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PROPOSTA DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta a proposta do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura) da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, campus 

Cuiabá, elaborado pelo colegiado de curso de graduação em conjunto com o NDE, tendo 

como base a legislação vigente sobre a formação do Profissional Biólogo e de 

professores para a Educação Básica, as normatizações dos conselhos superiores da 

UFMT e as diretrizes curriculares estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação, 

bem como as normas do CFBio para cursos de Ciências Biológicas. 

1.1.   IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

 Curso  

Ciências Biológicas (Licenciatura). 

Tipo de Oferta 

 Regular. 

Regime  

Crédito semestral. 

Vagas  

40 vagas anuais, com ingresso de acordo com as normas vigentes. 

Integralização  

Mínima de 8 (oito) semestres e máxima de 12 (doze) semestres. 

Carga horária  

3.104 horas (194 créditos) de disciplinas mais 200h de atividades 

complementares, totalizado 3.304 horas. 

Horário das aulas 

De segunda-feira a sexta-feira: período integral. 

Horário das aulas aos sábados 

07h30min - 11h30min. 

Hora-aula 

60 minutos. 
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2 – PERFIL INSTITUCIONAL 

A - HISTÓRICO 

A Universidade Federal de Mato Grosso, com sede e foro em Cuiabá, Av. Fernando 

Correa da Costa, s/nº, foi instituída sob a forma de Fundação, através da Lei n° 5.647, de 

10 de dezembro de 1970, tendo sua origem a partir da fusão do Instituto de Ciências e 

Letras de Cuiabá que ministrava os Cursos de Pedagogia, Matemática, Economia e da 

Faculdade Federal de Direito de Cuiabá. 

Após a implantação da UFMT, Cuiabá e a regiões circunvizinhas passaram a 

contar com uma grande aliada na formação de profissionais aptos para a participação no 

desenvolvimento regional. A UFMT, a exemplo do estado de Mato Grosso, 

experimentou rápido crescimento, hoje (2013) são ofertados mais de 100 cursos, 

incluindo graduação e pós-graduação, que cobrem um amplo espectro do conhecimento 

humano. 

B – INSERÇÃO REGIONAL 

A UFMT está localizada no estado de Mato Grosso, que ocupa estratégica 

posição geopolítica em relação às Américas e é o centro da América do Sul e Portal 

da Amazônia. Com uma população de aproximadamente 3,1 milhões de habitantes e 

141 municípios, Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial, 

com área de 903,4 mil km2, representando 10,55% do território nacional (IBGE, 

2013). A UFMT é uma das poucas universidades brasileiras que está situada em 

contexto geográfico que envolve três biomas distintos – Pantanal, Cerrado e 

Amazônia – e três das mais importantes bacias hidrográficas do país: a bacia do Alto 

rio Paraguai, a bacia do rio Amazonas e a bacia dos rios Araguaia-Tocantins.  

Após meados da década de 90, Mato Grosso tem se destacado no cenário nacional 

como o maior produtor de grãos, fibras e carnes do Brasil, notabilizando-se como o 

estado de maior crescimento econômico entre todas as unidades da Federação. A 

diversidade de ecossistemas e o seu posicionamento geográfico abrem um leque de 

oportunidades de investimentos na agricultura, indústria metal-mecânica, pecuária, 

agroindústria, turismo e infra-estrutura.  
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A despeito do crescimento econômico e competitividade agrícola, a região central 

do país defronta-se ainda com a necessidade premente de aumento da escolaridade 

média de sua população, de melhoria e consolidação da infra-estrutura de transportes e 

saneamento, de redução das desigualdades sociais e regionais e de preservação 

ambiental, sob pena de comprometer a auto-sustentabilidade econômico-social 

pretendida pela sociedade local. Para isto, é necessária a formação de profissionais de 

nível superior, com preparação para as práticas institucionais da gestão pública, uso de 

tecnologias modernas e não agressivas ao meio-ambiente, formas mais sustentáveis de 

aproveitamento dos recursos naturais disponíveis e novos modos de interação 

econômica, como fundamentos para a sustentabilidade do desenvolvimento ambiental e 

socialmente referenciado de Mato Grosso. 

Outro aspecto da posição geográfica estratégica da UFMT é a sua importância na 

formação de professores para o ensino fundamental e médio e de profissionais de nível 

superior naqueles municípios mais distantes da capital, especialmente no contexto da 

região do Araguaia e do norte do Estado. Portanto, nestas regiões mais distantes, com 

precária infra-estrutura de acesso, a UFMT é um canal decisivo, senão o único, de 

formação universitária para expressiva parcela da população, especialmente, aquela 

localizada em regiões distantes a mais de 500 km da capital. 

Nesse contexto regional e mundial de grandes transformações de paradigmas com 

profundos impactos sociais e ambientais, a Universidade Federal de Mato Grosso 

coloca-se como parceira estratégica das redes de alianças comprometidas com a 

sustentabilidade ambiental-econômico-social e política do desenvolvimento regional. 

Isto porque a moldura contemporânea do desenvolvimento assenta-se fortemente na 

construção do conhecimento científico, no fomento de novas ideias, na inovação 

tecnológica, nas soluções inovadoras e na formação de quadros profissionais de 

qualidade colocados a serviço da sociedade, desafios postos e assumidos como 

prioritários pela Universidade Federal de Mato Grosso, que defende a tese da 

implementação de vias para a sustentabilidade a partir da rearticulação das relações entre 

as instituições públicas, sociedade civil organizada e setor produtivo. 
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C- MISSÃO 

A UFMT, enquanto instituição de ensino superior assume como missão: “produzir e 

socializar conhecimentos, contribuindo com a formação de cidadãos e profissionais 

altamente qualificados, atuando como vetor para o desenvolvimento regional 

socialmente referenciado” (UFMT, 2009). 

Sobre a perspectiva futura, a UFMT busca: 

“Tornar-se referência nacional e internacional como instituição multicampi de 

qualidade acadêmica, consolidando-se como marco de referência para o 

desenvolvimento sustentável da região central da América do Sul, na confluência da 

amazônia, do cerrado e do pantanal” (UFMT, 2009). 

D – OBJETIVOS E METAS 

 Objetivos e princípios da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Reportando ao Artigo 2° do Título I do Estatuto da UFMT observamos que o mesmo 

preceitua como objetivos essenciais da Universidade: 

I-  ministrar educação geral de nível superior, formando cidadãos responsáveis na 

procura de soluções; 

II- preparar profissionais competentes, habilitados ao eficiente desempenho de suas 

funções, com sentido de responsabilidade e participação; 

III-  congregar mestres, pesquisadores, técnicos, e artistas, assegurando-lhes os 

necessários meios materiais e as indispensáveis condições de autonomia e de liberdade 

para se devotarem à ampliação do conhecimento, ao cultivo das artes e à sua aplicação a 

serviço do ser humano; 

IV- empenhar-se nos estudos dos problemas relativos com o desenvolvimento social, 

econômico e cultural do país, colaborando com as entidades públicas e privadas para tal 

objetivo, dentro dos limites dos seus recursos. 

Princípios 

Formação ética e humanística do sujeito voltada para a autonomia, 

cooperação, solidariedade, respeito à diversidade, tolerância e eqüidade social;  
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• Sólida formação técnico-científica, que possibilite ao sujeito compreensão e 

ação críticas do/no mundo em transformação; 

• Envolvimento dos três segmentos da comunidade universitária no 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de ensino de graduação e 

educação continuada; e  

• Compromisso com o desenvolvimento regional e inclusão social 

Políticas 

• Contribuir para a democratização do acesso ao conhecimento técnico-

científico, cultural e artístico; 

• Promover a expansão de ações que concorram para a formação do cidadão 

crítico e criativo, enquanto um sujeito comprometido com o desenvolvimento social e 

humano; 

• Viabilizar as condições necessárias ao desenvolvimento das ações 

acadêmicas e institucionais, visando uma formação profissional de qualidade; 

• Contribuir e estimular a expansão de ações de educação continuada; 

• Estabelecer políticas acadêmico-pedagógicas que se antecipem e/ou 

respondam às demandas da sociedade. 

