologia vegetal. 2. ed. São Paulo: 
EPU, 1985. 362 p., il. ISBN 8512119101.  

5  

14 FERRI, Mário Guimarães. Botânica: morfologia externa das plantas 
(organografia). 15 ed. São Paulo: Nobel, 1983.  148 p., il.  
ISBN 8521300441.  

5   

15 FERRI, Mário Guimarães. Botânica: morfologia interna das plantas 
(anatomia). 9 ed. São Paulo: Nobel, 1999. 113 p., il. ISBN 8521300999.   

5  

16 FUTUYAMA, Douglas. Biologia evolutiva. 2 ed. Ribeirão Preto: FUNPEC-
RP, 2002. 631 p., il. ISBN 8587528181.  

10  

17 GARTNER, Leslie P. Atlas colorido de histologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 413 p., il. ISBN 8527707128.  

3  

18 HARVEY Lodish et al. Biologia celular e molecular. 5 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005.  1054 p., il. ISBN 8536305355.  

 5   

19 HICKMAN, Cleveland P.; ROBERTS, Larry S.; LARSON, Allan. Princípios 
integrados de Zoologia. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
846 p., il. ISBN 852770868.   

10  

20 HILDEBRAND, Milton; GOSLOW, George. Análise da estrutura dos 
vertebrados. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.  482 p., il. Titulo original: 
Analysis of vertebrate structure.  
ISBN 8574540889.  

2  

21 JOLY, Aylthon Brandão. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 13 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2002. 777 p., il. (Biblioteca 
Universitaria). ISBN 8504002314. Exemplares: Tebyreçá de Oliveira  

7  

22 JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Histologia básica. 10 ed. [S.l.]: 
Guanabara Koogan, 2004. 488 p., il. ISBN 8527709066. 

5  

23 JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Biologia celular e 
molecular. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 332 p., il. 
ISBN 8527710455. 

6  

24 KEIMAN. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: 
Pontes, 1989 

5 

25 LEHNINGER, Albert Lester. Bioquímica. Revisão de José Reinaldo 
Magalhães. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.  770 p., il. 
ISBN 8521200285. 

1  

26 MOORE, K. L. Embriologia clínica Rio de Janeiro, Brasil. Ed. Guanabara 
Koogan2000 

5 
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27 NEVES, D.P Parasitologia humana Ed. Cult. Médica. 4 

28 Nogueira, M. G.; Henry, R. & Jorcin, A. Ecologia de reservatórios: 
impactos potenciais, ações de manejo e sistemas em cascata. Rima. 
2005 

5 

29 ODUM, E. Ecologia. Interamericana 2000 5 

30 ODUM, Eugene P. Ecologia. Tradução de Christopher J. Tribe. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1988. 434 p, il. ISBN 8520102492. 

5  

31 ODUM, Eugene P. Fundamentos de ecologia. Tradução de Antônio 
Manuel de Azevedo Gomes. 7. ed. Lisboa:  Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004. 928 p, il. ISBN 972310158. 

10  

32 OLIVEIRA, Eurico Cabral de. Introdução à biologia vegetal. 2 ed. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,  2008. 266 p., il. 
ISBN 8531403491. 

3 

33 ORR, Robert T. Biologia dos vertebrados. 5 ed. São Paulo: Roca, c 
1986. 508 p., il. ISBN 857241004x. 

5  

34 PEREIRA, Renato Crespo; SOARES-GOMES, Abílio (Org.). Biologia 
marinha. Rio de Janeiro: Interciência, 2002. 382 p., il. 
ISBN 8571930678.  

5    

35 PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Fundamentos em ecologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 252 p, il. ISBN 8573076291. 

5  

36 POUGH, F. H.; HAISE, J. B.; McFARLAND, W. N. A vida dos 
vertebrados. Atheneu Ed. São Paulo ltda., 1993 

3 

37 RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia 
vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2001. 906 p., il. 
ISBN 8527706415. 

16  

38 REIGOTA, M.; Possas, R.; Ribeiro, A. Trajetórias e narrativas através da 
Educação Ambiental. DP&A 2003 

5 

39 RIDLEY, Mark. Evolução. Tradução de Henrique Bunselmeyer Ferreira. 3 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 752 p., il. ISBN 8536306351. 

5  

40 RUPPERT, Edward E.; BARNER, Robert D. Zoologia dos invertebrados. 
6. ed. São Paulo: Roca, 1996. 1029 p., il. ISBN 8572411496. 

2  

41 RUPPERT, Edward E.; FOX, Richard S.; BARNES, Robert D. Zoologia 
dos invertebrados: uma abordagem funcional-evolutiva. 7. ed. São 
Paulo: Roca, 2005. 1045 p., il. ISBN 8572415718. 

10  

42 SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia animal: adaptação e meio 
ambiente. 5. ed. São Paulo: Livraria Santos, 2002.  611 p., il. titulo em 
inglês: Anilam psiology - adptation and environment. 
ISBN 8572880428. 

5  

43 STORER et al. Zoologia geral. Tracy I. 6. ed. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 2003. 815 p., il. ISBN 8504003558.  

6  

44 TOWNSEND, Colin R. Fundamentos em ecologia. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 592 p., il. ISBN 8536306025. 

2  

45 VIDAL, Waldomiro Nunes; VIDAL, Maria Rosária Rodrigues. Botânica-
organografia: quadros sinóticos ilustrados de fanerógamos. 4 ed. 
Viçosa: UFV, 2003. 124 p., il. ISBN 8572690549. 

5  

 TOTAL DE TÍTULOS BÁSICOS 45 

 TOTAL DE VOLUMES 228 
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01 ALDEAMENTO DO CARRETÃO SEGUNDO OS SEUS HERDEIROS 
TAPUIOS: conversas gravadas em 1980 e 1983. Brasília: 
CGDOC/FUNAI, 2003. 422 p., il. ISBN 8575460110. 

2  

02 ASHCROFT, Frances. A vida no limite: a ciência da sobrevivência. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 315 p., il. ISBN 8571106260.  

2  

03 ASPECTOS filosoficos de la biologia. [S.l.]: Ciencias sociales 
contemporáneas, 1974. 168 p.  

1  

04 BEÇAK, Maria Luiza; BEÇAK, Willy. Biologia: biologia geral e citologia. 
18 ed. São Paulo: Nobel, 1972. 184 p., il. 

1  

05 BENEDITO Braga et al. Introdução à engenharia ambiental.. 2. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 318 p., il. ISBN 8576050412. 

3  

06 BENSUSAN, Nurit. Conservação da biodiversidade em áreas 
protegidas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 176 p., il.  
ISBN 8522505497. 

5  

07 BERG, Jeremy M.; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2008. 1114 p., il. 
ISBN 9788527713696.   

9  

08 BERQUÓ, Elza Salvatori. Bioestatística. 2 ed. São Paulo: EPU, 1981. 350 
p., il. ISBN 8512402802.  

5  

09 BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia. 3. ed. São 
Paulo: Edgard Blücher, 1975. 192 p, il.   

9  

10 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Classificação de risco dos agentes 
biológicos. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 34 p. (Normas e 
manuais técnicos). ISBN 8533412169.   

2  

11 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes gerais para o trabalho em 
contenção com agentes biológicos. 2. ed.  Brasília: Editora do Ministério 
da Saúde, 2006. 50 p. (Normas e manuais técnicos). 
ISBN 8533412142.  

2 

12 BROWNE, E. Janet. A origem das espécies de Darwin: uma biografia. 
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2007. 182 p., il. ISBN 8571109988.  

5  

13 CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. 
Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed,  2009. 528 p., il. 
ISBN 8536317137.   

3 

14 CONN, Eric Edward. Introdução à bioquímica. 4. ed. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1980. 525 p., il. ISBN 8521201588.  

5  

15 DANON, José; POLINI, Luciana. Guia de calorias de A a Z. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2002. 214 p., il. ISBN 8574480584.  

2  

16 FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. 
Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 182 p., il. 
ISBN 8573791217.  

8  

17 FROTA-PESSOA, Oswaldo; OTTO, Paulo Alberto; OTTO, Priscila 
Guimarães. Genética clínica. 2. ed. Rio de Janeiro:   Livraria Francisco 
Alves, 1977. 264 p., il.  

1  

18 Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a 
alimentação saudável. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. 236 
p., il. (Normas e manuais técnicos).  

1  

19 JAY, James M. Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2005. 710 p. ISBN 853630507-x.  

5  

20 KÜHNEL, Wolfang. Citologia, histologia e anatomia microscópica. 11 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 535 p., il. ISBN 853630362x. 

5  

21 LIMA, Urgel de Almeida; AQUARONE, Eugênio; BORZANI, Walter; 
SCHMIDELL, Willibaldo (Coord.). Biotecnologia industrial: Processos 
fermentativos e enzimáticos. 1 ed. São Paulo: Blucher, 2001. 593 p., il. 
ISBN 8521202806. Exemplares: Tebyreçá de Oliveira 

2  
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22 LIMA, Walter de Paula; ZAKIA, Maria José Brito (Org.). As florestas 
plantadas e água: implementando o conceito da microbacia como 
unidade de planejamento. São Carlos: Rima, 2006. 218 p., il. 
ISBN 857656073-9. Exemplare 

5 

23 MAIA, George Doyle. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2006. 115 
p., il. ISBN 8573792523. Exemplares: Tebyreçá de Oliveira -  

1  

24 Neusely da Silva et al. Manual de métodos de análise microbiológica de 
alimentos.. 3. ed. São Paulo: Varela,  2007. 536 p., il. ISBN 857759003-2. 

5  

25 NOBRE, Fernando. Estudo programado e fisiologia vegetal. São Paulo: 
Nobel, 1975. 118 p, il. 

1  

26 NULTSCH, Wilhelm. Botânica Geral. 10. ed. Porto Alegre: Artemed, 2000. 
489 p., il. ISBN 8573076976.  

10  

27 O FUTURO HOJE: avaliação e perspectivas em ciência e tecnologia. 
Brasília: Ministério de Ciência e Tecnologia, 1989. 74 p. 

4  

28 OLIVEIRA JUNIOR, F. Vítor; SILVA, César M. Biologia para o ensino 
médio. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 2 v., il.  
ISBN 8527709244. 

8  

29 Os ecossistemas. Lisboa: Instituto PIAGET. 154 p., il. ISBN 9727713521.  2  

30 PRADO, Carlos Henrique B. de A.; CASALI, Carlos Aparecido. Fisiologia 
vegetal: práticas em relações hídricas, fotossíntese e nutrição 
mineral. Barueri: Manole, 2006. 448 p., il. ISBN 8520415539. 

5  

31 PRADO, Paulo Inácio; LEWINSOHN, Thomas Michael. Biodiversidade 
brasileira: síntese do estado atual do conhecimento. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. 176 p., il. ISBN 8572442305. 

3  

32 PRATT, Charlotte W.; CORNELY, Kathleen. Bioquímica Essencial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 716 p., il. ISBN 852771128-1. 

3  

33 R. Dumont; A. Lamberti; J. P. Charbonneau. Enciclopédia de ecologia. 
São Paulo: Pedagógica e universitária, 1979. 479 p, il. 

2  

34 RODRIGUEZ DE MASSAGUER, Pilar. Microbiologia dos processos 
alimentares. São Paulo: Livraria Varela, 2005.  258 p., il. 
ISBN 8585519541. 

2  

35 RUI Curi et al. Entendendo a gordura: os ácidos graxos. Barueri, SP: 
Manole, 2002. ISBN 852041355-2.  

3  

36 SILVA, Alessandro Costa da; FORTES, Jorge Luiz de Oliveira (Org.). 
Diversidade biológica, uso e conservação de recursos naturais do 
Maranhão: projeto e ações em biologia e química. São Luís: UEMA, 2007. 
366 p., il. ISBN 8586036129. 

1  

37 SOARES, José Luís. Biologia: biologia molecular, citologia e 
histologia. 3 ed. [S.l.]: Scipione, 1986. 311 p., il. ISBN 852620131x. 

1  

38 SOUZA, Rosa Cristina Corrêa Luz de; SILVA, Julieta Salles Vianna da 
(Org.). Água de lastro e bioinvasão. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 
224 p. ISBN 85-7193100-3.  

4 

39 TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia vegetal. Tradução de Eliane 
Romanato Santarém. 3. ed. Porto Alegre:  Artmed, 2004. 719 p., il. 
ISBN 8536302917. 

5  

40 TAKANE, Roberto Jun; PIVETTA, Kathia Fernandes Lopes; 
YANAGISAWA, Sérgio Shoji. Cultivo técnico de cactos e suculentas 
ornamentais. Fortaleza: GrafHouse, 2009. 168 p., il. ISBN 8577910700. 

1  

41 TATIANA, Camolez, Luiz E. Anelli. Extinção é para sempre: a história 
dos mamíferos gigantes da América do Sul.; Ilustrações de Karl Mokros. 
São Paulo: Oficina de Texto, 2003. 24 p., il. ISBN 8586238260. 

7  

42 UZUNIAN, Armênio; BIRNER, Ernesto. Histologia vegetal. [S.l.]: Harbra, 
2000. 47 p., il. (Coleção Temas de Biologia). ISBN 8529401423. 
Exemplares: Tebyreçá de Oliveira  

6  
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43 WATSON, James; BERRY, Andrew. DNA: o segredo da vida. São Paulo: 
Companhia das letras, 2005. 470 p., il. ISBN 8535907162. 

1  

44 WILSON, Edward O. Diversidade da vida. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994. 447 p., il. ISBN 8571643734. 

2  

45 ZHANG, Shu-Xin. Atlas de histologia. [S.l.]: Guanabara Koogan, 2001. 
417 p., il. ISBN 852770613x. 

4  

 TOTAL DE TÍTULOS COMPLEMENTARES 45 

 TOTAl DE VOLUMES 169 

 TOTAL DE TÍTULOS  91 

 TOTAL DE VOLUMES 397 

14.7 Laboratórios Especializados 

 

O Curso de Biologia conta com 1 (um) único laboratório para 

desenvolvimento das atividades práticas de ensino, pesquisa, iniciação científica e 

apresentação de monografia.  O laboratório é amplo, climatizado, com adequada 

distribuição de fonte externa de luz, bem iluminado e bem conservado. As bancadas 

foram projetadas para acomodar 40 alunos, incluindo 3 (três) bancadas adaptadas 

para pessoas com necessidades especiais. 

O acesso ao laboratório é fácil, inclusive para portadores de necessidades 

especiais. A porta da saída de emergência está de acordo com a legislação vigente. 

Por medida de segurança, um lava olhos está instalado imediatamente na saída do 

laboratório.  

 

 

 

14.8 Infraestrutura e Serviços dos Laboratórios Especializados 

 

O laboratório multidisciplinar conta com uma série de equipamentos 

utilizados em aulas práticas. Quais sejam:  

 

Tabela: Equipamentos do laboratório multidisciplinar de Biologia IFMA  

Equipamento  Quantidade 

Microscópio ótico  12 

Microscópio trilocular acoplado à Televisão 01 

Lupa estereoscópica 12 



 

 

 

 

53 

 

Balança analítica digital 01 

Banho Maria 02 

Peagâmetro  02 

Estufa para cultura bacteriológica  02 

Centrifuga de bancada tipo Baby 01 

Centrifuga de bancada micro processada  01 

Microcentrífuga 14000 RPM  01 

Destilador  01 

Agitador magnético com aquecimento 01 

Autoclave vertical 30 litros 01 

Micropipeta ajustável visor digital de 100 a 1000 L 03 

Micropipeta ajustável visor digital de 10 a 100 L 01 

Micropipeta ajustável visor digital de 0,5 a 10 L 03 

Termociclador temperatura 0 a 99ºC para 96 tubos 01 

Cuba para eletroforese vertical  01 

Fonte de alimentação para cubo de eletroforese  01 

Transiluminador ultra violeta 01 

Espectrofotômetro mono-feixe UV/visivel 01 

Desumidificador automático 12 litros  01 

Refrigerador duplex 01 

15 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM 
BIOLOGIA 

 

As tabelas a seguir, representam a matriz curricular do curso de Licenciatura 

em Biologia, dividida por períodos. 

  

 

1º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Historia e Filosofia da educação I  60 50 04 

Metodologia da Investigação Educacional  60 50 04 
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Língua Portuguesa 60 50 04 

Biologia Celular 60 50 04 

Química Geral 60 50 04 

Língua Inglesa 60 50 04 

Total 360 300 24 

 

 

 

 

2º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

História e Filosofia da Educação II 60 50 04 

Sociologia da Educação 60 50 04 

Introdução à Oceanografia e Limnologia 60 50 04 

Histologia Animal 60 50 04 

Bioestatística 60 50 04 

Geologia 30 25 02 

Histologia Vegetal 45 37,5 03 

Total 375 312,5 25 

 

 

 

3º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Psicologia da Educação 75 62,5 05 

Política Educacional e Educação Básica 60 50 04 

Embriologia 60 50 04 

Química Orgânica 60 50 04 

Biologia Aquática 45 37,5 03 

Morfologia Vegetal 75 62,5 05 

Educação Física 30 25 - 
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Total 405 337,5 25 

 

4º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Didática Geral 75 62,5 05 

Fundamentos de Bioquímica 45 37,5 03 

Zoologia de Invertebrados 90 75 06 

Genética 90 75 06 

Sistemática de Criptógamas 45 37,5 03 

Paleontologia 30 25 02 

Total 375 312,5 25 

5º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Avaliação Educacional 45 37,5 03 

Informática Educacional 60 50 04 

Ecologia  60 50 04 

Zoologia de Vertebrados 60 50 04 

Sistemática de Fanerógamas 45 37,5 03 

Biologia Molecular 45 37,5 03 

Introdução à Parasitologia e Vetores 60 50 04 

Total 375 312,5 25 

 

6º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Política Educacional Inclusiva I 90 75 06 

Anatomia e Fisiologia Comparada dos 

Vertebrados 

120 100 08 

Fisiologia Vegetal 45 37,5 03 

Estágio Supervisionado I 120 100 08 

Total 375 312,5 25 

7º PERÍODO 
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DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Política Educacional Inclusiva II 45 37,5 03 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) 45 37,5 03 

Elementos de Ciências I 75 62,5 05 

Estágio Supervisionado II 120 100 08 

Análise de impactos ambientais 60 50 04 

Eletiva I 45 37,5 03 

Monografia I 60 50 - 

Total 450 375 26 

8º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Eletiva II 45 37,5 03 

Microbiologia 60 50 04 

Elementos de Ciências II 75 62,5 05 

Estágio Supervisionado III 165 137,5 11 

Evolução 45 37,5 03 

Monografia I 60 50 - 

Total 450 375 26 

 

DISCIPLINAS CH H/A CH CR 

Atividades Acadêmicas Científico-

Culturais 

240 200 - 

 

As disciplinas Eletiva I e II serão oferecidas levando em consideração temas 

atuais discutidos no campo científico da Biologia, sofrendo alterações sempre que 

necessário.  

A seguir, apresenta-se a Matriz Curricular completa do Curso, com a 

especificação de pré-requisito de cada disciplina e de carga horária das Atividades 

Acadêmicas Independentes de Estudo e Trabalho. 
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16 QUADRO DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

Componente Curricular: História e Filosofia da Educação I 

Professora Maria Cristina Moreira da Silva  

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9 h/ semestral CH semanal: 04 h 

Pré-requisito:  Período: 1
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação Básica 
Comum 

4 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 - 14 Introdução à Filosofia e à 
Filosofia da Educação. 
 
Filosofia, Ideologia e 
Educação. 
 
Filosofia, Cultura e 
Educação. 

Núcleo de Formação Específica 
Comum 

 

Núcleo de Formação Específica 
da Área 

1 – 3 – 4 

Do Componente 1. Analisar criticamente a organização do 
sistema educacional brasileiro, 
historicamente determinado pela dinâmica 
sócio-político-econômica da sociedade. 
2. Compreender os fins da educação 
nacional, à luz das concepções filosóficas 
da educação, tendo em vista o 
desenvolvimento de ação consciente com 
as reais necessidades da escola e da 
sociedade brasileira. 

Bibliografia: 
ARANHA, M. L. A. & MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 1996. 
GADOTTI, M. Pensamento Pedagógico Brasileiro, São Paulo: Ática 1994. 
RIBEIRO, M. L. S. História da Educação Brasileira. A organização Escolar. Campinas – SP/ Autores 
Associados, 1995. 
__________________. Tema de filosofia. São Paulo: Moderna, 1992. 
BRANDÃO, C. R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
PRADO Jr., C. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
RODRIGUES, N. Lições do Príncipe e outras lições. São Paulo: Cortez, 1987. 
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez, 1991. 
CUNHA, A. L. Educação, Estado e Democracia no Brasil. SP. Cortez, Niterói-RJ. EDUFF, Brasília-DF/ FLACSO 
do Brasil, 1995. 
CABALERO, A. A Filosofia através dos Textos – SP. Cultrix. 
CHAUI, M. Convite à Filosofia - SP. 1995. 

 
Componente Curricular: Metodologia da Investigação Educacional 

Professor Alberes de Siqueira Cavalcanti  

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9 h/ semestral CH semanal: 04 h 

Pré-requisito:  Período: 1
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação Básica 
Comum 

4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 11 – 12 - 13 Os tipos e o processo de 
construção do 
conhecimento. 
Os principais tipos de 
pesquisa, destacando-se os 
aspectos lógicos e práticos 
do desenvolvimento do 
trabalho científico, e da 
prática de pesquisa. 
A pesquisa como princípio 
científico e educativo. 
Utilização da pesquisa 
científica como meio de 
solucionar os problemas 
educacionais. 
Elaboração de projetos. 

Núcleo de Formação Específica 
Comum 

 

Núcleo de Formação Específica 
da Área 

3 

Do Componente 1. Desenvolver a pesquisa científica, a fim 
de elucidar os problemas educacionais, e 
criar estratégias para sua superação. 
2. Utilizar resultados de pesquisa para o 
aperfeiçoamento de sua prática 
profissional. 
3. Aplicar adequadamente os métodos da 
pesquisa na resolução de problemas 
educacionais. 

Bibliografia: 
FREIRE-MAIA, N. A ciência por dentro. Petrópolis: Vozes, 1991. 
REGES DE MORAIS, F. Filosofia da Ciência e da Tecnologia. 5 ed..Campinas: Papirus, 1998. 
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WEIL, P. D’AMBRÓSIO, VI CREMA, R. Rumo à nova transdisciplinaridade. São Paulo; Sumus, 1993. 
DEMO, P. Pesquisa – Princípio Científico e Educativo. São Paulo: Cortez, 1991. 
ARBIERE, J. C., Produção e Transferência de Tecnologia. São Paulo, Ática, 1990. 
LEVY, P. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: 34 1993. 
KREMER, G. M. Métodos e Técnicas de Pesquisa. In Curso de Mestrado em Ciência da Informação. Belo 
Horizonte: EB/UFMG, 1992. 
LAKATOS, E. M., MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho Científico. 3ª Ed. SP - Atlas, 1991. 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Professora Ana Silvina Ferreira Fonseca  

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04 h 

Pré-requisito:  Período: 1
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação Básica 
Comum 

2 – 3 – 9 – 13 – 15 Noções básicas sobre 
linguagem; 
 
Noções básicas sobre texto 
 
Noções básicas sobre 
argumentação; 
 
Interação verbal e atuação 
pedagógica; 
 
Produção textual; 
 
Revisão de tópicos 
lingüísticos (instrumentais): 
ortografia, pontuação, 
verbos, concordância e 
regência etc. 

Núcleo de Formação Específica 
Comum 

 

Núcleo de Formação Específica 
da Área 

4 

Do Componente 1. Compreender textos não literários, 
escritos na Língua Portuguesa; 
2. Compreender a língua portuguesa como 
veículo de comunicação e informação no 
âmbito Técnico-profissional e Cultural 

Bibliografia: 
BARROS, D. L. P. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 1994. 
BASTOS, L. K. Coesão e coerência em narrativas escolares. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
BRANDÃO, H.; H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Editora UNICAMP, 4ª ed. 1995. 
FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para entender melhor o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1995. 
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
KATO, M. A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística. São Paulo: Ática, 3ª ed. 1990. 
KEIMAN. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes, 1989. 
......... Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas, OS: editora da UNICAMP, 1993. 
KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Pontes, 1993. 
......... A interação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1995. 
......... A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1993. 
.........& TRAVAGLIA, L. C. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1990. 
MARTINS, M. H. (org.). Questões de linguagem. São Paulo: Contexto, 1994. 
NEVES, M. H. M. Gramática na escola. São Paulo: Contexto, 1994. 
PÉCORA, A. Problemas de redação. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
POSSETI, S. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins fontes, 1991. 

 
Componente Curricular: Biologia Celular 

Professor Luiz Fernando Gomes  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04h 

Pré-requisito: Período: 1º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação Básica 
Comum 

2, 7 A célula como uma unidade 
de atividade biológica. Tipos 
de células e organelas 
celulares. 
 
Relação entre organelas 
celulares, fisiologia e 
patologia. 
 
Os principais métodos de 

Núcleo de Formação Específica 
Comum 

1, 5 

Núcleo de Formação Específica 
da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 2a, 2h, 3a 
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estudos da célula e de seus 
componentes químicos e 
estruturais. 
 
Padrões normais e anormais 
de divisão e diferenciação 
celular 

Bibliografia: Básica 

DE ROBERTIS, E.D.P.; DE ROBERTIS Jr., E.M.F. Bases da biologia celular e molecular. 2ed. 
Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1993. 307p. 
ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS,K.;WATSON,J.D. Biologia Molecular da 
Célula. 3ed. Porto Alegre. Artes Médicas. 1997. 1294p. 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 6ed. Rio de Janeiro. Guanabara 
Koogan. 1997.299p. 
 

Bibliografia Complementar 
BRUCE ALBERTS E COLS. Biologia Molecular da Célula. Artes médicas.3.ed.1997 
BRUCE ALBERTS E COLS.  Fundamentos da Biologia Celular. Artes Médicas.1999 

DE ROBERTS E COLS.  Bases da Biologia Celular e Molecular . Ed. Guanabara, 1993 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004. 488p. 
 

 
Componente Curricular: Química Geral 

Professor Fernando José Costa Carneiro  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h CH semanal:  

Pré-requisito: Período: 1º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação Básica 
Comum 

2, 5, 7 Desenvolver nos alunos 
hábitos de observação e 
compreensão dos princípios 
básicos e direcionar o 
conteúdo da Química Geral 
para as necessidades do 
trabalho, contextualizando 
estes conceitos e princípios 
à atuação profissional, 
levando em consideração os 
atuais paradigmas da 
educação, relacionando os 
conhecimentos de química 
aos de matemática, com o 
intuito de trabalhar 
conteúdos de forma 
interdisciplinar. 

Núcleo de Formação Específica 
Comum 

2, 5 

Núcleo de Formação Específica 
da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 1e, 2a, 2c, 2g, 2h, 3a,3e, 3f, 3g 

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

a
 edição, São Paulo – SP, editora 

Edgard Blücher, 1995.  
RUSSELL, John B. Química Geral.  volume 1, segunda edição, São Paulo – SP, editora Mc Graw Hill, 1994. 
LINGUANOTO, Maria & UTIMURA, Teruko. Química. livro único, São Paulo, editora FTD, 1998. 
ATKINS, P. & JONES, L.; Princípios de Química, Porto Alegre - RS, Ed. Bookman, 2001. 
BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E.; Química Geral Volume 1, Rio de Janeiro - RJ, Editora LTC, 1996. 

 
Componente Curricular: Língua Inglesa 

Professora Claudia Maria Paixão Mattos  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04 h 

Pré-requisito:  Período: 1
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação Básica 
Comum 

2 – 9 – 13 - Voz Passiva 
Modo Imperativo, Modais 
(May-Must-Shoud-Will) 
Preposição+ING form; 
comparativo de 
superioridade; Grupo 

Núcleo de Formação Específica 
Comum 

 

Núcleo de Formação Específica 
da Área 
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Do Componente 1. Ler e interpretar textos técnicos e 
literários, na área de Ciências, de modo 
que possa enfrentar os desafios da Língua 
Inglesa no mundo contemporâneo, como 
sujeito ativo, criativo e crítico, bem como 
interpretá-los em situação comunicativa 
concreta 
2. Compreender o papel hegemônico que 
algumas línguas desempenham em 
determinado momento histórico; 
3. Acessar bens culturais da humanidade 
construídos para as ciências em outras 
partes do mundo; 
4. Utilizar a linguagem nas situações de 
comunicação, tendo como base os 
conhecimentos da língua materna. 

Nominal; Verbos no 
Infinitivo+Imperativo para 
demonstrar finalidade; 
While+Verbo+ING form para 
ligar duas orações de ação 
simultânea; prefixos, sufixos, 
Wh_questions; Voz Passiva, 
Voz Ativa;  
Preposições; Can be 
Superlativo; 
Formação de palavras; 
conjunções; Present perfect 
Tense; If-Clauses; Sinônimo 
e antônimo; 
Linguagem Descritiva, 
Shoud, imperativo, Presente 
simples, When, If-Clauses; 
Final ING em palavras que 
indicam processo, ação ou 
atividade, Modais (shoud, 
shall, must; would, may), 
Before-After-hile+Verb ING, 
imperativo; Funções 
retóricas da linguagem, 
referencia contextual, 
presente simples e presente 
contínuo. 

Bibliografia: 
BROWN, H. Douglas. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. 

        Longman, 2001. 
COMFORT, Jeremy, HICK, Steve & SAVAGE, Allan. Basic Technical English.  Oxford University. New  

       Jersey: Prentice Halls Regents. 1994. 
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills. Cambridge: Cambridge University Press. 1990. 
GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Leitura em Inglês. São Paulo: Texto Novo, 2002.  
HUTCHINSON, T & WATERS, Alan. Interface: English for Technical Communication. Londres: Longman. 

1984. 
MUNHOZ, Rosangela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2001. 
NUNAN, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom. United Kingdom: Cambridge University 

Press. 1998. 
SOUZA, Adriana Grade Fiori [et al.]. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: 

DISAL, 2005. 

 
Componente Curricular: História e Filosofia da Educação II 

Professora Maria Cristina Moreira da Silva  

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9 h/ semestral CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: História e Filosofia da Educação I Período: 2
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

4 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 - 14 Filosofia da Educação na 
sociedade antiga e medieval. 
 
Filosofia, Sociedade e 
Educação na Idade Moderna. 
 
Filosofia, Sociedade e 
Educação na Idade 
Contemporânea. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1 – 3 - 4 

Do Componente 1. Analisar, criticamente, a organização do 
sistema educacional brasileiro, historicamente 
determinado pela dinâmica sócio-política-
econômica da sociedade, configuradas nas 
diversas tendências pedagógicas e seus 
reflexos na prática educativa do professor. 
2. Compreender os fins da educação nacional, 
à luz das concepções filosóficas da educação, 
tendo em vista o desenvolvimento de uma ação 
consciente e coerente com as reais 
necessidades da escola e da sociedade 
brasileira. 
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3. Evidenciar a influência da ideologia liberal na 
definição das políticas sociais e os reflexos na 
organização do trabalho educativo escolar. 

Bibliografia: 
LIBÂNEO, J. C. Democratização da Escola Pública: A Pedagogia crítica-social dos conteúdos. Loyola. SP. 
1995. 
NOZELA, P. A Educação Negada. Introdução ao estudo da Educação Brasileira Contemporânea. SP, Cortez, 
1991. 
FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. RJ, Paz e Terra. 
GADOTTI, M. Concepção Dialética da Educação: Um estudo introdutório. São Paulo. Cortez-1992. 
PONCE, A. A Educação e a Luta de Classes- São Paulo. Cortez, 1995. 

 
Componente Curricular: Sociologia da Educação 

Professor Agenor Almeida Filho  

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9 h/ semestral CH semanal: 04 h 

Co-requisito: História e Filosofia da Educação II  Período: 2
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1 – 4 – 7 – 14 Evolução do Pensamento 
Sociológico. 
 
Compreensão da Educação 
como Processo Social. 
 