Frente aos seus princípios institucionais, visão de futuro e missão, a 

Universidade Federal de Mato Grosso estabeleceu para o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2013 – 2018 as seguintes políticas estruturantes: 

  Buscar maior qualidade e a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão. 

  Ampliar as relações com a sociedade para melhor contribuir com o 

desenvolvimento regional sustentável. 
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  Modernizar sistema de gestão e avaliação com vistas a melhores resultados 

administrativos e acadêmicos;  

  Promover a melhoria da ambiência universitária; 

 Fortalecer a comunicação institucional de forma integrada e articulada com o 

sistema de comunicação social; 

  Ampliar quantitativa e qualitativamente as ações  no âmbito da saúde.  

  Fortalecer a universidade multicampus; 

E - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

A estrutura administrativa e acadêmica da Universidade Federal de Mato 

Grosso foi definida pelo Conselho Diretor da Instituição, por meio da Resolução CD 

N.º 11, de 19 de outubro de 2012 (Anexo I) 

Atualmente, a Universidade é composta por cinco campi, envolvendo 28 

Institutos e Faculdades. São ofertados 90 cursos de graduação e mais de 45 cursos de 

pós-graduação stricto sensu. Atualmente, a UFMT oferece oito cursos de graduação a 

distância, envolvendo 26 polos. 

Em termos de espaço físico, a UFMT conta hoje com uma área total de 

1.964.045,22 m2, dos quais 105.702,57 são de área constituída. A área construída dos 

laboratórios atinge 14.900,99 m2.  

F - ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 Cursos de graduação 

A UFMT, de acordo com dados registrados em dezembro de 2012, oferece 98 

cursos de graduação, dos quais 90 na modalidade presencial e 8 na modalidade a 

distância. Além disso, a Universidade oferece cursos, em regime modular, no âmbito 

do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR 

(UFMT, 2013).  
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A formação deve pressupor, além da dimensão cognitiva, as dimensões ética, 

estética, cultural e política, exigindo que todos os Projetos Pedagógicos tragam o 

compromisso com a formação para a cidadania. Também uma formação capaz de 

responder às exigências do mundo do trabalho com a preparação de um profissional 

capaz de decidir, criar, liderar e conviver com processos em permanentes 

transformações.  

Cursos de pós-graduação 

Uma das funções essenciais de todas as instituições de ensino superior é 

promover o avanço do conhecimento por meio da pós-graduação. A inovação, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade devem ser buscadas e reforçadas, 

através de programas e projetos intra e interinstitucionais, com o objetivo de 

contribuir para a melhoria das condições da vida social. 

Atualmente, a Universidade Federal de Mato Grosso oferece 45 cursos de pós-

graduação stricto sensu, dentre os quais, 34 são de mestrado e 11 de doutorado. No 

âmbito dos cursos de mestrado, dois são mestrados profissionalizantes, sendo um 

ofertado em rede. Quanto aos cursos de doutorado, nove cursos são ofertados 

regularmente e três são oferecidos em rede. Em relação à distribuição dos cursos de 

pós-graduação stricto sensu, o Campus de Cuiabá concentra 37 cursos, sendo 26 de 

mestrado e 11 de doutorado; O campus de Rondonópolis e o campus de Sinop 

oferecem, cada um, 3 cursos de mestrado; o campus do Araguaia oferece dois cursos 

de mestrado. A UFMT oferece, ainda, cursos de pós-graduação latu sensu nas 

diferentes áreas de conhecimento de acordo com a demanda institucional e social. 

G - POLÍTICAS DE ENSINO 

O ensino de graduação constitui-se uma das etapas do processo de formação 

profissional. O ensino de graduação e a formação continuada, incluindo a pós-

graduação, representam compromissos essenciais da UFMT, com vistas não só à 

democratização do conhecimento, mas também à contribuição no processo de 

qualificação permanente dos profissionais das diferentes áreas do conhecimento. 
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Os números totais de alunos concluintes na Universidade Federal de Mato 

Grosso vêm crescendo ano a ano em função da oferta maior de vagas e ainda de 

programas de apoio à permanência e ao sucesso acadêmico. Diante dessa realidade, a 

UFMT adota como política institucional a ampliação de categorias e do número de 

bolsas ofertadas em cada uma delas.  

Democratização do Acesso 

Para ampliar o acesso ao ensino superior, além do crescimento constante de 

vagas iniciais, a UFMT atualizou suas normas de acesso do processo seletivo e de 

transferência externa, conforme informações disponíveis no portal eletrônico 

(WWW.ufmt.br). Além disso, tem desenvolvido política de incentivo aos programas 

de interiorização da graduação, de formação de professores em exercício na 

modalidade presencial e a distancia, e a oferta de cursos no período noturno. Também 

desenvolve, em parceria com as Secretarias Municipais e com a Secretaria Estadual 

de Educação, programas de formação continuada dos professores da educação básica 

e programas de preparação de egressos de escolas públicas, de modo a capacitá-los 

para os exames vestibulares. Realiza a revisão dos projetos políticos pedagógicos dos 

cursos de graduação, buscando adequá-los às diretrizes curriculares nacionais. 

Informatização do Registro Acadêmico 

Outra importante ação da PROEG diz respeito à informatização dos 

procedimentos acadêmicos. No momento, alunos da graduação fazem suas 

matriculas, consultam horários, imprimem históricos escolares pela internet. Os 

coordenadores de curso elaboram horários de disciplinas, dividem turmas, consultam 

a exação curricular dos alunos também on line. Os professores, por sua vez, registram 

os resultados da avaliação de aprendizagem nos formulários eletrônicos e os 

encaminham on line para a Coordenação de Administração Escolar. Encontra-se em 

implantação o diário on line e outros mecanismos para facilitar as rotinas acadêmicas. 

Implantação da Avaliação Institucional 
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A partir de práticas de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, de 

práticas docentes e administrativas, de infraestrutura física e de pessoal, 

desenvolvidas por algumas unidades acadêmicas, a Pró-reitoria de Ensino de 

Graduação inicia projeto de implantação de avaliação institucional com vistas a 

melhorar a qualidade do ensino de graduação. Neste projeto se inserem os 

instrumentos de avaliação docente, projetos de acompanhamento de egressos e 

formulação de projetos para sanar dificuldades observadas na capacitação do pessoal 

docente, na infraestrutura física, nos equipamentos e acervo bibliográfico. 

 Revisão das Normas Acadêmicas 

A PROEG também desenvolve um complexo trabalho de revisão e atualização 

das normas que regem o ensino de graduação, em conjunto com os colegiados 

institucionais. Pretende rever desde as normas de ingresso (por processo seletivo ou 

por transferência) aos procedimentos de avaliação de aprendizagem, regimes de 

funcionamento dos cursos, estágios e outras atividades curriculares, buscando garantir 

a flexibilização curricular. 

H - POLITICAS DE EXTENSÃO E PESQUISA 

Política de Extensão 

A Universidade Federal de Mato Grosso tem sua política de extensão 

claramente em acordo com o Plano Nacional de Extensão, que hoje é a expressão 

maior da concepção de extensão universitária, bem como as principais diretrizes que 

lhe dão sustentação. A extensão então deve ser compreendida como “processo 

educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade” 

(Plano Nacional de Extensão Universitária: 29). 