Educação como Reprodução. 
 
Educação como Transformação 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

3, 4 

Do Componente 1. Compreender a relação entre a escola e o 
contexto social mais amplo, evidenciando os 
fatos sócio-político-econômicos determinantes 
da reprodução da realidade social, bem como as 
possibilidades de contribuir com a 
transformação dessa realidade. 
2. Refletir sobre a função social da escola em 
promover a formação de um cidadão mais 
crítico, humanizado, participativo na constituição 
de uma sociedade mais justa e democrática. 

Bibliografia: 
BOTTOMORE, T. B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 
GUARESCHI, P. A Sociologia Crítica: Alternativas de Mudanças. Porto Alegre. 1996. 
BRANDÃO. C. R. O Que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 1998. 
COSTA. M. C. C. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. São Paulo: Moderna, 1998. 
CUNHA, L. A. Educação e Desenvolvimento Social no Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1998. 
FERREIRA, R. M. Sociologia da Educação. São Paulo: Moderna, 1997. 
FREITAG, B. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo: Moraes, 1996. 
LAKATOS, E. M. Sociologia Geral. São Paulo: Moraes, 1996. 
MARTINS, C. B. O Que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1998. 
MEKSENAS, P. Sociologia da Educação. São Paulo: Loyola, 1997. 
OLIVEIRA, P. S. Introdução à Sociologia da Educação. São Paulo: Ática, 1998. 

 
Componente Curricular: Introdução a Oceanografia e Limnologia 

Professora Naiza Maria Castro Nogueira  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04h 

Pré-requisito: Período: 2º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1, 2, 4, 5 Conhecer conceitos básicos e 
formação de ecossistemas lacustres.  
 
Desenvolver idéias gerais sobre 
morfometria e morfologia das 
comunidades aquáticas, bem como 
ciclos de materiais e sedimentos.  
 
Caracterizar a eutrofização e 
recuperação de lagos e reservatórios. 
 
Construir modelos de balanço de 
massas. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 3, 6 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1c, 1f, 2c, 2e, 3b, 3e, 3f. 
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Desenvolver noções básicas de 
paleolimnologia. 
 
Caracterizar influências de fatores 
abióticos sobre organismos aquáticos 
bem como Macro – feições que 
compõem os relevos das bacias 
oceânicas. 
 
Reconhecer as interações oceano – 
atmosfera, bem como a diversidade e 
distribuição dos seres marinhos. 

Bibliografia: 
ESTEVES, F. de. 1998. Fundamentos de Limnologia. Interciência. Rio de Janeiro. 602p. 
PEREIRA, R. C. & SOARES-GOMES, A. 2002. Biologia Marinha. Interciência. Rio de Janeiro. 382p. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
HENRY, R. 1999. Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. FAPESP/FUNDIBIO. 

Botucatu. 799p. 
ODUM, E.P. 2001. Fundamentos de Ecologia. Calouste Gulbenkian. Lisboa. 927p.  

 
Componente Curricular: Histologia Animal 

Professor Luiz Fernando Gomes  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04h 

Pré-requisito: Biologia Celular Período: 2º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

4, 9 Tecidos epiteliais de revestimento e 
Glandulares.  Tecido conjuntivo.  
Tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. 
Tecidos musculares. Tecido nervoso. 
Sangue e células sanguíneas. Órgãos 
linfóides. Pele e anexos 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 6 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1d, 1f, 2d, 2e, 3c, 3g 

Bibliografia: 
JUNQUEIRA, L. C. CARNEIRO, J. Histologia Básica. 8ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1995.433p. 
ROSS, M. H.; REITH, E.; ROMRELL, L. J. Histologia: Texto e Atlas. 2ed. Rio de Janeiro. Panamericana, 

1993.347p. 
DI FIORE, M.S.H. Atlas de Histologia. 7ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. 229p. 
GARTNER, L. P.; HIATT,J. L. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1993. 322p. 
 

 
Componente Curricular: Bioestatística 

Professora Fernanda Cristina Silva Gomes   

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04h 

Pré-requisito: 
 

Período: 2º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 7 Conhecer os conceitos básicos. 
Noções de probabilidade. Séries 
estatísticas. Tabelas e gráficos; 
Distribuição de freqüência; Medidas 
de variabilidades. 
 
 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

4, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente  

Bibliografia: 
ROCHA, Marcos Vinícius. Curso de Estatística. IBGE. 3a. ed. 
SPIEGEL, R. Murray. Estatística. Mc Graw Hill do Brasil, 1971. 
GRAMER, Harald. Elementos da Teoria de Probabilidade. Ed. Mestre Jou. 
MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à Estatística. Livros Técnicos e Científicos S/A.                     
FONSECA, Jairo Simon. Estatística e Probabilidade. Ed. Atlas. 
STEVSON, William J. Estatística aplicada à Administração. Harper e How do Brasil, 1981.                   
LIPSCHUTZ, Seymur. Probabilidade: Mc Graw Hill do Brasil, 1972. 
AZEVEDO, Amilcar. Estatística. 
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Componente Curricular: Geologia 

Professora Yrla Nívea Oliveira Pereira  

CH semestral: 30h Prática de Ensino: 5 semestral CH semanal: 02h 

Pré-requisito: 
            

Período: 2º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

7, 13, Compreensão da dinâmica da Terra e 
do Universo, discutindo suas origens 
e conhecendo seus componentes de 
modo a compará-los com os demais 
planetas do sistema solar. 
 
Os principais processos e fenômenos 
geológicos, suas causas e  
conseqüências com relação a 
alterações da estrutura da Terra. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1c, 1d, 1f, 2a, 2d, 3c, 

Bibliografia Básica: 
LEINZ, Víktor & Amaral, Sérgio Estanislau do. Geologia Geral. São Paulo:     Nacional, 2001. 399p. 
POPP, José Henrique. Geologia Geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,  4a ed, 
 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, F.F.M.; HASUI,Y. O pré cambriano do Brasil. 
BLOOM, A.L. Superfície da Terra. 
CLARK, S.P. Estrutura da Terra. São Paulo: Edgar Bluncher, 1999. 121p. 
ERNEST, E.C. Minerais e Rochas. São Paulo: Edgar Bluncher, 1999. 162p. 
EICHER, O.L.. Tempo Geológico. São Paulo: Edgar Bluncher, 1999. 172p. 
PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomorfologia. Rio de Janeiro: IBGE. 

 
Componente Curricular: Histologia Vegetal 

Professora Tátia Coelho Morais Lima  

CH semestral: 45h Prática de Ensino: 5h CH semanal: 03h 

Pré-requisito:  Biologia Celular Período: 2º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

4, 9 Ao término do curso, os alunos 
deverão saber descrever as principais 
estruturas que caracterizam a célula 
vegetal, bem como os tecidos 
vegetais, com suas características 
celulares e funções.    

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 6 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1d, 1f, 2d, 2e, 3c, 3g 

Bibliografia Básica: 
ESAU, K. Anatomia das Plantas com Sementes. Trad. Morretes,B.L. São Paulo, Edigard Blucher, 1976.293p. 
Oliveira, E.C. de. Introdução à Biologia Vegetal. São Paulo: EUP, 1996. 224p. 
GEMMELL, A.R. Anatomia do Vegetal em desenvolvimento.Trad. Heilmann, FERRI,M.G. Botânica: 
Morfologia Interna das Plantas (anatomia). São Paulo: Nobel, 1984,113p 
H. P.São Paulo:EPU, 1981.73p 

 
Bibliografia complementar: 
RAVEN .P.H.at all. Biologia Vegetal Trad. Patrícia Alydie Voeoux. Irene Rizzini.C.T.rizzini,Vera I. B. de Sousa 
e beatriz Rizzini. Rio de janeiro: Guanabara. 1976.724p 
CUTTER,G.C. Anatomia Vegetal: parte I Células e tecidos. Trad. Catena, G.V.M.C. São paulo: Rocca, 
1986. 304p 

 

Componente Curricular: Psicologia da Educação 

Professora May Guimarães Ferreira  

CH semestral: 75 h  Prática de Ensino: 12 h/ semestral CH semanal: 05 h 

Pré-requisitos: História e Filosofia da Educação II e Sociologia da 
Educação  

Período: 3
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

3 - 6 – 7 - 11 – 14 - 15 A Ciência Psicologia: gênese e 
evolução histórica. 
 Núcleo de Formação  
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Específica Comum As abordagens do processo ensino-
aprendizagem:  
Teoria Comportamentalista, Teoria 
Subjetivista e Teoria Histórico-Social. 
 
A Epistemologia genética e a relação 
do sujeito como objeto do 
conhecimento. 
 
A afetividade no processo de 
desenvolvimento humano a partir das 
contribuições da Psicanálise e do 
pensamento de Wallon. 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2 

Do Componente 1. Utilizar os conhecimentos das principais 
teorias que explicam o desenvolvimento e 
a aprendizagem humana no processo de 
organização e realização do trabalho 
educativo escolar. 
2. Compreender a importância da 
afetividade na relação pedagógica e os 
resultados dela decorrentes no processo 
ensino- aprendizagem; 

Bibliografia 
PIAGET, J. A epistemologia genética. São Paulo: vozes, 1970. 
PIAGET & INBHELDER. A psicologia da criança. São Paulo Difel, 1968. 
RAPPAPORT, C. R. et. AL. Psicologia do desenvolvimento. V.1,2,3,4. São Paulo, EPU,1981. 
VYGOTSKY, L. S. A Formação social da mente. São Paulo, Martins Fortes, 1989. 
----------. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo, Ícone, 1988. 
CAMPOS, D. M. S. Psicologia do Desenvolvimento Humano – Vozes, 1997. 
COLL, C. M. Álvaro e Palácios, J. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia evolutiva. Vol.1(Artes 
Médicas). 1996 
DANTAS, H.; OLIVEIRA, M. K.: TAILLE, V. Teorias Psicogenéticas em Discussão (Summus, 1992). 

 
Componente Curricular: Política Educacional e Organização da Educação Básica 

Professor Eliane Maria Pinto Pedrosa  

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9 h/ semestral CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: História e Filosofia da Educação II e Sociologia da 
Educação 

Período: 3
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

4 – 6 – 7 – 8 – 11 - 14 Os Determinantes Básicos da 
Organização de um Sistema 
Educacional. 
 
O Processo Histórico de Elaboração 
das Políticas Educacionais até 
meados dos anos 90.  
 
O processo de construção e a 
organização da nova Lei de Diretrizes 
e Base da Educação. 
 
A organização curricular do Ensino 
Fundamental e Médio do Maranhão e 
a organização do trabalho na 
Unidade Escolar 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2 

Do Componente 1. Refletir sobe os determinantes básicos 
que influenciam a elaboração das políticas 
e legislações que orientam a organização 
do Sistema Educacional Brasileiro; 
2. Criticar as políticas educacionais 
brasileiras a partir da década de 30, 
identificando os determinantes 
sociopolíticos e econômicos de sua 
gestão; 
3. Discutir as diretrizes e bases do sistema 
educacional brasileiro regulamentado pela 
LDB 9394/96 e legislações 
complementares; 
4. Refletir sobre a importância do projeto 
político pedagógico, habilitando-se a 
participação no processo de sua 
construção nas instituições educativas. 

Bibliografia: 
FÁVERO. O. A Educação nas constituintes Brasileiras. Ed. Associados. 
AZEVEDO. J. M. L. A educação como política Publica. Ed. associados 
SAVIANI. R. Política e Ed.no Brasil – 3ª ed. Aut. Associados. 
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais 1996. 
WEBER. S. O professorado e o papel da Educação na Sociedade. Ed. Papirus. 

 
Componente Curricular: Embriologia 

Professor Luiz Fernando Gomes  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h/ semestral CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: Histologia Animal Período: 3º 

Competências  Conhecimento 



 

 

 

 

67 

 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 7,13 A anatomia e a fisiologia dos 
aparelhos reprodutores masculino e 
feminino. 
 
As várias etapas na formação dos 
gametas masculino e feminino, bem 
como reconhecer possíveis erros 
durante a formação dos mesmos que 
determinem expressões de 
características patológicas. 
 
Os aspectos relacionados com 
desenvolvimento embrionário e 
anexos em diferentes organismos 
vivos, entendendo a fisiologia e 
patologia dos processos 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 3 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1d, 1e, 2d, 2f, 2h, 3b, 3c,3e 

Bibliografia: 
GILBERT, S. F. Biologia do desenvolvimento. Trad: Biton DI, M. M. & Simões, Z. L. 2ª ed. Rev, Ribeirão 

Preto, Brasil. Soc. Brás. De Genética, 1995. 
JUNQUEIRA, L. C.;CARNEIRO, J. Citologia, Histologia e Embriologia. 15ª ed. São Paulo, Nobel, 1986. 
MAIA, D. Embriologia Humana. Reimpressão da 1ª ed. Rio de Janeiro, Rj, Brasil. Livraria Atheneu. Ed. 1990. 
MELLO, R. A.Embriologia Comparada Humana. Rio de Janeiro, Brasil. Livraria Atheneu ed. 1989. 
MOORE, K. L. Embriologia Clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro, Brasil. Ed. Guanabara Koogan, 2000. 
ORR, R. T. Biologia dos Vertebrados. 5ª ed. São Paulo, Brasil. Livraria Roca LTDA, 1986. 
ROMER, A,S.;PARSON, T. S. Anatomia Comparada dos Vertebrados. São Paulo, SP, Atheneu Ed. São 

Paulo Ltda. 

 
Componente Curricular: Química Orgânica 

Professor Fernando José Costa Carneiro  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04h 

Pré-requisito: Química Geral Período: 3º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 5, 7 Discutir os princípios da disciplina 
com a finalidade de torná-los de fácil 
compreensão e apreensão, 
desenvolvendo-se a habilidade dos 
futuros licenciados de discorrer sobre 
estes assuntos nos cursos de nível 
médio, bem como desenvolver 
atividades práticas ou de sala de aula 
no universo deste conteúdo. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 1e, 2a, 2c, 2g, 2h, 3a,3e, 3f, 3g 

Bibliografia: 
SARDELLA, A. Curso de química. v. 3: química orgânica. São Paulo: Ática, 2001.  
ALLINGER, N. L.; CAVA, M. P.; JONGH, D. C. et al. Química Orgânica, 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

1978. 
BRUICE, P. Y, Química Orgânica, 4ª. Ed., Vols. 1 e 2, Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2006. 
 McMURRY, John. Química Orgânica. Tradução da 6a edição norte-americana. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2005. 925p. 
MORRISON, Robert.; BOYD, Robert. Química Orgânica. Tradução da13a edição. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1996.1510p. 
SOLOMONS, Graham; FRYHLE, Craig. Química Orgánica. Tradução da 8a edição americana, vols 1 e 2. Rio 

de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 2005. 715p 
UCKO, David. Química: Uma Introdução à Química Geral, Orgânica e Biológica. Tradução da 2a edição 

americana por José Roberto Giglio. São Paulo: editora Manole LTDA, 1992. 645p. 
VOLLHARDT, Peter; SCHORE, Neile. Química Orgânica: Estrutura e Função. Tradução da 4ª edição 

americana. Porto Alegre: Bookmam, 2004.1112p. 
 

 
Componente Curricular: Biologia Aquática 

Professora Naiza Maria Castro Nogueira  

CH semestral: 45 h  Prática de Ensino: 7h CH semanal: 03 h 

Pré-requisito:  Introdução a Oceanografia e Limnologia Período: 3º  

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 1, 2, 7  
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Básica Comum Entender a anatomia e fisiologia dos 
principais animais aquáticos e a 
relação entre estes seres e seu meio 
ambiente. 
 
Relacionar densidade populacional, 
distribuição e abundância dos 
recursos pesqueiros. 
 