A extensão se dá através das seguintes modalidades: programas, projetos, 

cursos, eventos, prestação de serviços, publicações e produtos, assessorias e 

programas especiais priorizando-se práticas que evidenciem a articulação com a 
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sociedade e desse modo envolvem propostas de trabalho interdisciplinar resgatando 

dessa forma o papel estratégico da extensão no âmbito da UFMT.  

Os eixos temáticos prioritários são cultura, educação, meio ambiente, direitos 

humanos, saúde, tecnologia, comunicação e trabalho e as ações de extensão deverão 

estar pautadas na observância de aspectos que promovam mudanças tanto no âmbito 

social quanto intrainstitucional. 

 Política de pesquisa 

A UFMT, comprometida com o desenvolvimento regional e avanço do 

conhecimento científico, visa contribuir para a consolidação dos grupos de pesquisa 

já existentes na UFMT, assim como fomentar o surgimento de novos grupos que, 

atuando em perspectiva multidisciplinar, contribuam para a solução dos problemas 

locais contemplando as diversas dimensões das temáticas abordadas.  

Para tanto, a UFMT conta com pesquisadores que tem seus projetos 

financiados por diversas agências de fomento, de caráter governamental e não-

governamental, podendo-se destacar: CNPq, CAPES, FINEP, Fundação de Amparo à 

Pesquisa no Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), SUDAM, Fundescola - MEC, 

IDRC - Canadá, CIDA - Canadá, Banco Mundial, SAREK - Suécia, IFS - Suécia, 

Fundação FORD, National Science Foundation - NSF (EUA); National Geographic 

Society - NGS (EUA); BMF - Alemanha, Secretarias de Estado da Saúde e de 

Educação, Ministério da Saúde (com destaque ao Projeto VIGISUS.  

O Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC/UFMT/CNPq – 

constitui-se em um dos principais instrumentos institucional para a formação de 

novos acadêmicos pesquisadores. Voltado ao aluno de graduação, é um incentivo à 

descoberta e formação de novos talentos, privilegiando a participação ativa de 

discentes em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e 

orientação adequada, individual e continuada.  

3 – DOS FUNDAMENTOS DO CURSO 

A – DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO 



 

11 

 

 

O Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), ora proposto, atende integralmente as 

Diretrizes Curriculares emanadas na RESOLUÇÃO CNE/CES 7, DE 11 DE MARÇO DE 

2002, na RESOLUÇÂO CNE/CP 2/2002, no Parecer CNE/CP 28/2001 e na Lei do 

SINAES. 

B – REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO NO BRASIL 

A história dos cursos de Ciências Biológicas no Brasil teve sua origem em 1934 

com os Cursos de História Natural e Ciências Naturais (Tomita, 1990, Bizzo, 2004 e 

Rabelo et al. 2006). Em 3 de setembro de 1979 foi promulgada a Lei nº 6.648, que 

regulamentou a profissão de biólogo, que dispõe em seu art. 1º que o exercício da 

profissão de biólogo é privativo dos portadores de diploma de: “... bacharel ou 

licenciado em curso de História Natural ou de Ciências Biológicas, em todas as suas 

especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia...”. (Brasil, 

1979) 

As Ciências Biológicas no Brasil, quanto à formação do profissional, proporcionam 

os cursos de: 

1)  Bacharelado em Ciências Biológicas – podendo direcionar formações com diferentes 

perfis profissionais conforme as áreas legais de sua abrangência e as ênfases regionais.  

2)  Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

4 – DEFINIÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL 

 O (A) graduado (a) em Ciências Biológicas (Licenciatura) deverá ser capaz de 

compreender e de intervir no processo de aprendizagem nos níveis de ensino 

fundamental e médio, desenvolvendo conceitos inerentes à Biologia e articulando a 

reflexão epistemológica sobre a ciência; ser consciente de seu papel na formação do 

cidadão crítico e ser capaz de observar e interpretar, com visão integradora, os 

fenômenos da natureza, os processos biológicos e tecnológicos correlatos, bem como de 

analisar a realidade, contextualizando nela sua atividade educativa, além de demonstrar 

atitudes favoráveis para o processo de aprendizagem; ser capaz de lidar tanto em nível 

técnico quanto experimental com a elaboração e execução de projetos na área de 
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educação, com uma visão crítica da natureza, das potencialidades e das limitações da 

Ciência. Espera-se, ainda, que tenha compromisso com a conservação da Biodiversidade 

e ética profissional que garanta a qualidade de vida de todas as espécies biológicas e que 

seja capaz de promover, sistematicamente, atitudes favoráveis à formação da 

consciência ética sobre a sustentabilidade planetária.  

A – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Conforme Art. 2o da RESOLUÇÃO CNE/CES 7 de 2002, elencamos a seguir o que 

deve ser percebido enquanto possibilidade de reflexões e de atitudes críticas no fazer 

profissional do licenciado em Ciências Biológicas: 

I - Desenvolver atividades educacionais em diferentes níveis do ensino; 

II - Estabelecer relações entre ciências, tecnologia, sociedade e meio ambiente. 

III - Atuar em prol da preservação da biodiversidade, sem desconsiderar as necessidades 

de desenvolvimento inerentes à sociedade. 

IV - Atuar profissionalmente com base nos princípios de uma sociedade democrática, 

que respeita a diversidade social, cultural, étnica, sexual e física de seus cidadãos. 

V - Avaliar criticamente a sua realidade social e participar da tomada de decisões a 

respeito dos rumos da sociedade como um todo, a partir da consciência de seu papel. 

VI - Promover uma prática educativa que identifique e leve em conta as características 

de seu meio de atuação, suas necessidades e desejos. 

VII - Reconhecer e atuar profissionalmente, considerando a complexidade do fenômeno 

educativo e os aspectos técnicos, éticos, coletivos e relacionais da sociedade e da cultura 

humana. 

VIII - Transformar seus conhecimentos acadêmicos específicos em conhecimento 

escolar. 

IX - Adotar uma atitude de pesquisa baseada na ação-reflexão-ação sobre a própria 

prática em prol do seu aperfeiçoamento e da aprendizagem dos alunos. 



 

13 

 

 

X - Dominar e atualizar-se a respeito dos conhecimentos de sua área específica, assim 

como perceber e realizar a articulação desses saberes com o contexto mais amplo da 

cultura. 

5 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A - OBJETIVOS DO CURSO  

 Formar profissionais na área de Licenciatura em Ciências Biológicas para 

desenvolver atividades educacionais e de pesquisas educacionais em diferentes 

níveis e abordagens;  

 Trabalhar sua função social, ajudando a "formar o cidadão" capaz de 

compreender e participar da divulgação e da produção do conhecimento 

científico; desenvolver atitudes e valores que lhes permitam ouvir, pensar, 

analisar, questionar, opinar, decidir, resolver, ser ético, solidário e participativo, 

enfim, que vá ao encontro de seus anseios futuros de forma crítica e de nossa 

sociedade.  

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios obrigatórios e voluntários, além da 

participação em atividades de extensão. 

 Garantir a condução de avaliações periódicas que utilizem instrumentos que 

sirvam para orientar docentes e discentes no desenvolvimento das atividades 

didáticas. 

A preocupação com as competências técnico-profissionais precisa estar em sintonia 

com situações reais, para que se apliquem os conteúdos trabalhados no cotidiano, 

fazendo a transposição didática de forma significativa. Ressalta-se a necessidade de se 

pensar para além do currículo técnico, pois afinal, cidadão é aquele que ouve, pensa, 

analisa, questiona, opina, entende, decide e participa. Neste sentido, percebemos este 

Projeto Pedagógico como balizador de ações no decorrer do curso, sendo flexível para 

novas implementações quando se fizer necessário, conforme legislação, demandas, 

decisões coletivas nas instâncias devidas e, principalmente, pelo processo de avaliação 

interno e externo do currículo formador. 
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Cabe ressaltar, ainda, que dentro da perspectiva do olhar de totalidade percebemos 

possibilidades em se trabalhar disciplinas compartilhadas por professores de áreas 

diferentes, quando necessário, de forma integrada. 

B - OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Preparar o acadêmico para atuar no magistério de ensino básico nas áreas e sub-áreas 

da Biologia; 

- Proporcionar ao licenciando uma formação ampla, diversificada e sólida no que se 

refere aos conhecimentos básicos de suas áreas específicas; 

- Promover, por meio das atividades práticas e dos estágios curriculares vivenciados em 

diversos espaços educacionais, a integralização dos conhecimentos específicos com as 

atividades de ensino; 

- Promover a imersão dos licenciandos em ambientes de produção e divulgação 

científicas e culturais no contexto da educação em ciências biológicas; 

- Formar o educador consciente de seu papel na formação de cidadãos sob a perspectiva 

educacional, científica, ambiental e social; 

- Capacitar os futuros professores para o constante aprimoramento pessoal e 

profissional. 

C – JUSTIFICATIVA 

A UFMT está localizada num contexto geográfico privilegiado, envolvendo três 

grandes biomas – Pantanal, Amazonas e Cerrado – além de três grandes bacias 

hidrográficas – a Bacia do Prata, a Bacia do Amazonas e a Bacia do Araguaia/Tocantins.  

Esses elementos comportam-se como laboratórios naturais que contribuem no processo 

de formação de professores pesquisadores com um leque de oportunidades pela 

diversidade dos ecossistemas ali existentes. Numa via de mão dupla, o estudo desses 

ecossistemas permite tanto a compreensão de seus processos naturais, como também 

análises ambientais voltadas à sustentabilidade do desenvolvimento social referenciado 

de Mato Grosso, que podem subsidiar políticas de gestão no estado. É importante 

salientar que a Universidade Federal de Mato Grosso está situada numa porção da 

extensa área Amazônica que, por sua vez, soma mais da metade da superfície do Brasil. 

Há muito se vem discutindo os problemas econômicos e sociais desta região, cuja 
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densidade demográfica aumenta de forma notável e cuja produção agropecuária vem 

contribuindo largamente na economia nacional e, evidentemente, trazendo os problemas 

inerentes a esse modelo de desenvolvimento. 

A necessidade de capacitação de professores para a Educação Básica, em todas as 

áreas do conhecimento, é significativa no Estado de Mato Grosso, e pode ser percebida 

no por meio da dificuldade de preenchimento dos quadros docentes das unidades 

escolares, além da evidente falta de qualidade demonstrada nas diversas formas 

avaliativas realizadas tanto nível regional quanto nacional. Dessa forma, trata-se de 

desafios postos e assumidos como prioritários por esta IFES, que defende a tese da 

implementação da formação de professores, visando o desencadeamento do processo de 

sustentabilidade, na perspectiva de uma sociedade mais justa e equânime, construída a 

partir da rearticulação das relações entre as instituições públicas, sociedade civil 

organizada e setor produtivo.  

Os esforços governamentais relativamente recentes (incentivo à agricultura, à 

pecuária, à piscicultura, à construção de novas estradas, incentivo à pesquisa de 

elementos naturais, preocupação com a ocupação agrícola, com a conservação e 

preservação dos elementos naturais, etc.) em favor do desenvolvimento das regiões 

Amazônica, de Cerrado e também do Pantanal, têm trazido um expressivo contingente 

humano ao Centro-Oeste.  

Desta forma, ampliam-se as necessidades de formação de pessoal qualificado nas 

diferentes áreas do conhecimento que venham atender a demanda da Educação (formal e 

ambiental), que vise a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, em 

consonância com a legislação vigente. 

É necessário observar ainda que, paralelamente ao crescimento demográfico de 

Mato Grosso e à consequente e crescente demanda educacional nos primeiros níveis, 

outros grandes desafios têm se apresentado e as oportunidades de trabalho do educador 

biólogo evidenciam-se de forma crescente. 
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Finalmente, na busca da formação de biólogos para o ensino que levem a bom termo 

o desenvolvimento e a sustentabilidade regional é que o Curso de Ciências Biológicas 

(Licenciatura) vem sendo oferecido à comunidade. 

D – PERFIL DO EGRESSO 

O egresso do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) deverá ser capaz de 

articular o pensamento epistemológico sobre a ciência, evidenciando a importância da 

difusão científica, compreendendo a ciência como uma atividade social com 

potencialidades e limitações. Deve compreender os processos de aprendizagem de modo 

a ser capaz de trabalhar com as diferenças individuais e necessidades especiais dos 

estudantes. 

 O futuro educador deverá ser consciente de seu papel de agente transformador da 

realidade na formação de cidadão crítico e ser capaz de observar e interpretar, com visão 

integradora, os fenômenos da natureza, os processos biológicos e tecnológicos 

correlatos, bem como de analisar a realidade, contextualizando nela sua atividade 

educativa, além de demonstrar atitudes favoráveis para o processo de aprendizagem. 

O egresso do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) deverá desenvolver 

capacidade e segurança para migrar do papel de reprodutor do conhecimento para o de 

produtor nas áreas e formas de ensino, por meio de pesquisa participativa com seus 

estudantes, assegurando à sociedade o direito de acesso à boa prática profissional 

docente. Deverá possuir fundamentação teórica sobre o uso da pesquisa participativa 

para a solução de problemas como alternativa filosófica e metodológica para a educação 

em Ciências Biológicas. 

 Espera-se, ainda, que tenha um compromisso com a formação da consciência para a 

conservação da Biodiversidade e da ética profissional que vise garantir a qualidade de 

vida de todas as espécies biológicas. 

 

E – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 O curso foi concebido de forma a proporcionar experiências educacionais 

que vinculem o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse sentido, as disciplinas, sob 
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responsabilidade de professores qualificados e titulados nas áreas específicas do 

campo biológico, serão ministradas a partir de metodologias que privilegiam aulas 

teóricas, práticas em laboratórios específicos das áreas, laboratório natural intra-

campus da UFMT e Zoológico, aulas de campo fora do espaço universitário, e 

laboratório de informática, além de atividades relacionadas à extensão, tais como 

apresentação dos resultados de trabalhos em forma de painéis, oficinas e mini-cursos 

para a comunidade, e à pesquisa. Salientamos que as atividades propostas nas 

metodologias apresentadas nos planos de ensino, possuem prioritariamente como 

objeto de investigação os biomas e os sistemas educacionais regionais.  

Metodologias não presenciais, incluindo as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), também poderão ser utilizadas até o limite de 20% da carga 

horária da disciplina, se previstas no Plano de Ensino. Serão assumidas como 

metodologias preferenciais para o desenvolvimento das atividades não presenciais:  

 Interações virtuais, com página institucionalizada da disciplina. 

Através de plataformas, múltiplos recursos podem ser acessados, tais 

como fórum, caixa de mensagens, sala de aula virtual, webconferência, 

questionários online, etc.; 

 Atividades experimentais, normalmente desenvolvida em laboratórios 

e com acompanhamento de monitor ou técnico; 

 Desenvolvimento de projetos ou estudos dirigidos, com a obtenção de 

um produto, que pode ser, por exemplo, a redação de um texto ou o 

preparo de uma apresentação; 

Outras metodologias não presenciais podem ser propostas no Plano de Ensino, 

que será apreciado pelo Colegiado de Curso. As atividades propostas nas 

metodologias apresentadas nos planos de ensino poderão priorizar como objeto de 

investigação os ecossistemas regionais. 