Compreender e discutir a aplicação 
dos conceitos de biologia aquática à 
aqüicultura, destacando os processos 
de melhoramento genético dos 
organismos aquáticos. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 
 
 

1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 2d, 2e, 2h, 3a, 3e, 3g 
 
 
 

Bibliografia: 
ORR, R. T. 1986. Biologia dos Vertebrados. Roca. São Paulo. 508p.  
PEREIRA, R. C. & SOARES-GOMES, A. 2002. Biologia Marinha. Interciência. Rio de Janeiro. 382p  
ROMER, A. S.; PARSONS, T. S. 1985. Anatomia comparada de vertebrados. Atheneu. São Paulo. 559p.   
STORER, T. I.; USINGER, R. L.; STEBBINS, R. C.; NYBAKKEN, J.W. 1984. Companhia Editora Companhia 
Nacional. São Paulo. Zoologia Geral. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GARUTTI, V. 2003. Piscicultura ecológica. UNESP. São Paulo. 332p. 
ODUM, E.P. 2001. Fundamentos de Ecologia. Calouste Gulbenkian. Lisboa. 927p. 
TAVARES, L. H.S. & ROCHA,O. 2001. Produção de plâncton (fitoplâncton e zooplâncton) para alimentação de 
organismos aquáticos. Rima. São Carlos. 106p. 

 
Componente Curricular: Morfologia Vegetal 

Professora Tátia Coelho Morais Lima  

CH semestral: 75h Prática de Ensino: 12h CH semanal: 05h 

Pré-requisito: Histologia Vegetal Período: 3º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1, 7 Conhecer os principais reinos 
relacionados e os critérios 
taxonômicos, morfológicos, 
reprodutivos, citológicos e químicos 
para classificação e caracterização 
dos indivíduos pertencentes a estes 
reinos. 
Discutir as principais teorias sobre a 
origem dos protistas, moneras e 
eucariotos fotossintetizantes, 
ressaltando a conquista do ambiente 
terrestre pelas plantas. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 3, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a , 1d, 2b, 2h, 3a, 3f. 

Bibliografia Básica: 
OLIVEIRA, E.C. de. Introdução à biologia vegetal. São Paulo, EDUSP. 1996. 

ESAU, k. Anatomia das Plantas com Sementes. Trad. Morretes, B.L. São Paulo: Edigard Blücher, 1976, 293p. 
FERRI, MG. Botânica: Morfologia Externa Plantas (organografia). São Paulo: Nobel, 1984 149p. 
FERRI, MG. Botânica: Morfologia Interna das Plantas (anatomia). São Paulo: Nobel, 1984, 113p. 
Bibliografia Complementar 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro. Ed Guanabara Koogan. 1996. 

 
Componente Curricular: Didática Geral 

Professora Eliane Maria Pinto Pedrosa  

CH semestral: 75 h Prática de Ensino: 12/ semestral CH semanal: 05 h 

Pré-requisitos: Psicologia da Educação e Política Educacional e 
Educação Básica 

Período: 4
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 15 – 
16  

Didática: conceito, objeto e 
relações. 
Educação, Epistemologia e 
Didática. 
As tendências pedagógicas e a 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 1 – 4 
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Específica da Área Didática. O processo de ensino – 
aprendizagem na escola. 
Componentes do processo 
pedagógico. 
Competências e habilidades no 
processo de ensino. 
Planejamento de ensino. 
Tecnologia Aplicada ao Ensino 
 

Do Componente 1. Refletir criticamente sobre a contribuição 
da Didática para o trabalho educativo 
2. Desenvolver a prática pedagógica, com 
base nos princípios da relação teoria-prática, 
da contextualização e da 
interdisciplinaridade. 
3. Utilizar os conhecimentos pedagógico-
didáticos no processo de planejamento, 
organização, desenvolvimento e avaliação 
do trabalho pedagógico. 
4. Planejar e organizar as atividades do 
ensino por competência. 
5. Empregar meios e recursos da moderna 
tecnologia no ensino. 

Bibliografia: 
BECCHI, Egle et al. Teoria da Didática São Paulo: Cortês, 1993. 
BORDENAVE, Juan Diaz et al. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Petrópolis – RJ: Vozes, 19º Ed., 1998. 
CANDAL, V. M. A Didática em Questão. Petrópolis- RJ: Vozes, 1998. 
_________, Rumo a uma nova didática. Petrópolis- RJ: Vozes, 1998. 
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. São Paulo: Papirus, 1995. 
DEMO, P. Avaliação Qualitativa. São Paulo: Autores Associados. 1995 (Coleção Polêmica do nosso tempo). 
ENRICONE, Delcia et al. Ensino: Revisão Crítica. Porto Alegre: Sagra, 1998. 
FARIA, A. L. Ideologia no livro didático. São Paulo: Cortês, 1987. 
FAZENDA, Ivanir et al. O desafio para a didática. São Paulo: Loyola, 1991. 
________, Práticas Interdisciplinares na Escola. São Paulo: Cortês. 1993. 
FREITAG, B. O livro didático em questão. São Paulo. Cortês, 1993. 
FREITAS, L. C. Crítica da organização do trabalho pedagógica e da didática. São Paulo: Papirus, 1995. 
GAMA, Z. J. Avaliação da escola de 2º grau. São Paulo: Papirus, 1993. 
GIL, A. C. Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 1994. 
HAIDT, R.& Casaux, C. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 1994. 
LIBÂNIO, J. C. Democratização da escola pública. São Paulo: Loyola, 1989. 
_______________. Didática. São Paulo: Cortez, 1990. 
MIZUKAMI, M. das G. E. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 
MORAIS, Regis et al. Sala de aula que espaço é esse?. São Paulo: Papirus, 1994. 
OLIVEIRA, M. R. Neto Sales (org.). A reconstrução da didática: elementos teórico-metodológicos. São Paulo: 
Papirus, 1993. 
_________, Didática: ruptura, compromisso e pesquisa. São Paulo: Papirus, 1993. 
SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez, 1994. 
SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória. São Paulo: Cortez, 1998. 
VASCONCELOS, C. S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem. São Paulo: Libertad, 1995. 
VEIGA, I. P. A. Repensando a didática. São Paulo: Papirus, 1986. 

 
Componente Curricular: Fundamentos de Bioquímica 

Professor Marcio Silva  

CH semestral: 45h Prática de Ensino: 7h CH semanal: 03h 

Pré-requisito: Química Orgânica Período: 4º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 5, 7 A disciplina Fundamentos de 
Bioquímica tem como objetivo 
dar aos alunos noções de 
bioquímica voltadas 
principalmente para o estudo da 
estrutura e função de 
componentes celulares como 
proteínas, carboidratos, lipídios, 
ácidos nucléicos e discutir a 
lógica interativa das 
biomoléculas para manutenção 
da vida celular.  

 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 1e, 2a, 2c, 2g, 2h, 3a,3e, 3f, 3g 

Bibliografia: 
D.L. Nelson and M.M. Cox. Lehninger Princípios de Bioquímica, 4ªEdição. 2006. Editora Sarvier. 
L. Stryer.   Bioquímica, 4ª Edição. 1996. Editora Guanabara Koogan. 
M. B. R. Steffens. Bioquímica Aulas Práticas. 6ª Edição. 2005. Editora UFPR. 
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H. E. White. Fundamentos de Química para Ciências Biológicas. 1ª edição. 1972.Editora USP. 

 
Componente Curricular: Zoologia de Invertebrados 

Professora Tereza Cristina Silva  

CH semestral: 90h Prática de Ensino: 14h CH semanal: 06h 

Pré-requisito: Embriologia Período:  

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 7 A origem e evolução dos 
principais grupos invertebrados, 
relacionando as teorias com 
seus habitats. 
 
As estruturas anatômicas, a 
fisiologia e modo de vida dos 
grupos invertebrados e a 
utilização destas características 
para sua classificação. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3c 

Bibliografia: 
BARNES, R.D. Zoologia de vertebrados. São Paulo. Rocca. 1990. 1179p. 
BARNES, R.S.K.; CALLOW, P.; OLIVER,P.J.W. Os invertebrados: uma nova síntese. Rio de Janeiro, 

Atheneu. 1995. 526p. 
STORER, T.I.; USINGER, R.L.; STEBBINS, R.C.; NYBAKKEN, J.W. Zoologia Geral. 6ed. São Paulo, 

Companhia Editora Nacional. 1984. 816p. 

 
Componente Curricular: Genética 

Professora Cristina de Andrade Monteiro  

CH semestral: 90h Prática de Ensino: 14h CH semanal: 06h 

Pré-requisito: Biologia Celular e Bioestatística Período: 4º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 4, 6, 7  
Demonstração de conhecimento 
a respeito das Leis da 
Hereditariedade, dos princípios 
fundamentais da genética e suas 
aplicações teóricas e práticas, 
tanto em vegetais, animais como 
em microrganismos. 
 
Relacionamento entre 
conhecimento genético e vida 
diária para compreensão da 
origem de doenças e de desvios 
para diminuição de preconceitos. 
 
A importância do diagnóstico 
genético na prevenção de 
doenças. 
 
Principais técnicas de análises 
genéticas. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1b, 1e, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c3g 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BELGUELMAN, B. Citogenética Humana. Ed. Guanabara Koogan S. ª Rio De Janeiro. 1982. 
BURNS, G. W. Genética, Uma Introdução a Hereditariedade. Ed. Guanabara. 1983. 
CARVALHO, H. C., Fundamentos de Genética e Evolução, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 

Editora S.ª 1982. 
GARDNER, E. J.; SNUSTAD, D. P. Genética. Ed. Guanabara. 1986. 
PINTO DA COSTA, S. O. Genética Molecular e de Microrganismos. Os Fundamentos da Engenharia 

Genética. Ed. Manole Ltda. 1987. 
STANSFIELD, W. D. Genetics. . 2ª ed. Schaum’s Outline Series in Science.. Mc Graw-Hill Book Company. 

1983 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AZEVEDO, J. L. de. Genética de Microrganismos em Biotecnologia e Engenharia Genética. FEALQ. 

Piracicaba, São Paulo, 1985. 
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GUERRA, M. Introdução a Citogenética Geral. Ed. Guanabara. Rio de Janeiro, 1988. 
HERSKOWITZ, I. H. Princípios Básicos de Genética Molecular. Tradução de H. de R. de S. Nazareth e J.AD. 

Andrade. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 
editora da USP. 1971. 
WHITE, M. J. D. Os Cromossomos. Tradução de Ângela Maria Vianna - Morgante. São Paulo, ed. Nacional, 

Ed. da Universidade de São Paulo. 1977. 

 
Componente Curricular: Sistemática de Criptógamas 

Professora Tátia Coelho Morais Lima  

CH semestral: 45h Prática de Ensino: 7h CH semanal: 03h 

Pré-requisito: Histologia Vegetal Período: 4º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1, 7 Conhecer os principais reinos 
relacionados e os critérios 
taxonômicos, morfológicos, 
reprodutivos, citológicos e 
químicos para classificação e 
caracterização dos indivíduos 
pertencentes a estes reinos. 
 
Discutir as principais teorias 
sobre a origem dos protistas, 
moneras e eucariotos 
fotossintetizantes ressaltando a 
conquista do ambiente terrestre 
pelas plantas. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 3, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 2b, 2h, 3a, 3f. 

Bibliografia: 
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro. Ed Guanabara Koogan. 

1996. 
OLIVEIRA, E.C. de. Introdução à biologia vegetal. São Paulo, EDUSP. 1996. 

 
Bibliografia Complementar 
NULTSCH, WILHELM. Botânica Geral; Trad. Paulo Luiz de Oliveira – 10. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

489p. 2000. 
 

 
Componente Curricular: Paleontologia 

Professora Yrla Nívea Oliveira Pereira  

CH semestral: 30h Prática de Ensino: 5h CH semanal: 02h 

Pré-requisito: Geologia Período: 4º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 6, 7, 12, 13 O conceito de Paleontologia, 
bem como de seus processos, 
ressaltando sua relevância no 
entendimento das teorias e 
processos evolutivos e 
geológicos. 
 
A fossilização e os métodos 
práticos de coleta e preparo de 
material fossilífero. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1c, 1d, 1f, 2a, 2b, 2d, 3a, 3c, 3d 

Bibliografia Básica: 
CARVALHO, ISMAR DE SOUSA. Paleontologia. Ed . Interciências, Rio de Jamnerto.628p   2000 
BENTON, M. Paleontologia de Vertebrados. Ed. Blackwell Siences 2 ed. 2000 

 
Bibliografia Complementar: 
FUTUYAMA, D. J. (1992). Biologia Evolutiva.(2ª ed.). Ribeirão Preto, SBG. 635p. 
Mc. ALESTER,A. L. (1969). História Geológica da vida.São Paulo, Ed. Edgard Blucher/EDUSP. 178p. 
MENDES, J. C. (1982). Paleontologia Geral. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos S. A. 368P. 
MENDES, J. C. (1988). Paleontologia Básica. São Paulo, T.A . Queiroz Ed. Ltda/EDUSP. 354p. 
MOODY, P. A . (1975). Introdução à Evolução. Brasília, Ed. da UNB. / Ed. Técnicos e Científicos S. A.428p. 
BRASIER, O. (1980). Microfossils. Londres, George Allen & Unwinn, Ltd. 196p. 
CLARKSON, E. N. K. (1986). Invertebrate Paleontology and Evolution (2ª Ed. Londres Unwin Hyman. 385p. 
DOTT Jr., R. H.; PROTHERO, D.R. (1994). Evolution of the Earth (5ª Ed.). 
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ROGERS, J. J.W.(1993). A history of the Earth. Cambridge, Cambridge University Press. 316p. 

 
Componente Curricular: Avaliação Educacional 

Professora Maria Cristina Moreira da Silva  

CH semestral: 45 h Prática de Ensino: 7 h/ semestral CH semanal: 03 h 

Pré-requisito: Psicologia da Educação Período: 5
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

6 – 7 – 10 - 11 Medida e avaliação. As 
características e finalidades da 
avaliação no processo educativo 
escolar. Avaliação por competência. 
As técnicas e instrumentos 
avaliativos. O Conselho de Classe 
como espaço significativo da 
avaliação escolar. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

2 

Do Componente 1. Estabelecer a diferença entre medir e 
avaliar. 
2. Analisar as características e finalidade 
da avaliação numa perspectiva 
transformadora 
3. Elaborar instrumentos avaliativos que 
promovam uma avaliação de base crítica. 
 

Bibliografia:  
AEC. Avaliação: Novos Paradigmas – Revista da Educação AEC. Brasília, AEC, 1995. 
Hoffmann, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: 
Mediação, 1993. 
Hoffmann, J. Avaliação Mito & desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Mediação, 1991. 
______. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre. : Mediação, 2001. 
Luckesi, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2000. 
Perrenoud, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: 
Artes Médicas do Sul, 1999. 
Vasconcellos, C. dos S. Avaliação: praticar de mudanças. São Paulo: Libertad, 1998. 
______. Avaliação: concepção dialético-libertadora ao processo de avaliação escolar. São Paulo: Libertad, 
1997. 
______. Superação da Lógica classificatória e excludente da avaliação. São Paulo: Libertad, 1997. 

 
Componente Curricular: Informática Educacional 

Professora Fernanda Cristina Silva Gomes  

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9 h/ semestral CH semanal: 04 h 

Pré-requisito:  Período: 5
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1 – 4 – 7 – 14 Arquitetura Básica de Computadores: 
Hardware e Software. Sistemas de 
Numeração.  
Visão crítica, teórica e prática, do uso 
da informática da educação, 
considerando os diferentes papéis a 
serem assumidos por professores, 
alunos, dirigentes e comunidades. 
Introdução e utilização de editor de 
texto, planilhas eletrônicas e software 
de apresentação. 
Informática e as novas tecnologias de 
informação aplicadas na educação: 
Internet: e-mail, pesquisa, chat, 
fóruns, www.netmeeting, listas de 
discussão, grupos de discussão, ftp 
etc. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

3, 4 

Do Componente 1. Aplicar corretamente a informática na 
educação; 
2. Conhecer o funcionamento básico de 
um sistema de computação; 
3. Usar as redes de computadores focando 
o ensino/aprendizagem; 
4. Utilizar a internet e seus recursos 
aplicados na educação;  
5. Usar os recursos tecnológicos de Ensino 
a Distância na educação; e 
6. Utilizar com ética e responsabilidade as 
tecnologias digitais aplicadas na educação. 

Bibliografia: 
ALCALDE, E. L. Informática Básica. São Paulo: Makron Books,1991. 
CHIQUETTO, M. J. Microcomputadores Conceito e Aplicações. São Paulo: Editora Scipione, 1989. 
GUIMARÃES, A. M. e LAGES, N. A. C. Introdução à Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos S.A, 1984. 
MEIRELLES, F. S. Informática: Novas Aplicações com Microcomputadores. São Paulo: Makron Books, 1988. 
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RIOS, E. Processamento de Dados e Informática: conceitos básicos. São Paulo: Editora Ática, 1990. 
SILVA, N. P. Processamento de Dados: Auto-Explicativo. São Paulo: Editora Érica, 1997. 
VELLOSO, F. C. Informática: Conceitos Básicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1994. 

 
Componente Curricular: Ecologia  

Professora Naiza Maria Castro Nogueira  

CH semestral: 60 h  Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: Biologia Aquática Período: 5 
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 4 A natureza dos ecossistemas, seus 
componentes, a organização e 
dinâmica de suas comunidades e 
populações ecológicas, 
proporcionando compreensão do 
fluxo de energia e dos ciclos 
biogeoquímicos que ocorrem nestes 
ecossistemas.  
Interrelação entre população humana 
e sua comunidade, verificando os 
desequilíbrios ecológicos e legislação 
ambiental básica. 
Ecossistemas maranhenses. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 
 
 

 
1c 1e 1f 2ª 2c 3ª 3c 3d 
 
 
 
 

Bibliografia: 
ODUM, E. P. 2001. Fundamentos de Ecologia. Calouste Gulbenkian. Lisboa. 927p. 
PINTO-COELHO, R. M. 2000. Fundamentos em Ecologia. Artmed. Porto Alegre. 252p. 
TOWSEND, C.R.; BEGON, M. & HARPER, J. L. 2010. Fundamentos em Ecologia. Artmed. Porto Alegre. 576p. 
 
Bibliografia Complementar: 
HENRY, R. 1999. Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. FAPESP/FUNDIBIO. 
Botucatu. 800p  
HENRY, R. 2003. Ecótonos nas interfaces dos ecossistemas aquáticos. Rima. São Carlos.49p. 
NOGUEIRA, M. G.; HENRY, R. & JORCIN, A. 2005. Ecologia de reservatórios: impactos potenciais, ações de 
manejo e sistemas em cascata. Rima. São Carlos. 459p. 
ROCHE, K. F. & ROCHA, O. 2005. Ecologia trófica de peixes: com ênfase na planctivoria em ambientes 
lênticos de água doce do Brasil. Rima. São Carlos. 136p. 
SEMATUR. 1991. Diagnóstico dos principais problemas ambientais do Estado do Maranhão. São Luís. 193p. 

 
Componente Curricular: Zoologia de Vertebrados 

Professora Tereza Cristina Silva  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h semestral CH semanal: 06h 

Pré-requisito: Zoologia de Invertebrados 
 

Período: 7º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1, 2, 7  
Compreender e conhecer a 
morfologia, sistemática, ecologia e 
evolução dos principais grupos 
vertebrados 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1,2, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 2a, 2b, 2d, 3a 

Bibliografia: 
ORR, R.T. 1986. Biologia dos Vertebrados. Ed. Livraria Roca, São Paulo. 508 p. 
McALESTER, A.L. 1978. História Geológica da Vida. Ed. Edgard Blucher Ltda., 3ª reimpressão. 174 p. 
BARNES, R.D. 1984. Zoologia dos invertebrados. Livraria Roca Ltda. 4ª Ed. 1979 p. 
ROMER, A.S.; PARSONS, T. S. 1985. Anatomia Comparada dos Vertebrados. Atheneu ed., São Paulo, 559 

p. 
POUGH, F. H.; HAISE,J.B.;McFARLAND,W.N. 1993. A vida dos vertebrados. Atheneu Ed. São Paulo ltda., 

839p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DUELLMAN, W.E.; TRUEB, L. 1986. Biology of Amphibians McGarw-Hill Book Company, 670 p. 
GOIN, C. J.; GOIN, O. B.; ZUG, G.R. 1978. Introduction to Herpetology. W. H. Freeman and Co., New York 

378 p. 
GILL, F. B. 1990. Ornithology. W.H. Freeman and Co., New York, 660 p. 
LAGLER; K.F.; BARDACH, J.E.; MILLER, R.R.; PASSINO, D. R. M. 1977. Ichthyology. John Wiley & Sons, 2ª 
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ed., 506 p. 
VAUGHAN, T.A. 1986. Mammalogy. Saunders College Publishing, New York. 576 p. 
YUNG, J.Z. 1981 The Life of vertebrates Claredon Press-Oxford, 3ª ed, 645. 

 
Componente Curricular: Sistemática de Fanerógamas 

Professora Tátia Coelho Morais Lima  

CH semestral: 45h Prática de Ensino: 7h CH semanal: 03h 

Pré-requisito:  
  Morfologia Vegetal 

Período: 5º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 7  
As principais características e a 
fisiologia das gimnospermas e 
angiospermas e o emprego deste 
conhecimento na taxonomia e no 
entendimento dos processos 
evolutivos destes grupos, bem como 
sua distribuição geográfica 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3c. 

Bibliografia: 
BARROSO, G. M. 1978. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol.I. Edusp. São Paulo. 
LAWRENCE, G. H. M. 1974. Taxonomia das Plantas vasculares. Vols. I e II. Fundação Calouste Gulbenkian,  

Lisboa. 

 
Componente Curricular: Biologia Molecular 

Professora Cristina de Andrade Monteiro  

CH semestral: 45h Prática de Ensino: 7h CH semanal: 03h 

Pré-requisito: Fundamentos de Bioquímica e Genética Período: 5º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1, 2, 7 A estrutura molecular das principais 
macromoléculas ressaltando a 
importância deste entendimento para 
compreensão dos processos de 
síntese e de métodos práticos para 
extração destas macromoléculas. 
 
Entendimento, baseado em critérios 
teóricos, das principais técnicas para 
o desenvolvimento da engenharia 
genética e a influência destes 
processos no desenvolvimento 
científico e tecnológico, ressaltando 
os aspectos legais do uso desta 
tecnologia. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 3, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 1e, 2a, 2c, 2g, 2h, 3a,3e, 3f, 3g 

Bibliografia: 
WATSON, J. D.; GILMAN, M.; WITKOWSKI, J.; ZOLLER, M. Recombinat DNA. Scientific American Books, 

New York, 1996. 626p. 
FARAY, S. B. DNA: Segredos e Mistérios. Sarvier. São Paulo, 1997. 276p. 
MICKLOS, D. A; FREYER, G.A. DNA Science. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 1990. 477p. 
LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. Traduzidos por Simões, A. A. e 

LOBI, W.R.N. Ed. Sarvier. São Paulo, 1995.839p. 
DAVIS, L.; KUEHL,M.; BATTEY,J. Basic Methods in Molecular Biology. 2ed. Norwalk, Connecticut. Appleton 

& Lange. 1994. 777p. 

 
Componente Curricular: Educação Física  

Professora Silvana Maria Aquino Farias  

CH semestral: 30 h  Prática de Ensino: xxh/ semestral CH semanal: 02 h 

Pré-requisito:  Período: 5
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

 1. Construção Do Corpo 
1.1. Padrão Corporal; 1.2. Modelos 
atuais e antigos- influências da mídia 
e da moda; 1.3. O corpo e o trabalho 
2. Atividades Físicas Aquáticas 
2.1. A água: flutuação, respiração, 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 
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Do Componente Participar de atividades diversificadas 
estabelecendo relações construtivas com 
os outros, reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais, adotando 
comportamentos solidários e cooperativos 

adaptação ao meio líquido; 2.2. A 
hidroginástica; 2.3. Benefícios da 
água; 2.4. Vivências de exercícios na 
piscina. 
 3. Educação Física e Qualidade de 
Vida 
3.1. Atividades por toda vida; 3.2. 
Doenças relacionadas ao 
sedentarismo; 3.3. Alimentação 
saudável; 3.5. Drogas Lícitas e Ilícitas 

Bibliografia: 

BRACHT, Valter. Educação física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister,1992 

BETIM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Referencial Curricular de Betim. Ensino Fundamental. 
Betim: Prefeitura Municipal de Betim, 2008. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394/96, de 20/12/96 

 _________Parâmetros Curriculares: Educação Física. Brasília: MECSEF, 1997 

CAPINUSSU, José Maurício. Planejamento macro em educação física e desportos. IBRASA, 1996 

CASTELLANI FILHO, Lino. Política educacional e educação física. Campinas: Autores Associados, 1998. 

________________________Educação Física no Brasil: a história que não se conta. Campinas, SP: Papirus, 
1998. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992 

CORREIA, Marcos Miranda. Trabalhando com jogos cooperativos: Em busca de novos paradigmas na 
educação física. Campinas, SP: Papirus, 2006 

FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro: Teoria e Prática da Educação Física, 224 p., Scipione, 1989. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1992 

Referencial curricular educação física-1º ao 9º ano: Ensino Fundamental/Secretaria de Estado da Educação_ 
São Luís: SEDUC, 2009. 

SADI, Renato Sampaio Re. Pedagogia do Esporte: descobrindo novos caminhos/1. ed. São Paulo:Ícone, 2010. 

SOUZA JUNIOR, Marcílio. O saber e do fazer pedagógicos: a educação física como componente curricular? 
isso é história!. Recife: EDUPE, 1999 

VAGO, Tarcísio Mauro. Rumos da EF escolar: o que foi, o que é, o que poderia ser. UFMG, 1997. (digit.) 

www.ne.org.br - REVISTA NOVA ESCOLA. OUTUBRO DE 2010; 

Subsídios para professores de educação física de 1ª a 4ª série. Módulos 3 e 4/MEC/SEED. Brasília, 1987. 
 

 
Componente Curricular: Política Educacional Inclusiva I 

Professora Claudicéa Alves Durans  

CH semestral: 90 h Prática de Ensino: 14h/ semestral CH semanal: 06 h 

Pré-requisito: Avaliação Educacional  Período: 6
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

  

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

 

Do Componente  

Bibliografia: 

  
Componente Curricular: Anatomia e Fisiologia Comparada dos 
Vertebrados 

 

Professor Marcio Silva  

CH semestral: 120h Prática de Ensino: 18h CH semanal: 08h 

Pré-requisito: Zoologia de Vertebrados Período: 6º 

Competências  Conhecimento 
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Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 7 Conhecer as estruturas anatômicas 
do desenvolvimento embrionário e do 
desenvolvimento pós-embrionário dos 
sistemas animais. 
 
Discutir e entender os aspectos 
filogenéticos que levaram à transição 
dos animais da água para terra. 
 
Compreender os diversos processos 
fisiológicos dos principais grupos 
animais, ressaltando a importância 
deste conhecimento para o 
entendimento da biologia destes 
seres. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 
 

1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 2g, 2h, 3a, 3c, 3e 

Bibliografia: 
HOAR, W.S. 1983. General and Comparative Physiology. 3ª ed., Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 850 p. 
SCHMIDT-NIELSEN, K. 1986. Animal Physocology: Adaptation and Environment. 3ª ed., Cambridge 

University Press, 619 p. 
ECKET, R. 1988. Animal Psysiology. Mecanissms and Adaptations. 3ª ed., W.H. Freeman and Company, 

683 p. 
PROSSER, C. L. 1973. Comparative Animal Physiology. Vol. 1 Environmental Physiology. 3ª. Ed, W.B. 

Saundders Company, 456p. 
JACOB, S. W.;FRANCONE,C.A; LOSSOW, W. J. 1980. Anatomia e Filosofia Humana. 4ª ed., Interamericana, 

619p 
ROMER, A S. Anatomia Comparada (vertebrados), Ed. Interamericana, 1966. 
FRANDSON, R. D.;(Traduzido sob supervisão de Osório Ricardo Francisco dos Santos). Anatomia e fisiologia 
dos animais domésticos, 2ed. Guanabara 

Koogan. 
 

 
Componente Curricular: Fisiologia Vegetal 

Professora Tátia Coelho Morais Lima  

CH semestral: 45h Prática de Ensino: 7h CH semanal: 03h 

Pré-requisito: Morfologia Vegetal Período: 6º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

3; 6; 7; 11; 14 e 15 Proporcionar conhecimento básico 
sobre o metabolismo vegetal. Estudar 
seus mecanismos fisiológicos e as 
influências internas e ambientais no 
seu desenvolvimento 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2, 3 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2 

Do Componente 1 

Bibliografia: 
FERRI, M. G. 1985. Fisiologia Vegetal. 2 ed. São Paulo: EPU, Vol. I. Vol.II. 
FERRI, M. G.; ANDRADE, M. A. B. & LAMBERT, A. 1981. Botânica – Fisiologia Curso experimental. 3 ed. 

São Paulo. Nobel. 
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F. & EICHHORN, E. S. 1992. Biologia Vegetal. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 728 p. 
SAMPAIO, E. S. 1998. Fisiologia Vegetal – Teoria e Experimentos. Ponta grossa: UEPG. 
SUTCLIFFE, J. F. 1980. As Plantas e a Água. Trad. MACIEL, H. E. T. São Paulo: EDU. 
 

 
Componente Curricular: Estágio Supervisionado I, II e III  

Professora Elen de Fátima Lago Barros Costa  

CH semestral: 405h   CH semanal: 9 h 

Estágio Supervisionado I: Avaliação Educacional  
Estágio Supervisionado II: Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado III: Estágio Supervisionado II 

Estágio Supervisionado I: 6º período  
Estágio Supervisionado II: 7º período 
Estágio Supervisionado III: 8º 
período 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1 a 16 Conteúdo dos componentes do 
Curso de Formação e problemáticas 
da Prática Profissional. Núcleo de Formação 1 a 7 
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Específica Comum  
Reflexões sobre as práticas docentes 
e as próprias experiências 
profissionais. 
 
Observação – reflexão – ação em 
torno de situações concretas nas 
escolas e no âmbito específico da 
sala de aula. 
 
Intervenção na realidade 
educacional. 
 
Atividades acadêmico-científicas  
relacionadas com a formação, 
independente do currículo do curso. 
Situações simuladoras e estudo de 
casos  
 
Regência compartilhada. 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1 a 4 

Do Componente 1. Refletir sobre os problemas educacionais 
e da prática pedagógica, em diferentes 
espaços e tempos curriculares, de modo a 
preparar-se para uma atuação competente 
no desenvolvimento do processo educativo. 
2. Observar a realidade educacional escolar 
a fim de perceber as bases teóricas que 
determinam e impulsionam a estrutura e o 
funcionamento da instituição e a devida 
intervenção nos problemas que se 
apresentam nessa realidade. 
3. Propor soluções coerentes aos problemas 
e desafios da prática pedagógica, 
fundamentadas nas leis das ciências que 
regem o conhecimento específico e 
pedagógico. 
4. Desenvolver, com autonomia e 
independência o planejamento, a 
organização, a experimentação, a 
proposição, a articulação e a avaliação do 
trabalho de construção e direção do 
processo educativo, fundado sobre as bases 
de uma formação alicerçada sobre princípios 
da relação teoria-prática e da simetria 
invertida. 

Bibliografia: 
Cunha, M. I. O bom professor e sua prática. 5ª ed. Campinas, SP, 1995. 
FAZENDA, V. Práticas Interdisciplinares na escola – São Paulo, 1993. 
LUÚDKE, M. e ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas crítico-social dos 
conteúdos, EPU-1986. 
MARTINS, M. A. V. O professor como agente político. São Paulo: Cortez, 1991. 
VASCOCELOS, C. S. Avaliação: Concepção dialético-libertadora do processo de avaliação escolar. S. Paulo; 
Libertad, 1994. 
____________ Construção do conhecimento em sala de aula/ S. Paulo: Libertad, 1995. 
VEIGA, Ilma passos Alencar castro. Téc. de Ensino: Porque não?, São Paulo: Papirus, 1995. 