Vale ressaltar que os Departamentos de Biologia e Zoologia e o de Botânica e 

Ecologia, por meio dos seus respectivos colegiados, juntamente com Coordenação de 

Ensino o Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante, deverão efetivar lócus de 
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discussão e de trabalho coletivo. Esses momentos serão vivenciados no início de cada 

semestre acadêmico, quando é realizada a Semana de Planejamento na qual, além da 

avaliação do semestre anterior em que os acadêmicos e docentes deverão reportar 

criticamente as relações do processo pedagógico de cada disciplina, apresentar sugestões 

de superação de problemas, além de propor calendário de atividades extracurriculares, 

onde destacamos o Seminário de Estudos Biológicos (SEB). O evento, nos últimos anos, 

tem sido organizado alternadamente pelo Centro Acadêmico de Biologia (CABIO). 

Estas iniciativas buscam a melhoria da formação dos profissionais Biólogos e o 

envolvimento dos graduandos em Ciências Biológicas e formação continuada aos 

egressos da UFMT bem como os demais profissionais formados em outras IES. O 

incentivo à participação dos acadêmicos nos Programas de Monitoria e de Tutoria 

traduz-se, também, na preocupação institucional com o aprimoramento da formação do 

futuro profissional da Educação, além de contribuir com a minimização das dificuldades 

no processo ensino-aprendizagem. 

Os discentes terão ao longo do curso a possibilidade de cursar as disciplinas 

específicas do bacharelado, podendo ao final do curso, quando obtida a titulação de 

licenciatura, solicitar a continuação do vínculo com a UFMT, para obter a titulação na 

modalidade bacharelado. 

Além das estratégias descritas acima e visando um acompanhamento mais 

individualizado, os alunos contarão com um orientador acadêmico que os norteará 

quanto ao planejamento e condução de sua vida acadêmica.  

 Orientador Acadêmico 

A cada aluno ingressante no Curso em Ciências Biológicas (Licenciatura), 

será indicado, pelo colegiado de curso, um professor orientador acadêmico 

pertencente ao quadro de docentes efetivos do IB, que acompanhará o aluno até a 

conclusão do primeiro ano do curso. O orientador acadêmico é um professor que 

facilitará a integração do estudante à vida universitária, orientando-o quanto às suas 

atividades acadêmicas. A orientação se dará entre um professor orientador e um 

grupo de estudantes. 
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 Caberá A Cada Orientador: 

  Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos alunos que a ele se 

vinculam, assessorando e aconselhando-os no que concerne ao fluxo curricular e às 

opções de fluxo constantes do projeto pedagógico; 

  Apresentar ao aluno o projeto pedagógico do Curso; 

  Fomentar nos alunos a participação efetiva na dinâmica e no ambiente 

acadêmico. 

Para que os objetivos da Orientação Acadêmica sejam cumpridos, serão 

adotadas duas estratégias: uma que envolve orientação coletiva e outra que oferece 

atendimento individual aos alunos do grupo. 

 Orientação Coletiva 

Como sugestão, os Orientadores acadêmicos e o seu respectivo grupo de 

alunos devem se reunir ordinariamente três vezes a cada semestre: 

1a Reunião 

É realizada nas primeiras semanas de aula. A pauta desta reunião abrange, 

entre outros: acolhimento dos novos alunos do grupo; introdução ao projeto 

pedagógico; apresentação dos instrumentos de apoio aos alunos durante o curso, 

como programas de monitoria e grupos de estudo, programas de tutoria, entre outros. 

2a Reunião  

É realizada semanas antes de completar 2/3 do semestre em questão. A pauta 

desta reunião abrange, entre outros, a orientação sobre trancamento de componentes 

curriculares. 

3a Reunião  
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É realizada aproximadamente duas semanas antes das últimas avaliações do 

semestre. A pauta desta reunião abrange, entre outros: orientação sobre matrículas em 

componentes curriculares do próximo semestre; avaliação dos instrumentos de apoio 

aos alunos; apresentação e discussão das dificuldades enfrentadas e da soluções 

encontradas no âmbito das atividades acadêmicas. 

 Orientação Individual 

Além dos encontros coletivos, cada Orientador Acadêmico disponibiliza duas 

horas semanais em que os alunos do respectivo grupo de orientação poderão procurá-

lo para aconselhamento sobre a sua vida acadêmica. 

F – REGIME ACADEMICO 

Forma de acesso 

O ingresso ao Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) do Instituto de Biociências se 

dará principalmente por meio da colocação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

que é regulamentado pela Resolução N.º 95/2009 CONSEPE.  

O acadêmico também poderá ingressar no Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) 

por meio da Transferência Interna, Transferência Externa Facultativa, Transferência 

Compulsória, Matrícula de Graduado em Nível Superior, conforme Resolução N.º 94/2011 

CONSEPE, combinada com a resolução n. 52/1994 CONSEPE. 

Vagas 

Anualmente serão abertas 40 vagas (20 vagas por semestre) para acadêmicos 

ingressantes no curso de Ciências Biológicas (Licenciatura). 

Como este projeto de reestruturação está sendo concomitante com a implantação do 

Projeto de Curso de Bacharelado que oferecerá também 40 vagas anualmente (20 por 

semestre), no mesmo Instituto de Biociências, não haverá redução de vagas, pois 

somando-se os dois cursos ofereceremos 40 vagas semestrais, sendo que o Instituto de 

Biociências oferece atualmente apenas 30 vagas por semestre, havendo um aumento de 

10 vagas por semestre para a formação de biólogos. 
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As disciplinas que formam o núcleo comum dos dois cursos serão oferecidas em 

conjunto para os alunos dos dois cursos de graduação, assim, devido às restrições quanto 

ao número de alunos nas aulas de laboratório, não é possível um número maior de vagas 

(40 vagas no total). 

Turnos de funcionamento 

O curso é oferecido em período integral. 

Dimensão das turmas (teoria e prática) 

As salas de aula teórica comportam 40 acadêmicos (vinte da licenciatura e vinte do 

bacharelado) e os laboratórios para as aulas práticas variam sua capacidade conforme 

seu tamanho. Quando necessário, a turma será sub-dividida para maior conforto e, 

sobretudo, a facilitação da aprendizagem. 

G - ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR 

O Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) tem um total de 194 (cento e noventa 

e quatro) créditos equivalentes a carga horária de 3.104 (três mil, cento e quatro) horas, 

mais 200 horas de atividades complementares, totalizando 3.304 (três mil, trezentas e 

quatro) horas, com integralização mínima de 8(oito) períodos letivos (semestres), e 

máxima de 12 períodos letivos (semestres). 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

DIRETRIZES 

CURRICULARES 
DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO CH (h) 

Biologia Geral/Biologia Celular, 

Molecular e Evolução 

Anatomia de Vertebrados 64 

Biologia celular 64 

Histologia Animal 80 

Biologia do Desenvolvimento 64 

Genética Molecular 64 

Genética 64 

Evolução 64 

Fundamentos Biológicos de Evolução, Sistemática e Biogeografia 64 

Bioquímica 80 

Biofísica 64 

Sub-total 672 

 

 

Diversidade Biológica 

Microbiologia I 64 

Microbiologia II 64 

Zoologia I 64 
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Ecologia  

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos das Ciências 

Exatas e da Terra  

 

 

 

Zoologia II 80 

Zoologia III 80 

Fisiologia Animal Comparada 80 

Fisiologia vegetal 80 

Anatomia vegetal 64 

Morfologia e taxonomia de Criptógamos 80 

Morfologia e taxonomia de Fanerógamos 96 

Sub-total 752 

Ecologia I 64 

Ecologia II 64 

Ecologia III 64 

Sub-total 192 

Delineamento Amostral e análise de Dados 64 

Química 64 

Física 48 

Introdução à Geologia 48 

Paleobiologia 64 

Sub-total 

 