 
Componente Curricular: Política de Educacional Inclusiva II 
Professora Sueli Borges Pereira 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 9h/ semestral CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: Política de Educação Inclusiva I Período: 7
o
 

Competências Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

  

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

  

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

  

Do Componente   

Bibliografia:   

 
Componente Curricular: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

CH semestral: 45 h Prática de Ensino: 7 h/ semestral CH semanal: 02 h 

Pré-requisito: Política de Educação Inclusiva I  
Co-requisito: Política de Educação Inclusiva II 

Período: 7
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 15 – 
16  

Os Surdos e as implicações 
lingüísticas da Surdez; 
A Língua de sinais Brasileira; 
A Libras e a Terminologia Especifica 
das Licenciaturas. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2 
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Do Componente Reconhecer e utilizar a Libras como a língua 
natural dos surdos, compreendendo a sua 
evolução histórica até processo de 
oficialização em nosso país e a sua 
importância para o desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social desses 
sujeitos. 

Bibliografia: 
Básica 

BRASIL, Secretaria de Educação Especial Língua Brasileira de Sinais. Org. BRITO, Lucinda F. Vol. III. 
Brasília: MEC/SEESP, 1997. 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial A educação de Surdos. Org. Giuseppe Rinaldi. Vol. I e Vol. II. 
Brasília: MEC/SEESP, 1997. 
CAPOVILLA, F., & Raphael, W.  (2004a). Enciclopédia da Libras, Vol. 1: Sinais de Educação; e como 
avaliar competência de  leitura. São Paulo, SP: Edusp. 
CAPOVILLA, F., & Raphael, W.  (2004b). Enciclopédia da Libras, Vol. 2:  Sinais  de Artes  e  cultura,  
esportes  e  lazer;  e  como  avaliar compreensão de sinais. São Paulo, SP: Edusp. 
FERNANDES, Eulália. Linguagem e Surdez. Porto alegre. Artmed. 2003. 
FERREIRA, T. A. Libras em contexto: curso básico. Brasília. Programa Nacional de apoio à Educação de 
Surdos, MEC/SEESP. 2001. 
GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa? São Paulo. Parábola. 2010 
QUADROS, Ronice Miller de. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre. Artmed. 2004. 
 

Complementar 
 
GÓES, M. Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. São Paulo. Autores Associados. 1996. 
GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. São 
Paulo. Plexus. 1997. 
LUCHESI, Maria Regina C. Educação de pessoas surdas. Campinas – SP. Papirus. 2003. 
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo. Paulinas. 2006. 
 

 
Componente Curricular: Elementos de Ciências I 

Professor Cristina de Andrade Monteiro  

CH semestral: 75h Prática de Ensino: 12h CH semanal: 05h 

Pré-requisito: Paleontologia Período: 7º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 5-7, 10-16 Identificar os mitos da criação do 
mundo e dos homens e as teorias 
científicas. 
 
Conhecer as diferentes formas de ver 
o mundo em diferentes culturas.  
 
Produção de material didático pelos 
alunos sobre: origens do universo, 
planeta Terra e ambiente.   

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 4-5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

6-8 

Do Componente 1, 2 

Bibliografia: 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais. Ciências Naturais. 3º e 4º Ciclos. 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais. Temas transversais - meio ambiente .   

3º e 4º Ciclos. 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais. Temas transversais - pluralidade 

cultural. 3º e 4º Ciclos. 

 

 
Componente Curricular: Análise de Impactos Ambientais 

Professora Naiza Maria Castro Nogueira  

CH semestral: 60 h  Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04 h 

Pré-requisito:  
       Ecologia 

Período: 7 
o
 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 1, 2, 7 Discutir temas históricos e atuais 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OTTXIE&nautor=1344643&refino=1&sid=872466203121124437472324960&k5=2782C675&uid=
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Básica Comum relacionados com questões 
ambientais visando elaboração de 
diagnósticos, problemas, e propostas 
de soluções para as situações 
evidenciadas no meio ambiente. 
 
Compreender e discutir a 
institucionalização das relações entre 
a sociedade e a natureza. 
 
Relacionar o ser vivo e o meio 
ambiente, ressaltando as alterações 
decorrentes desta relação. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 
 
 

1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2f, 3a, 3c, 3e. 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia:  
 
BRIGANTE, J. et al. 2002. Avaliação ambiental do Rio Mogi-Guaçu: resultados de uma pesquisa com 
abordagem ecossistêmica. Rima. São Carlos. 58p. 
CAMARGO, A.; CAPOBIANCO, J. P. R.; OLIVEIRA. J. A. P. 2004. Meio ambiente Brasil – avanços e 
obstáculos pós-Rio-92. Estação Liberdade. São Paulo. 471p. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL. 2002. Recursos 
hidroenergéticos: usos, impactos e planejamento integrado. Rima. São Carlos. 346p 

 
Componente Curricular: Introdução à Parasitologia e Vetores 

Professora Tereza Cristina Silva  

CH semestral: 30h Prática de Ensino: 5h semestral CH semanal: 02 h 

Pré-requisito: 
Zoologia de Invertebrados 

Período: 7º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1, 2, 7 A biologia, ecologia e dinâmica de 
vetores, bem como seu impacto no 
meio ambiente. 
 
A relação parasita-hospedeiro, as 
propostas de saneamento e controle 
de doenças tropicais. 
 
Entender o comportamento das 
parasitoses nas populações e 
elaborar programas de ações.  
 
 Entender e analisar o ciclo, 
tratamento e profilaxia das principais 
parasitoses.    

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a, 1d, 1e, 2a, 2b, 2f, 3a, 3c, 3d 

Bibliografia: 

REY, L. Bases da parasitologia médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 10ª ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  

BERENGUER, J. G. Atlas de parasitologia. Barcelona: Ediciones Joves, S. A., 1986 

VERONESI, R. 1991 - Doenças Infecciosas e Parasitárias. 8ª edição. Editora Guanabara Koogan 
 

 
Componente Curricular: Microbiologia 

Professora Cristina de Andrade Monteiro  

CH semestral: 60h Prática de Ensino: 9h CH semanal: 04h 

Pré-requisito: Biologia Molecular Período: 8º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 7  
As principais classes de 
microorganismos, relacionando 
estruturas com funções e patologias; 
 
Os diferentes tipos de tratamento, 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 2, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 
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Do Componente 1a, 1d, 2a, 2b, 2h, 3c, 3e métodos preventivos e as técnicas de 
diagnósticos clássico e moderno. 

Bibliografia: 
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE,  C .L. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed, 2000 
TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F.; GOMPERTZ, O. F.; CANDEIAS, J. A. N. Microbiologia. São Paulo: 
Atheneu,1999. 
 

 
Componente Curricular: Elementos de Ciências I I 

Professoras Naiza Maria Castro Nogueira e Cristina de Andrade 
Monteiro 

 

CH semestral: 75h Prática de Ensino: 12h CH semanal: 05h 

Pré-requisito: Elementos de Ciências I Período: 8º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

2, 5-7, 10-16 Esta disciplina abordará os conteúdos 
do quarto ciclo do ensino fundamental 
(correspondente a sétima e oitava 
séries), explorando as questões 
metodológicas, principalmente as 
atividades multidisciplinares e 
transdisciplinares.  
 
Temas geradores serão empregados 
para o desenvolvimento das 
atividades didáticas de acordo com o 
preconizado pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

1, 4-5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

6-8 

Do Componente 1, 2 

Bibliografia: 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais. Ciências Naturais. 3º e 4º Ciclos.  
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais. Temas transversais – meio ambiente. 

3º e 4º Ciclos.  
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais. Temas transversais – pluralidade 

cultural. 3º e 4º Ciclos.  

 
Componente Curricular: Evolução 

Professor Luiz Fernando Gomes  

CH semestral: 45h Prática de Ensino: 7h CH semanal: 03h 

Pré-requisito: 
       Genética 

Período: 8º 

Competências  Conhecimento 

Núcleo de Formação 
Básica Comum 

1, 3, 8, 12 Compreender o desenrolar do 
pensamento evolutivo, citando 
evidências que o corroborem. 
 
Reconhecer e caracterizar idéias dos 
grandes defensores do processo 
evolutivo, bem como elaborar críticas 
sobre as mesmas. 
 
Descrever, destacando a importância, 
dos fatores que promovem a 
variabilidade genética, evidenciando 
as relações dos mesmos nos 
processos evolutivos. 
 
Descrever os processos que 
determinam a formação de novas 
espécies 

Núcleo de Formação 
Específica Comum 

2, 3, 5 

Núcleo de Formação 
Específica da Área 

1, 2, 3, 4 

Do Componente 1a , 1c, 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3b 

Bibliografia: 
DARWIN, C. Origem das espécies. EDUSP. 
FUTUYMA, D.J. Biologia Evolutiva; trad. M.de Vivo e Coord. de Fábio de Melo Sene. 2. Ed. Ribeirão Preto, 

Sociedade Brasileira de Genética/CNPq. 1993. 646p. 
METTLER, L. E.; GREG,T.G. Genética das Populações e Evolução; trad. Vencovsky, R.; AZEVEDO, J. L.; 

BANDEL, G.. EDUSP e Polígono, São Paulo. 1973. 262p. 
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MAYR, E. Populações, Espécie e Evolução. 1978. 
FREIRE-MAIA, Newton Teoria da Evolução: de DARWIN à Teoria Sintética. Belo Horizonte: Itatiaia; São 

Paulo: EDUSP, 1988. 415p. 
SHORROCKS, Bryan A Origem da Diversidade; As Bases Genéticas de Evolução. Trad. J.Morgante; 

P.Guimarães Otto. São Paulo: EDUSP. 1980.181p 

 

 

 

 

17 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 

 

História e Filosofia da Educação I 

Priorizando uma metodologia que possibilite a relação teoria e prática de 

modo mais efetivo, a disciplina visa realizar exercício da reflexão acerca dos 

conhecimentos de Filosofia, Educação, Ideologia e Cultura, possibilitando o 

entendimento das relações existentes entre estas categorias, demonstrando através 

do contexto histórico os fatores que determinam o desenvolvimento do processo 

educacional, com base nos interesses sócio-culturais, políticos e econômicos 

evidenciados na sociedade. 

 

Metodologia da Investigação Educacional 

A disciplina pretende discutir os tipos de conhecimento, a relação existente 

entre eles e a contribuição dos mesmos no processo de construção do saber, 

destacando os principais tipos de pesquisa, com seus respectivos aspectos lógicos e 

práticos que possibilitam o desenvolvimento do trabalho científico, bem como, a 

apropriação dos elementos teóricos para a elaboração de projetos de pesquisa, 

através de uma metodologia que permita aos discentes a compreensão do processo 

de produção nas ciências através da discussão, da observação, da investigação, da 

compreensão e da intervenção na realidade. É fundamental que o professor em 

formação conheça, compreenda e saiba utilizar a pesquisa científica como um 

recurso do qual deverá lançar mão permanentemente em sua atuação futura como 

profissional, devendo, portanto dominar as etapas de execução da pesquisa 

educacional e da prática da pesquisa na educação. Compreenda a pesquisa como 

princípio científico e educativo. 
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Língua Portuguesa 

Noções básicas sobre linguagem: reconhecendo a linguagem como 

processo de interação e a sua imprescindibilidade para a atuação pedagógica; 

Noções básicas sobre texto: reconhecendo o papel dos elementos lingüísticos, do 

contexto sócio-histórico e dos mecanismos lógico-semânticos para os procedimentos 

de leitura e de produção textual; Noções básicas sobre argumentação: 

caracterizando os discursos expositivo e argumentativo; Interação verbal e atuação 

pedagógica: identificando os elementos característicos do discurso científico e do 

discurso pedagógico, suas condições de produção e estratégias de interação; 

caracterizando as marcas de oralidade (oratória) no discurso pedagógico. Produção 

textual planejando e reproduzindo textos argumentativos, resumos, resenhas e 

relatórios. Revisão de tópicos lingüísticos (instrumentais): ortografia, pontuação, 

verbos, concordância e regência etc. 

 

Biologia Celular  

Conhecer a ultra-estrutura celular de modo a compreendê-la como sendo a 

unidade fundamental para o funcionamento do organismo, verificando que 

alterações nas estruturas celulares levam a doenças do organismo como um todo. 

Reconhecer a importância do avanço científico, exemplificado pela invenção de 

instrumentos e pela elaboração de técnicas que nos permite o conhecimento das 

partes microscópicas dos organismos objetivando a melhor compreensão do mundo 

que nos cerca. A disciplina visa também a comparação entre si dos diversos tipos 

celulares chamando atenção sempre que estas diferenças estão intimamente 

relacionadas com funções específicas de cada tecido, órgão, ou organismo.Verificar 

os processos de divisão celular que garantem o crescimento, desenvolvimento e 

perpetuação da espécie. 

 

Química geral 

A Matéria, As Transformações da Matéria, A Energia. As Fórmulas: A 

Microestrutura da Matéria, Ligações Químicas: Ligações Iônicas, Ligação Covalente, 

Eletronegatividade, Energias de Ligação, Balanço de Cargas, Repulsão dos Pares 

Eletrônicos e A Polaridade das Moléculas. Velocidade de reação; Lei de velocidade, 

Lei de Arrhenius, Mecanismos de reação, Catálise; Equilíbrio e Constante de 
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Equilíbrio, Predição do sentido de uma reação. Princípio de Lê Chatelier, Energia 

Livre e Equilíbrios, Soluções: Propriedades Gerais das Soluções, Tipos de Soluções, 

Unidades de Concentração, Solubilidade e Eletrólitos. Reações em Soluções 

Aquosas: As Reações Ácidos-Base; Tetravalência do carbono, Propriedades físicas 

e nomenclaturas das principais classes orgânicas, Principais classes de compostos 

biológicos. 

 

 

 

Língua Inglesa 

A língua inglesa esta inclusa no rol das disciplinas dos Cursos de 

Licenciatura como uma necessidade de aperfeiçoamento da formação do futuro 

profissional, que precisa dominar pelo menos a habilidades da leitura em Inglês, em 

função da vasta publicação de livros, periódicos, manuais de instrução da área, em 

que a comunicação, tanto oral quanto escrita, acontece neste idioma. 

As línguas estrangeiras, que por muitas vezes foram consideradas como 

disciplinas pouco relevantes, adquirem agora a configuração de disciplina tão 

importante como qualquer outra do currículo, propiciando a integração do aluno num 

mundo globalizado, tendo o professor que garantir a sua utilização em situações 

reais do estudo e trabalho profissional, pois os alunos necessitam de constantes 

atualizações do processo técnico-científico na sua área específica de conhecimento. 

Em todo o trabalho pedagógico com vista à leitura e interpretação de textos 

técnicos e literários, serão utilizados bibliografias e textos avulsos na área de 

Biologia, respeitados os princípios da profissionalização e da contextualização do 

trabalho pedagógico.   

 

História e Filosofia da Educação II 

A disciplina busca realizar uma analise reflexiva acerca das ideologias do 

liberalismo e do neoliberalismo visando compreender o modo como as referidas 

ideologias influenciam e podem ser evidenciadas no processo educacional à luz das 

diferentes tendências pedagógicas, atribuindo destaque aos problemas enfrentados 

pela educação na contemporaneidade. 
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Sociologia da Educação 

De modo interdisciplinar e contextualizado, a disciplina focaliza as 

contribuições sociológicas para o estudo do processo educativo. Para tanto, analisa 

a evolução do pensamento sociológico face as correntes que colaboraram para a 

sistematização da sociologia enquanto ciência, resgatando os enfoques teóricos, e 

seus respectivos autores. Visa compreender também a relação entre educação e 

sociedade, discutindo as teorias que explicam a função reprodutora ou 

transformadora do processo educativo escolar. O conjunto dos assuntos será 

trabalhado fomentando-se a pesquisa, possibilitando ao aluno enquanto sujeito do 

processo, observar, investigar, compreender e intervir na realidade educativa e 

social em que se acha inserido. 

 

Introdução à Oceanografia e Limnologia 

Os conceitos básicos de Limnologia e a gênese de ecossistemas lacustres 

são conhecidos. A disciplina discute aspectos morfométricos, morfológicos, 

fisiológicos e as relações entre as comunidades e os ambientes aquáticos. Noções 

sobre sedimentação, eutrofização, paleolimnologia são fornecidas. 

Com relação à oceanografia, aspectos históricos, influência dos fatores 

abióticos sobre as comunidades oceânicas, os relevos das bacias oceânicas, 

Interação oceano-atmosfera são discutidos. Noções de morfologia e fisiologia dos 

seres marinhos bem como a distribuição dos vegetais e animais em função da 

zonação do ambiente marinho são fornecidas. 

 

Histologia Animal 

A disciplina visa mostrar como as células se organizam para formar os 

diversos tipos de tecidos e que a especificidade tecidual é uma conseqüência do tipo 

e função celular. Estas organizações teciduais são mostradas ao nível de 

microscopia óptica e eletrônica. 

 

Bioestatística 

A disciplina proporciona noções de como reconhecer as fases de um 

trabalho estatístico, suas representações tabular e gráfica, sabendo empregá-las em 

trabalhos científicos. Fornece também os fundamentos de matemática e de 
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probabilidades, bem como as hipóteses estatísticas e teorias, conhecimentos 

essenciais para o desenvolvimento e análise de dados científicos. 

 

Geologia 

O Universo, sua origem e transformações, bem como do sistema solar e 

especificamente da Terra são discutidos. A disciplina fornece conhecimentos sobre 

solos, processos de intemperismo, águas terrestres e subterrâneas, mares e 

sedimentos marinhos. A obtenção e produção de substâncias naturais como carvão, 

petróleo, gases, são abordados. As perturbações que ocorrem na Terra e aspectos 

da Geologia do Brasil e do Maranhão são conhecidos e amplamente discutidos. 

Histologia vegetal 

A disciplina visa um entendimento ao nível microscópico dos componentes, 

modificações e especializações dos tecidos meristemáticos, de revestimento, de 

preenchimento, sustentação, condução, secreção e excreção que formam os órgãos 

e sistemas que constituem os organismos vegetais, esclarecendo a relação tipo 

celular e tecido com função específica. Fornece também uma compreensão mais 

clara de algumas subdivisões dos vegetais com base nos tecidos que possuem. 

 

Psicologia da Educação 

O estudo da Psicologia da Educação será realizado a partir do resgate 

histórico da Ciência Psicologia compreendendo de forma contextualizada, a sua 

gênese e evolução. Os processos de desenvolvimento e aprendizagem do ser 

humano serão abordados a partir do confronto de diferentes concepções, quais 

sejam: Teoria Comportamentalista de Skinner, Teoria Subjetivista de Carl Rogers e 

Teoria Histórico-Social de Vygotsky. Epistemologia genética e sua forma de explicar 

o processo de desenvolvimento cognitivo do sujeito na relação com o objeto do 

conhecimento. A importância da afetividade nos processos humanos. As 

contribuições da Psicanálise e do pensamento de Wallon.  

 

Política Educacional e Organização da Educação Básica 

A disciplina propõe realizar, com um tratamento contextualizado e 

interdisciplinar, a análise critica do processo histórico e elaboração das políticas 

educacionais, a partir da década de 30 até os dias atuais, a reflexão sobre o 
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processo de contextualização e a organização da Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, bem como a discussão das diretrizes e bases que orientam a 

organização e funcionamento do sistema educacional brasileiro, evidenciando as 

diretrizes e parâmetros curriculares nacionais que fornecem as bases para a 

estruturação do processo didático do Ensino Fundamental e Médio, no contexto 

nacional e maranhense. 

 

Embriologia 

Proporciona a aquisição de noções básicas sobre a estrutura e fisiologia dos 

aparelhos reprodutores: masculino e feminino e dos processos biológicos envolvidos 

na formação e desenvolvimento do embrião de diferentes animais. Visa também 

discutir a teratogênese, os métodos contraceptivos e doenças sexuais. 

 

Química orgânica 

Serão discutidos os princípios básicos da Química Orgânica, que serão 

empregados posteriormente pelo aluno no exercício da profissão no ensino médio. 

Deste modo, o estudo se inicia com a história da química orgânica, com a hibridação 

e a geometria tridimensional das moléculas, incluindo-se suas propriedades, 

ressonância ou deslocamento de elétrons com a polarização das moléculas e forças 

intermoleculares, solubilidade, ponto de fusão e ebulição diferenciados. Desta forma, 

serão abordadas, ainda, as funções orgânicas, ressaltando-se as características 

como nomenclatura, generalidades, usos e isomerias. 

 

Biologia Aquática 

A disciplina fornece conhecimentos sobre morfologia e anatomia externa e 

interna dos teleósteos bem como a fisiologia dos sistemas digestivo, excretor, 

nervoso e reprodutor dos mesmos. Dados sobre relações entre os ecossistemas 

aquáticos são abordados e discutidos. Noções sobre biologia pesqueira como 

densidade populacional, distribuição e abundância dos recursos pesqueiros; 

relações, dinâmica e balanço populacional são proporcionados. A disciplina discute 

a aplicação dos conceitos de biologia aquática à aquicultura como propagação 

artificial e genética dos estoques naturais e de reprodutores em cativeiro dando 

ênfase também aos fatores físicos e químicos que influenciam o processo. 
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Morfologia vegetal 

Aspectos gerais da morfologia externa e interna (anatomia vegetal) dos 

diversos órgãos de Plantas superiores (Raiz, Caule, Folha. Flor, Fruto e Sementes) e 

o seu desenvolvimento inicial. 

 

Didática Geral 

A disciplina pretende contribuir para a formação do professor mediante o 

exame das especificidades do trabalho docente-pedagógico no contexto escolar. 

Para tanto, propõe: a análise e contextualização da organização do processo 

ensino-aprendizagem em articulação com as diversas correntes filosóficas e 

tendências pedagógicas; a discussão do processo ensino-aprendizagem e dos 

componentes básicos que garantem a sua organização e funcionamento, bem como 

seus reflexos no cotidiano da sala de aula. A pedagogia interdisciplinar deve nortear 

o processo de desenvolvimento da disciplina, tanto como elemento de reflexão 

teórica como metodológica, estabelecendo o elo entre teoria e prática. O 

planejamento educacional e em especial o de ensino busca na dinamicidade e 

criatividade a possibilidade de construir propostas inovadoras que contemplem um 

fazer pedagógico interdisciplinar e contextualizado. Nesta perspectiva, as 

competências constituem o foco da formação. 

 

Fundamentos de bioquímica 

A lógica interativa das biomoléculas para manutenção da vida; uma visão 

geral das principais biomoléculas (carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas, DNA e 

RNA), assim como, algumas interações entre elas; aspectos básicos do controle do 

pH no ambiente interno dos organismos vivos; importância das propriedades da 

água para manutenção da vida. 

 

Educação Física 

A construção do Corpo na Sociedade Globalizada. Esportes Aquáticos. 

Educação Física e Qualidade de vida. Drogas. 

 

Zoologia de Invertebrados 
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A disciplina visa fornecer conhecimentos sobre morfologia, fisiologia, modo 

de vida, aspectos adaptativos e história evolutiva dos principais tipos de organismos 

invertebrados pertencentes a todos os Reinos. Aspectos de embriologia e relações 

filogenéticos entre os grupos são abordados e discutidos. 

 

Genética 

A disciplina tem por objetivo proporcionar conhecimentos dos principais 

modos de herança biológica e a interação destes tipos de herança com fatores 

ambientais para proporcionar as principais características dos seres vivos. Métodos 

especiais de herança e de interações gênicas e alélicas também são discutidos. 

Conhecimentos das aplicações da tecnologia do DNA recombinante e aspectos da 

genômica estrutural e funcional são abordados. 

 

Sistemática de Criptógamas 

Introdução aos Reinos Monera, Protista, Fungi e Plantae, observando os 

critérios taxonômicos, morfológicos, reprodutivos, citológicos e químicos utilizados 

para a divisão. Teorias sobre a origem dos eucariotos fotossintetizantes. Moneras 

fotossintetizantes: caracterização, importância biológica e evolutiva das cianofíceas. 

Protistas fotossintetizantes e Reino Plantae: organização vegetativa, reprodução e 

sexualidade. Conceitos gerais e critérios taxonômicos em alguns grupos de algas. 

Caracterização biológica e importância de eucariotos com: ficobilinas (Rodófitas), 

fucoxantina e clorofila B (Clorófitas, Carófitas e Euglenófitas). Origem e conquista do 

ambiente terrestre pelas plantas, considerando-se as estruturas e adaptações. 

Caracterização e taxonomia de Briófitas e Pteridófitas atuais. Caracterização, 

biologia e importância dos fungos superiores: Ascomicetos, Deuteromicetos e 

Basidiomicetos. Mutualismo entre algas e fungos: os liquens. 

 

Paleontologia 

Aspectos paleontológicos de invertebrados e vertebrados, bem como 

organismos vegetais são conhecidos e amplamente discutidos. Métodos de coleta e 

preparo de material fossilífero são estudados. Também é discutida a importância da 

paleontologia para estudos evolutivos. 
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Avaliação Educacional 

O estudo deste componente permitirá a análise em torno do que vem a ser 

medida e avaliação, de modo que, os futuros professores percebam a diferença e as 

conseqüências que essas duas ações trazem ao processo educativo. A partir das 

conclusões acerca dos limites e possibilidades dessas ações, os professores 

entenderão o verdadeiro sentido, características e finalidades da avaliação no 

trabalho educativo, bem como, as diferentes formas e instrumentos ao alcance do 

professor a fim de verificar os resultados alcançados com a tarefa educativa 

desenvolvida. 

 

 

Informática Educacional 

Os estudos neste componente possibilitarão aos futuros professores adquirir 

conhecimentos teóricos básicos sobre informática e as novas tecnologias de 

informação aplicadas na educação; utilizar técnicas e estratégias de aprendizagem, 

auxiliados pelos recursos das novas tecnologias. A metodologia de trabalho na 

disciplina prevê ainda a formação de competências relacionadas com a produção de 

estratégias de aprendizagem. Considerando o valor dessa ferramenta na exploração 

dos conteúdos de ensino na Educação Básica serão discutidas questões como a 

ética no uso das tecnologias digitais, a interatividade sujeito-máquina, a utilização de 

programas de computador, processamento de textos e apresentações, de modo a 

oferecer aos docentes inúmeras possibilidades de ensino e aprendizagem. 

 

Ecologia 

A disciplina discute a natureza dos ecossistemas, a organização e dinâmica 

das comunidades e populações ecológicas, dando ênfase ao fluxo de energia nos 

diversos ecossistemas e a relação entre os diversos tipos de populações e seus 

respectivos ecossistemas. 

 

Zoologia de Vertebrados 

A disciplina proporciona conhecimentos sobre morfologia, fisiologia, 

sistemática, ecologia e evolução de cordados invertebrados, peixes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos. 
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Sistemática de Fanerógamas 

A disciplina estuda as principais características estruturais, taxonômicas e 

princípios evolutivos de Gimnospermas e Angiospermas. Em função disto, discute a 

distribuição geográfica das principais espécies. 

 

Biologia Molecular 

A biologia molecular objetiva a compreensão de como o material genético 

está organizado a nível molecular, por conseguinte, esclarecendo como a herança 

biológica é transmitida através das gerações. Objetiva também o entendimento da 

natureza fina do gene nos mostrando como alterações ao nível de nucleotídeos 

podem alterar drasticamente a funcionabilidade celular ocasionando doenças 

graves. Desta forma, também há uma compreensão de que cada peptídeo com 

função específica é codificado por um gene particular e que, por sua vez, um gene 

depende de diferentes tipos de proteínas para expressar o seu produto. 

Esclarecimentos sobre os processos de tradução e controle da expressão gênica 

são fornecidos. São feitas comparações de organização genética em eucariotos e 

procariotos. Manipulação “in vitro” de moléculas biológicas por meio de técnicas 

especiais da Engenharia genética. Principais técnicas de alteração, reprodução e 

introdução de segmentos de material genético em qualquer organismo, ressaltando 

que todas estas estratégias são baseadas em estudos dos organismos biológicos 

realizados desde tempos remotos. Ferramentas biológicas, como enzimas de 

restrição e de modificação e vetores de clonagem. Leis que regulamentam os 

experimentos genéticos, bem como os princípios éticos que os envolvem 

 

Introdução à Parasitologia e Vetores 

A disciplina discute os principais aspectos ecológicos e de dinâmica de 

vetores, ressaltando os principais focos de disseminação e criadouros destes 

vetores, bem como a importância e o direito de saneamento básico como método de 

prevenção de doenças Todos os mecanismos de relação parasito-hospedeiro, 

principalmente dos insetos vetores de doenças tropicais, bem como os métodos de 

transmissão das doenças e profilaxia são discutidos. 
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Política Educacional Inclusiva I  

Estudo dos fundamentos filosóficos, históricos, sociais e pedagógicos da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil e, em particular, no Maranhão; tendências 

educacionais e concepções teórico-metodológicas da EJA. Estudo da diversidade 

étnico-racial e sócio-cultural brasileira, considerando o preceito constitucional de 

respeito às diferenças; concepções antropológicas e sociais da formação dos 

diversos núcleos étnicos; a educação indígena: preceitos legais e procedimentos 

metodológicos; educação para as relações étnico-raciais: fundamentos teóricos e 

preceitos legais. 

 

Anatomia e Fisiologia Comparada de Vertebrados 

Aspectos anatômicos e fisiológicos dos sistemas, nervoso, sensorial, 

endócrino, cardiovascular, respiratório, digestivo e excretor dos principais grupos 

vertebrados são abordados e discutidos. A disciplina fornece conhecimentos sobre o 

desenvolvimento embriológico e aspectos filogenéticos dos principais grupos 

vertebrados bem como os aspectos anatômicos dos principais aparelhos e sistemas 

destes grupos. 

 

Fisiologia vegetal 

Introdução. Relações hídricas. Nutrição Crescimento e Desenvolvimento. 

Fotossíntese e Respiração. Movimentos da Planta. Fotomorfogênese. Reprodução. 

Germinação. 

 

Estágio Supervisionado I, II e III 

O estágio supervisionado se concretizará nas escolas de educação básica 

oportunizando aos professores em formação experiências concretas em torno da 

educação de crianças e jovens; a maneira como se aprende e como se ensina nas 

escolas, possibilitando uma comparação com os saberes assimilados na formação e 

a prática pedagógica real e a sua intervenção de forma crítica e construtiva nessa 

realidade. As experiências pessoais e profissionais acumuladas pelo professor-

estagiário serão igualmente valorizadas e utilizadas como objeto de ensino e 

aprendizagem no processo formador.  

 



 

 

 

 

92 

 

Política Educacional Inclusiva I I 

Estudo dos fundamentos filosóficos, históricos, sociais e psicopedagógicos 

que norteiam o atendimento educacional às pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, possibilitando, assim, 

elementos que favoreçam a intervenção dos futuros educadores na realidade 

escolar. Seminários temáticos abordando os diversos aspectos da educação 

inclusiva, dentre os quais a educação indígena, a educação de jovens e adultos, a 

educação especial e as relações étnico-raciais no contexto social e escolar. 

 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)  

Abordagem dos conceitos de linguagem, língua e fala no contexto da 

educação de surdos situados historicamente no Mundo e no Brasil, pontuando a 

posição das Línguas de sinais nas filosofias educacionais e nas concepções de 

linguagem com ênfase no estudo da estrutura lingüística da Libras vista como 

propulsora do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos Surdos. 

 

Elementos de Ciências I 

Identificar os mitos da criação do mundo e dos homens e as teorias 

científicas. Conhecer as diferentes formas de ver o mundo em diferentes culturas. 

Produção de material didático pelos alunos sobre: origens do universo, planeta Terra 

e ambiente.   

 

Análise de Impactos Ambientais 

Atores, contextos histórico-institucionais e matrizes de interpretação: do 

”ambientalismo conservacionista” ao “ecologismo emancipatório”, entre outras 

construções sociais e analíticas. Os impactos sócio-ambientais da revolução verde, 

a institucionalização das relações entre a sociedade e a natureza (políticas Públicas 

e gestão do meio ambiente), a crise ambiental e a emergência da noção de 

desenvolvimento sustentável. Seminários e debates sobre temas como 

sustentabilidade na agricultura e produção e utilização de organismos transgênicos. 