 

288 

Fundamentos Filosóficos e 

Sociais  

 

 

Saúde  

 

 

Ensino 

 

 

Princípios de Sociologia 32 

Princípios de Antropologia 32 

História e Filosofia do Conhecimento Biológico 32 

Sub-total 96 

Biologia Parasitária  48 

Práticas em Educação para a Saúde 64 

Sub-total 112 

Práticas em Educação em Ciências e Biologia I e II 128 

Psicologia da Educação 64 

Instrumentação para o Ensino I, II e III 208 

LIBRAS 64 

Sub-total 464 

Estágio Curricular 

supervisionado  

 

Estágio Curricular Obrigatório I a IV  400 

   

Optativas  Optativa  I  e  II  128 

Atividades Complementares Atividades Complementares 200 

 Sub-total 328 

TOTAL DE HORAS  3.304 
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H - PERIODIZAÇÃO  CURRICULAR 

 

1º. Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º. Semestre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas  Pré-requisitos Créditos  Carga horária 

Práticas em Educação  

em Ciências e Biologia II 

 

 

 

3.1.0 64h 

Zoologia I  

 

3.1.0 64h 

Psicologia da Educação  3.0.0 48h 

Histologia Animal   3.2.0 80h 

Biologia do desenvolvimento  3.1.0 64h 

Delineamento Amostral e 

Análise de Dados 

 4.0.0 64h 

Biofísica   3.1.0 64h 

SUBTOTAL  22.6.0 448h 

Disciplinas  Pré-requisitos Créditos  Carga horária 

Fundamentos Biológicos de 

Evolução, Sistemática e 

Biogeografia 

 4.0.0 64h 

Química  2.2.0 64h 

Práticas em Educação em 

Ciências e Biologia I 

 2.2.0 64h 

Biologia celular  2.2.0 64h 

Bioquímica  3.2.0 80h 

História e Filosofia do 

Conhecimento Biológico 

 2.0.0 32h 

Física  2.1.0 48h 

SUBTOTAL  17.9.0 416h 
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3º. Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º. Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas  Pré-requisitos Créditos  Carga horária 

Instrumentalização 

para o ensino I 

 1.3.0 64h 

Zoologia II  3.1.1 80h 

Microbiologia I  2.2.0 64h 

Genética Molecular  3.1.0 64h 

Morfologia e 

taxonomia de 

Criptógamas 

 2.2.1 80h 

SUBTOTAL  11.9.2 352h 

Disciplinas  Pré-requisitos Créditos  Carga horária 

Práticas em Educação para a 

Saúde 

 2.2.0 64h 

Biologia Parasitária 

 

 2.1.0 48h 

Microbiologia II 

 

 2.2.0 64h 

Ecologia I   2.1.1 64h 

Morfologia e Taxonomia de 

Fanerógamas 

 

 3.2.1 96h  

Genética Biologia celular  3.1.0 64h 

SUBTOTAL  14.9.2 400h 
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5º. Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º. Semestre 

 

 

 

 

Disciplinas  Pré-requisitos Créditos  Carga horária 

Estágio Curricular Obrigatório I  0.4.0 64h 

Instrumentalização para o 

Ensino II 

 1.2.1 64h 

      Zoologia III 

 

 2.2.1 80h 

Ecologia II  3.1.0 64h 

Anatomia Vegetal  3.1.0 64h 

Fisiologia Vegetal  3.2.0 80h 

SUBTOTAL  12.13.1 416 h 

Disciplina  Pré-requisitos Créditos  Carga horária 

Introdução à 

Geologia 

 2.1.0 48h 

Instrumentalização 

para o Ensino III 

 0.4.1 80h 

Fisiologia animal 

Comparada 

 3.2.0 80h 

Ecologia III   2.1.1 64h 

Estágio Curricular 

Obrigatório II 

 0.4.0 64h 

Evolução   4.0.0 64h 

Anatomia de 

Vertebrados 

 3.1.0 64h 

    SUBTOTAL  14.13.2 464h 
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7º. Semestre 

 

 

 

 

 

 

8º. Semestre 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Disciplina  Pré-requisitos Créditos  Carga horária 

Estágio Curricular 

Obrigatório III 

 0.9.0 144h 

Princípios de 

Sociologia 

 2.0.0 32h 

Princípios de 

Antropologia 

 2.0.0 32h 

Paleobiologia  4.0.0 64h 

Optativa  4.0.0 64h 

SUBTOTAL  12.9.0 336h 

Disciplina  Pre-requisito Créditos  Carga horária 

Estágio Curricular 

Obrigatório IV 

Estágio Curricular 

Obrigatório III 

0.8.0 128h 

Libras  4.0.0 64h 

Optativa  2.2.0 64h 

SUBTOTAL  6.10.0 256h 
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Fluxograma do Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 5º SEMESTRE 6º SEMESTRE 7º SEMESTRE 8º SEMESTRE 

    Estágio Curricular 

Obrigatório I 

64h 

Estágio Curricular 

Obrigatório II 

64h 

Estágio Curricular 

Obrigatório III 

128h 

Estágio Curricular 

Obrigatório IV 

144h 
 

Práticas em  

Educação em 
Ciências e Biologia  

I 

64h 

Práticas em  

Educação em 
 Ciências e Biologia  

II 

64h 

Instrumentalização para 

o ensino I 
 

64h 

 

 

Práticas em Educação 
para a Saúde  

64h 

Instrumentação para o 

ensino II 
64h 

Instrumentação para o 

ensino III 
80h 

  

Química 

64h 

Zoologia I 

64h 

Zoologia II 

80h 

Biologia Parasitária 

48h 

Zoologia III 

80h 

Fisiologia Animal 

Comparada 

80h 

  

Biologia Celular 

64h 

Histologia Animal 

80h 

Microbiologia I 

64h 

 

Microbiologia II 

64h 

 Introdução à  

Geologia  

48h 

 

Optativa 

64h 

 

Optativa 

64h 

Bioquímica 

80h 

Biologia do 

Desenvolvimento 

64h 

 Ecologia I  

64h 

Ecologia II  

64h 

Ecologia III  

64h 

  

Fundamentos 

Biológicos de 

Evolução, 
Sistemática e 

Biogeografia  

64h 

 

Psicologia da 

Educação 
48h 

Morfologia e 

Taxonomia de 

Criptógamas 
80h 

Morfologia e 

Taxonomia de 

Fanerógamas 
96h 

Anatomia Vegetal 

64h 

Anatomia de Vertebrados 

64 h 

Princípios de 

Antropologia 

32h 
 

História e Filosofia 

do Conhecimento 
Biológico 

32h 

Delineamento 

Amostral e Análise 
de Dados  

64h 

Genética Molecular 

64h 

Genética 

64h 

 Evolução 

64h 

Princípios de sociologia 

32h Libras 
64h 

      Paleobiologia 
64h 

 

Física 

48h 

Biofísica 

64h 

  Fisiologia Vegetal 

80h 

 

 

 

 

 

 

416h 448h 352h 400h 416h 464h 320h 272h 
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EM  BRANCO 
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I -  ROL DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 
Disciplina        Pré-requisito Carga horária 