 
Microbiologia 
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Conhecimentos sobre as estruturas funcionais, fisiologia e patologia 

relacionados às principais classes de microrganismos e parasitas existentes são 

fornecidos de modo a aprofundar o estudo da relação parasita-hospedeiro. Noções 

sobre as influências maléficas e benéficas são amplamente discutidas visando o 

entendimento de melhores formas profiláticas e de tratamento de moléstias, bem 

como os principais métodos de síntese de produtos de interesse industrial e 

farmacêutico. 

 
Elementos de Ciências II 

Esta disciplina abordará os conteúdos do quarto ciclo do ensino 

fundamental (correspondente a sétima e oitava séries), explorando as questões 

metodológicas, principalmente as atividades multidisciplinares e transdisciplinares. 

Temas geradores serão empregados para o desenvolvimento das atividades 

didáticas de acordo com o preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

Evolução 

A disciplina mostra, discute e compara, levando em consideração tanto os 

pensamentos de época quanto os atuais, os principais pensamentos e teorias 

evolutivas. Também ressalta as principais fontes de variabilidade e a importância 

desta variabilidade no processo evolutivo. Os principais tipos de seleção e os 

processos que levam a especiação são discutidos e exemplificados com dados 

atuais. Na disciplina ressalta-se as principais evidências acerca da evolução do 

homem atual. 
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ANEXO I 

 

ESTRUTURA OPERACIONAL DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

6.º Período - Estágio supervisionado I - 120 horas 

 

 40 h (quarenta horas), etapa introdutória, realizada na instituição 

formadora, destinada as orientações e fundamentos acerca das normas 

regulamentadoras do estágio, sobre os planos e projetos de investigação 

educacional, orientações para elaboração do memorial do estágio, orientações com 

vista ao processo de conhecimento da realidade escolar e à elaboração da proposta 

de monografia, revisão teórica sobre a organização política da educação básica 

(LDB, DNC’s, PCN’s); 

 60 h (sessenta horas) para o estágio nas escolas de educação básica, 

para vivência escolar dos diferentes aspectos do cotidiano da escola, visando o 

conhecimento de sua estrutura e funcionamento e a definição de seu objetivo de 

estudo para efeito de trabalho monográfico; 

 20 h (vinte horas) para as atividades finais do Estágio Supervisionado I, 

sendo 10 h (dez horas) para elaboração do memorial e 10 h (dez horas) para 

exposições e/ou apresentação das experiências do estágio. 

Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em 

referenciais teóricos. 

 

7.º Período – Estágio supervisionado II - 120 horas 

 

Etapa da Observação Participante 

 30 h (trinta horas) para as orientações e fundamentação teórica da ação 

de observação sistemática da atividade docente na educação básica, instruções 

para a elaboração do memorial, discussão e orientações em torno do projeto 

pedagógico das escolas e a participação dos estagiários neste, assim como, as 

múltiplas possibilidades de atuação em outras atividades da escola, estudo e 

discussão das políticas inclusivas ou reforço da exclusão. Nesta etapa o estagiário 

também desenvolve as atividades do seu trabalho monográfico; 
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 70 h (setenta horas) para observação sistemática da atividade docente e 

participação em outras dimensões de atuação profissional; 

 20 h (vinte horas) para as atividades finais do Estágio Supervisionado II, 

sendo 10 h (dez horas) para elaboração do memorial e 10 h (dez horas) para 

exposições e/ou apresentação das experiências do estágio. 

Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em 

referenciais teóricos. 

 

8.º Período – Estágio supervisionado III - 165 horas 

 

Etapa com ênfase na Regência Compartilhada. 

 40 h (quarenta horas) para o treinamento dos estagiários através de 

microaulas; 

 90 h (noventa horas) para a regência compartilhada onde cada estagiário 

deverá cumprir até o mínimo 30 (trinta) aulas na educação básica, as horas 

restantes destinam-se ao planejamento das aulas, apoio ao trabalho do docente, 

participação em outras atividades da escola; 

 35 h (trinta e cinco horas) para as atividades finais do estágio 

Supervisionado III, sendo 10 h (dez horas) para a elaboração do memorial e 15 h 

(quinze horas) para o planejamento e realização do seminário de apresentação das 

experiências do estágio, 10 h (dez horas) para avaliação do estágio conjuntamente 

pela instituição formadora e a escola-campo. 

Os estagiários que exercem atividades docentes poderão solicitar redução 

de carga horária do estágio da maneira seguinte: 40 h (quarenta horas) no Estágio 

Supervisionado I, 60 h (sessenta horas) no estágio supervisionado II e 80 h (oitenta 

horas) no estágio supervisionado III. 

Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em 

referenciais teóricos. 
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ANEXO II 

 

MEMORIAL 

 

Ao final de cada etapa do Estágio, os professores em formação terão que 

apresentar aos seus supervisores um Memorial onde registrarão todas as atividades 

vivenciadas no período. Além de ser um documento de registro é também um 

instrumento de avaliação, por seu caráter dinâmico e processual estimula a auto-

reflexão, o diálogo consigo próprio, visando o seu crescimento e desenvolvimento 

profissional. 

O Memorial compreenderá o conjunto das experiências vivenciadas pelos 

alunos durante a realização do estágio supervisionado, sendo que a sua construção 

dar-se-á desde o início da disciplina, devendo o aluno organizar todo o registro das 

impressões pessoais e críticas acerca do estágio, enfim, tudo que esteja relacionado 

à suas atividades como estagiário. 

A idéia do memorial aqui concebida não consiste numa simples transcrição 

das atividades, formando uma coleção de dados, antes disso, permitirá o 

conhecimento do percurso feito pelo aluno, de tal forma que possibilite uma 

apreciação da experiência vivenciada a partir da autoavaliação e crítica, de forma 

sistemática e organizada, realizada por ele, garantindo um diagnóstico para o 

supervisor e para ele próprio, em torno dos avanços, das limitações, e em que 

medida essas vivências foram relevantes para si e para a prática profissional. 

A construção do Memorial implica o relato das experiências e atividades do 

estágio com base em referenciais teóricos. Possibilita ao aluno refletir sobre suas 

ações, exercitando a prática reflexiva e investigativa de suas próprias ações. 

A forma de organização do Memorial pode ser pessoal, contudo, alguns 

elementos são essenciais, como por exemplo: 

a) Capa ou folha de rosto; 

b) Parte textual: Apresentação do memorial, na qual constará uma parte 

introdutória contemplando os objetivos do relato e a importância do estágio para o 

aluno; o desenvolvimento que compreenderá as principais atividades desenvolvidas 

no período, apresentadas a partir da análise à luz das teorias pelo aluno e a 

conclusão, dando destaque às principais experiências vividas durante o estágio, 
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fazendo recomendações e propondo alternativas de melhorias na etapa de 

formação; 

c) Anexos devidamente organizados. Constituem-se anexos: projetos, 

relatos, textos, anotações de experiências, fotografias, dados estatísticos etc. 

d) Bibliografia. 
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ANEXO III 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS INDEPENDENTES DE ESTUDO E TRABALHO –  

360 (trezentos e sessenta) HORAS 

 

A formação dos professores desenvolve-se basicamente em sala de aula. 

Visando a ampliação do universo cultural dos mesmos estas poderão ser oferecidas 

pela instituição formadora ou buscada pelos próprios alunos constituindo as 

atividades acadêmico-científico-culturais, desde o primeiro período da formação até 

a integralização das 360h (trezentos e sessenta horas), conforme resolução a 

seguir: 

O acompanhamento e controle dessas atividades estarão sob a 

responsabilidade do Coordenador do Núcleo de Prática Pedagógica e do Supervisor 

de Estágio, mediante a apresentação do portfólio contendo documentos que 

comprovem a participação nas atividades. 

 

RESOLUÇÃO Nº. 27/2006, de 14 de julho de 2006. 

 

 

Aprova do Regulamento das Atividades 
Acadêmico-Científico-Culturais dos Cursos 
de Licenciatura do CEFET-MA.  
 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO, do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
no uso de suas atribuições consagradas no Art. 15, inciso III, do Estatuto do CEFET-
MA; e considerando a decisão do Conselho Diretor na 81ª Reunião Ordinária do 
Conselho Diretor, do dia 14 de julho de 2006, 
 
 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais dos 
Cursos de Licenciatura do CEFET-MA, anexo a esta resolução.  
 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura. 
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº. 27, DE 14 DE JULHO DE 2006. 
 
 
 
Regulamento das Atividades Acadêmico- Científico- Culturais, dos Cursos de 

Licenciatura do CEFET-MA. 
 
 

Art. 1º. – O presente Regulamento tem por finalidade normatizar o oferecimento, o 
aproveitamento e a validação das atividades Acadêmico-Científico-Culturais previstas no 
currículo dos cursos de Licenciatura do CEFET-MA, obrigatório para os alunos que 
ingressam no ano letivo de 2001. 
Parágrafo Único. Excetuam-se os alunos da Licenciatura Plena em Matemática que 
ingressam no ano letivo de 2004, para os quais ainda foi adotado o currículo antigo. 
 
Art. 2º. – As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais são práticas obrigatórias e têm 
como objetivo flexibilizar o currículo possibilitando que cada graduando possa fazer 
escolhas para melhor aproveitar suas habilidades, sanar deficiências e ampliar 
conhecimentos que contribuam para sua formação profissional. 
 
Art. 3º. – As Atividades dos Cursos de Licenciatura terão carga horária global de 200 
horas, devendo ser cumpridas ao longo do Curso. 
 
Art. 4º. - As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais das licenciaturas são obrigatórias 
e organizam – se em dois grupos: 
 

Grupo 1 – Atividades Acadêmico- Científicas que incluem ensino e pesquisa; 
Grupo 2 – Atividades de Extensão e Culturais 

 
Parágrafo único. Os alunos deverão distribuir a carga horária das Atividades Acadêmico- 
Científico- Culturais, obrigatoriamente, nos dois grupos acima indicados. 
 
Art. 5º - As atividades do grupo 1 – Acadêmico-Científicas, que podem englobar até 120 
horas para fins de aproveitamento e registro no histórico escolar, compõem-se dos 
seguintes tipos e limites: 
 

a. Disciplinas cursadas na Instituição e não contempladas no Currículo do Curso, até 
o limite máximo de 60 horas; 

 
b. Monitorias em disciplinas do próprio Curso até o limite máximo de 60 horas;                                                           

 
c. Estágio extracurricular realizado no CEFET-MA ou em Instituição conveniada, 

desde que haja relação com a formação profissional do aluno, até o limite máximo 
de 45 horas; 

 
d. Atividade de iniciação científica e equivalentes aprovadas em Assembléia 

Departamental, até o limite máximo de 60 horas; 
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e. Publicação de livro – 45 horas; 

 
f. Publicação de artigo em livro ou revista – 30 horas; 

 
g. Publicação de artigo em jornal – 15 horas; 

 
h. Participação em grupo de pesquisa; 

 
i. Atividades de prática profissional; 

 
j. Relatório de pesquisa avaliado; 

 
k. Publicação de trabalho na área do Curso; 

 
l. Ministrante de palestra de formação humanística; 

 
m. Participação discente em órgãos colegiados e organização de Representação 

Estudantil.  
 
Parágrafo único. As atividades listadas nas letras h, i, j, k, l e m têm, cada uma, 
equivalência limitada a 10 horas. 
 
Art. 6º - As atividades do Grupo 2 – Extensão e Culturais, que podem englobar até 120 
horas para fins e registro no histórico escolar, compõem – se dos seguintes tipos e 
limites: 

 
a. Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, jornadas, 

encontros, cursos de atualização e similares em áreas correlatas ao curso; 
 
b. Participação em comissão organizadora de evento científico (grupo de teatro, 

dança, entre outros). 
 
c. Apresentação e exposição de trabalho em eventos científico-culturais, cuja 

temática seja conexa ao perfil do Curso; 
 
d. Atividades comunitárias; 
 
e. Participação em projeto de extensão; 
 
f. Participação em curso de extensão, com carga horária igual ou superior a 20 

horas na área do Curso;  
 
g. Premiação em concursos; 
 
h. Ações de caráter comunitário; 
 
i. Visitas técnicas que não fazem parte de atividades programadas nas 

disciplinas do Currículo, mas relacionadas com os objetivos do Curso; 
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j. Curso de Língua estrangeira com carga horária total de 60 horas; 
 
k. Curso de Informática com carga horária total de 60 horas; 

 
Parágrafo único. As atividades relacionadas têm, cada uma, equivalência limitada 
até 20 horas com limite máximo de 80 horas; 
 
Art. 7º - Só deverão ser computadas como atividades complementares aquelas que 
forem realizadas durante a permanência do aluno no CEFET-MA. 
             
Parágrafo único. Não serão validadas atividades complementares realizadas pelo 
aluno no período em que estiver com matrícula trancada. 
 
Art. 8º - O aluno, que não comprovar ao final do Curso, as 200 horas de atividades 
Acadêmico- Científico- Culturais, será impedido de defender Monografia. 
 
Art. 9º. – Os alunos deverão entregar, ao término de cada semestre, na 
Coordenadoria do Curso, toda documentação referente às atividades cumpridas, 
organizadas em portifólio para fins de validação pelo Colegiado. 
 
Art. 10º - A computação de carga horária das Atividades Acadêmico - Científico - 
Culturais será feita pelo Coordenador do Curso, no semestre seguinte de cada ano 
letivo, após validação pelo Colegiado do Curso. 
 
Art. 11º – Após a validação das atividades, o Coordenador do Curso deverá informar 
ao DESU para registro e a devida anotação mo histórico Escolar do aluno. 
 
Art. 12º – Os alunos ingressantes no CEFET-MA através de transferência externa, 
de novo concurso vestibular e os portadores de diploma de curso superior poderão 
aproveitar as disciplinas cursadas não aproveitadas e não contempladas no currículo 
do Curso para cumprimento de carga horária prevista como Atividades Acadêmico–
Científico–Culturais, a critério do Colegiado do Curso. 
 
Art. 13º – O aluno que não aceitar a quantificação atribuída às atividades 
Acadêmico–Científico–Culturais, por ele desenvolvidas, poderá apresentar o pedido 
de revisão ao Coordenador do Curso, no prazo de 3 (três) dias úteis após a 
validação.  
 
Art. 14º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 
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ANEXO V 

 

COLEGIADOS DE CURSO 

 

Tendo em vista atender ao que está previsto no projeto pedagógico dos 

cursos de Licenciatura, serão constituídos Colegiados de Curso, cujas funções 

coincidem com as competências propostas no Regimento Geral do IFMA. 

 

COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO: 

 

I – estabelecer as diretrizes e objetivos gerais dos cursos; 

II – elaborar e reformular seu Regulamento; 

III – proceder à organização curricular dos cursos, estabelecendo o elenco e 

a seqüência das disciplinas, sugestões de ementas, os respectivos créditos e as 

atividades obrigatórias, obedecendo aos currículos mínimos, encaminhando para 

apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV – escolher os Coordenadores de Curso; 

V – elaborar e/ou aprovar normas complementares relativas à organização e 

funcionamento dos cursos, submetendo-as à homologação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

VI – formular, anualmente, proposta sobre o número de vagas para os 

cursos, submetendo-a à apreciação do Diretor de Ensino e à aprovação do 

CONSEN; 

VII – deliberar sobre questões relativas à vida acadêmica, tais como: 

cancelamento de matrícula, trancamento ou adiamento de inscrição, transferência, 

aproveitamento de estudos, reopção de curso, revalidação de diploma, jubilamento 

de alunos e outros; 

VIII - decidir sobre infrações disciplinares estudantis, bem como recursos ou 

representações de alunos referentes a assuntos didático-pedagógicos; 

IX – opinar e/ou decidir sobre matérias do interesse do curso que lhe sejam 

encaminhadas; 

X – deliberar sobre medidas “ad referendum” adotadas pelo coordenador de 

cursos; 
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XI – propor ao Diretor de Ensino, com a aprovação pelo voto secreto de dois 

terços de seus integrantes, a destituição do coordenador de curso; 

XII – constituir comissões para emitirem parecer sobre matéria suscitada 

pelo Chefe de Departamento de Ensino correspondente; 

XIII – submeter à apreciação e homologação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, proposições e decisões que julgue necessárias; 

XIV – desempenhar outras atividades correlatas. 
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