Anatomia  Humana  64 

Filosofia da Ciência  32 
Educação científica e o ensino por  

Investigação 
 64 

Métodos instrumentais em 

biologia celular e estrutural 

Biologia Celular 64 

Histologia aplicada Histologia Animal 64 

Ecologia Comportamental Ecologia I 64 

Biologia molecular Biologia Celular e Bioquímica 64 

Ética e formação profissional  32 

Micologia Microbiologia I 64 

Ecologia de Áreas Úmidas Ecologia I 64 

Ecologia de interação   64 

Flora e vegetação regional Botânica II 64 

Ecologia de campo Ecologia III 80 

Cálculo I  64 

Ecologia humana Ecologia II 64 

Ecologia urbana Ecologia I 64 

Ecologia Aquática Química 64 

Princípios de biogeografia Fundamentos de Evolução, 

Sistemática e Biogeografia 

64 

Princípios de sistemática  Fundamentos de Evolução, 

Sistemática e Biogeografia 

64 

Evolução e filogenia de insetos  64 

Mastozoologia Zoologia III 64 

Animais peçonhentos e venenosos Zoologia III 64 

Herpetologia Zoologia III 64 

Ornitologia Zoologia III 64 

Botânica Econômica e Aplicada  64 

Análise de Dados Biológicos 

Multivariados 

 64 

Microbiologia Ambiental Microbiologia I 64 

Redação Técnica e Científica  64 

Zoologia de Campo  80 

Botânica de Campo  80 
Biologia da Conservação Ecologia III 64 
Introdução à Imunologia Micro II 64 

Ictiologia Zoologia III 64 

Tópicos Especiais  64 

Etnobotânica Botânica II 64 

Biologia floral Botânica II 64 

Projeto de Pesquisa em Ciências 

Biológicas 

  

64 

Pesquisa em Ensino de Ciências e 

Biologia 

 64 

Conhecimentos científicos e o 

conhecimento escolar 

 64 

Questões sociocientíficas na 

educação básica 

 32 

O Pensamento Evolutivo no 

Ensino de Biologia 

 32 

Perspectivas culturais no ensino 

de ciências 

 32 

Pesquisa em educação  64 

Biotecnologia Microbiana  Microbiologia I 64 

Ecologia Microbiana  Microbiologia I 64 
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J - FORMA DE OFERTA DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

As disciplinas optativas serão oferecidas durante todo o período do curso, 

conforme a disponibilidade de professores. Será sugerido que tais disciplinas sejam 

cursadas nos últimos semestres do curso para um melhor aproveitamento por parte dos 

acadêmicos.  

 

K – EMENTÁRIO  (ANEXO I) 

 

L –NIVELAMENTO NO CURSO 

 Uma forma de corrigir algumas deficiências no conhecimento básico que se deseja 

que o acadêmico recém avaliado pelo processo de seleção unificado possua, é o 

nivelamento por meio de disciplinas ofertadas pela IES que o colegiado de curso 

entender necessárias, caso-a-caso, além de cursos de extensão solicitados aos 

departamentos pelo colegiado de curso, e participação nos Programas de Monitoria e 

Tutoria, decorrentes da necessidade observada. 

 

M – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DISCENTE 

 O processo de avaliação adotado pelo Curso de Ciências Biológicas 

(Licenciatura), ofertado pelo Instituto de Biociências da UFMT, atende aos 

princípios contidos na Resolução n.º 27, de 1º  de março de 1999, do CONSEPE e 

tem como fim a utilização de instrumentos que verifiquem o crescimento dos 

acadêmicos quanto ao desenvolvimento de um pensamento crítico e de habilidades 

de análise e reflexão, mensurados por meio de técnicas específicas como: 

 Prova escrita com questões que envolvam raciocínio e memorização; 

 Prova de consulta (livros, revistas científicas, separatas,etc.); 

 Prova oral ; 

 Prova prática em laboratório e campo; 

 Seminários (elaboração e apresentação); 

 Interpretação de textos; 

 Resenhas 



 

 

31 

 

 Portfólios 

 Dossiê  

 Produção de textos; 

 Painéis (apresentados à comunidade); 

 Pesquisa bibliográfica 

 Relatórios de prática de campo e de laboratório 

 Confecção de material didático-pedagógico; 

 Debates; 

 Aulas simuladas; 

 Apresentação de minicursos (para a comunidade); 

 Banca/Monografia (comunicação oral e Trabalho de Conclusão de Curso). 

Uma normativa sobre o sistema de avaliação será elaborada pelo 

Colegiado deste curso, em conjunto com o Colegiado do curso de Ciências 

Biológicas (bacharelado), com homologação da Congregação. Com base nesta 

normativa sobre a avaliação, o professor programará as formas específicas de 

avaliação da aprendizagem para a sua disciplina e incluirá como parte do plano de 

ensino, depois de discutido com os alunos, será aprovado pelo Colegiado de Curso 

e apresentado aos discentes das disciplinas. 

 

N - TRABALHO DE GRADUAÇÃO 

 Será apresentado na forma de um dossiê, conforme descrito no item “O dossiê 

final no curso”, na página 43, a seguir. Cabe destacar que o Dossiê será 

desenvolvido como atividade das práticas enquanto componente curricular ao longo 

de todo o curso, nas disciplinas de: “práticas de educação em ciências “, nas 

disciplinas de “ instrumentalizações para o ensino” e também nos  “estágios 

supervisionados” . 

 O aluno será estimulado também a desenvolver um Projeto de Pesquisa em 

Ciências Biológicas, na forma de uma disciplina optativa, cujo relatório final poderá 

ser uma Monografia de Trabalho de Curso ou um artigo científico, conforme 
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regulamento estabelecido pelo colegiado de curso para ser seguido na disciplina 

citada. 

 

O – ATIVIDADES DE EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

ARTICULADAS À GRADUAÇÃO. 

 As atividades de extensão e pesquisa na graduação, serão efetivadas a partir de 

apresentação de projetos específicos, aprovados pelos colegiados de departamento e 

pela Congregação para perceber a vinculação com o ensino. Destacamos que todo e 

qualquer projeto deverá estar registrado no SIGPROJ, quando caracterizado de 

extensão, e registrado na PROPEQ quando de pesquisa.   

 

P – POLÍTICA DE ESTÁGIOS 

 Será desenvolvida a partir das Políticas Nacionais que dispõem sobre a 

regulamentação e características das atividades de estágios, cabendo ao Colegiado a 

sua normatização e acompanhamento. 

 

Q - REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

O estágio curricular obrigatório, configura-se como atividade curricular 

obrigatória para a integralização do currículo de biologia, com 400 horas sob a 

coordenação de um docente do Instituto de Biociências e a supervisão de um docente 

da unidade educacional onde o estágio vir a ocorrer. 

Da definição:  

O estágio curricular no  Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) , em 

sintonia  com a Lei 11788,  é compreendido como ato educativo, desenvolvido no 

ambiente da educação  básica (ensino  regular, profissionalizante, indígena e do  

campo).  

 

O estágio curricular obrigatório configura-se como elo importante entre os 

vários componentes curriculares específicos, potencializando a construção da identidade 

do educador como professor pesquisador e no desenvolvimento de competências 

exigidas na prática profissional. 

Objetivos do estágio curricular obrigatório: 
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I – desenvolver competências e habilidades necessárias à atuação do professor de 

Ciências  e  Biologia na  Educação Básica. 

II – compreender o trabalho docente na realidade escolar a fim de favorecer o 

trabalhão coletivo mediado pelo  diálogo. 

III – Possibilitar o desenvolvimento da relação entre teoria e prática pedagógica e 

ensino x pesquisa, no exercício da regência. 

IV – favorecer condições necessárias para analisar, compreender e atuar na resolução 

de situações do cotidiano escolar 

V – desenvolver a participação efetiva no trabalho pedagógico para a promoção da 

aprendizagem de sujeitos. 

VI - possibilitar o desenvolvimento do comportamento ético e do aprimoramento 

profissional, incentivando o estudante a buscar sua autonomia e a lidar com as 

diversidades do cotidiano escolar 

VII - permitir que o estudante aprimore suas habilidades de relacionamento humano, 

comunicação interpessoal de qualidade e de interpretação da realidade percebida no 

campo de estágio no  diferentes  contextos sociais; 

VIII -  fomentar, pelo constante contato com a realidade do campo de estágio, a 

reflexão e a avaliação dos  sujeitos  envolvidos, acerca do regulamento do estágio,  

como  também potencializar possível reformulação do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), quando necessário; 

Organização da carga horária do estágio curricular obrigatório 

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório são ofertadas a partir do 5o 

semestre do curso, conforme determina a Proposta Curricular do curso de  Biologia. 

O estágio curricular supervisionado terá a sua carga horária distribuída nas 

seguintes atividades: 

 

I - visita à unidade cedente para observação e diagnóstico da realidade  da  

escola parceira. 

 

II -  organização do plano de trabalho (elaboração de Projetos, Planos de Ensino, 

Planos de Aula, análise dos livros didáticos utilizados na escola.), no mínimo 20% da 

carga horária;  
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III - estágio de observação; 

 

IV - estágio de participação (participação em projetos da escola, sala do 

educador, e outros); 

 

V - estágio de regência (direção de sala de aula) com no mínimo 20% do total da 

carga horária da disciplina que tem esta atividade em sua ementa, e estágio minicursos; 

 

VI - redação do relatório final (dossiê), fruto da reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas no período de estágio, assim como relatórios parciais relativos à evolução 

das atividades.  

 

Os resultados das atividades do estágio curricular obrigatórios deverão ser 

socializadas com a comunidade universitária e escolar, através de mesas redondas, 

minicursos, fóruns de discussão e produção, oficinas, palestras, seminários, eventos, 

apresentação de banners, sessões de estudos, projetos de extensão, entre outros, 

organizados pelos estudantes 

O Estágio Curricular Obrigatório, sob forma de exercício de regência tem carga- 

horária total de 400 horas, assim distribuídas: 

I – 5o semestre, 64 horas - gestão de processos educativos – Ensino Fundamental. 

Podendo envolver: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação no 

Campo, Educação Indígena, Educação Hospitalar, em Escolas públicas, privadas e 

mistas. 

II – 6o semestre, 64 horas - gestão de processos educativos – Escolas do Ensino 

Médio. Podendo envolver: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 

Educação no Campo, Educação Indígena, Educação Hospitalar, em Escolas do 

Ensino Fundamental e na Gestão de Processos Educativos em Escolas do Ensino 

Fundamental. 

III – 7o semestre, 144 horas - regência, extensão e pesquisa no ensino fundamental. 

Podendo envolver: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação no 

Campo, Educação Indígena, Educação Hospitalar, em Escolas do Ensino 



 

 

35 

 

Fundamental e na Gestão de Processos Educativos em Escolas do Ensino 

Fundamental. 

IV – 8o semestre, 128 horas - regência, extensão e pesquisa no ensino médio. 

Podendo envolver: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação no 

Campo, Educação Indígena, Educação Hospitalar, em Escolas do Ensino 

Fundamental e na Gestão de Processos Educativos em Escolas do Ensino 

Fundamental. 

 

Das atribuições da Coordenação de Ensino de  Graduação  de  Ciências Biológicas 

(Licenciatura): 

 

  São consideradas atribuições do colegiado de curso: 

I – propor em parceria  com os professores  da  área  de  ensino  do curso o 

Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado e  consequentemente possíveis 

alterações  sempre que necessárias; 

 

II – definir  as  escolas  concedentes  do  campo  de  estágio: 

 

III  - aprovar e acompanhar o Plano de Ensino dos  professores  do estágio; 

 

IV -  fornecer suporte pedagógico aos professores do  campo  de  estágio; 

 

V - avaliar semestralmente os resultados apresentados no  campo  do  estágio; 

parecer no prazo de dez dias úteis; 

 

VI - zelar pelo cumprimento deste Regulamento. 

 

As atribuições do professor-coordenador do estágio curricular obrigatório 

É considerada obrigatória a coordenação de um docente no campo de estágio 

para acompanhamento da atuação do estagiário, em razão da natureza do curso de 

licenciatura em Biologia, como também favorecer condições à formação do professor 

pesquisador. 
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São consideradas funções do professor coordenador do estágio curricular 

obrigatório: 

I – acompanhar e orientar os estagiários através do acompanhameto das atividades de 

campo, complementando com entrevistas, reuniões e orientação de relatórios. 

II – favorecer a reflexão prático-teórica das vivências e dos registros coletados a fim 

de propiciar ao estagiário a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos.  

III – organizar e manter atualizado um sistema de cadastramento de possibilidade de 

estágio curricular obrigatório; 

IV – coordenar a elaboração do plano de trabalho dos estagiários,  

V – acompanhar as atividades de estágio, junto aos professores-supervisores. 

VI – promover estudos referentes aos fundamentos epistemológicos e legais do 

estágio e a revisão de procedimentos e normas, se necessário. 

VII – disponibilizar para as instituições conveniadas, os resultados das atividades 

realizadas, objetivando contribuir, se for o caso, para a melhoria de processos 

produtivos e organizacionais e demonstrar os benefícios do curso. 

VIII – promover junto às instituições conveniadas um acordo mútuo de cooperação 

entre Diretores, Coordenadores e Professores a fim de proporcionar aos estagiários 

um ambiente propício para o desenvolvimento prático-teórico. 

Das atribuições dos estagiários: 

 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 

  A realização do  estágio é  considerado obrigatório conforme a Lei 11.788, 

aplica-se a todos os  estudantes  do curso (brasileiros e  estrangeiros ),que estejam 

regularmente matriculados no  campo  de  estágio do  curso. 

 Nos  casos de  alunos  com licença médica, gestante ou em serviço militar, o 

afastamento das  atividades  de  estágio domiciliar, seguirá as normas constantes no 

Regulamento da UFMT, podendo ser realizada no  exercício domiciliar apenas as 

atividades de planejamento de planos  de  aula. As atividades realizadas  no  cotidiano  

escolar, deverão ser cumpridas integralmente, mesmo que fora do cronograma 

estabelecido pelo professor do campo  de  estágio. 

Considera-se funções do estagiário: 

 I -  cumprir o regulamento do estágio curricular supervisionado; 
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II - definir com o professor regente da unidade concedente de estágio o período 

para realização das atividades previstas  no estágio; 

III -  cumprir o plano de trabalho  estabelecido em parceria  entre o professor do 

campo  de  estágio e o professor regente da unidade concedente de estágio; 

VI - comparecer ao estágio pontualmente, nos dias, horas e locais estipulados ; 

V -  comunicar à escola concedente e ao professor do campo  de  estágio  com 

antecedência de, no mínimo, 48 horas, a sua ausência nas atividades previstas; 

VI - manter atitude ético-profissional no desenvolvimento de todas as atividades 

previstas; 

VII - avaliar de modo constante e crítico o seu desempenho na função docente; 

VIII - apresentar aos professores com, no mínimo, 48 horas de antecedência, o 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas nos campos de estágio; 

IX – ser  ético na  comunicação frente  às constatações feitas nas instituições 

campo de estágio e respeitar as normas por elas estabelecidas; 

X - manter atitudes de disciplina, discrição, respeito como também de 

colaboração quando no recinto campo de estágio; 

XI - apresentar relatório  escrito  das  atividades  realizadas  durante  as  etapas  

de  estágio 

Sobre a avaliação do estágio 

A avaliação do estágio curricular obrigatório será concomitante ao próprio 

processo de desenvolvimento dos estágios. 

A avaliação será realizada coletivamente, da seguinte forma: 

I – frequência mínima de 75% conforme legislação vigente. 

II – participação nos grupos de estudo. 

III – atuação no campo de estágio, coleta de dados. 

IV – participação nos relatórios coletivos, sistematização e análise dos dados. 

V – elaboração e desenvolvimento de projetos. 

VI – participação e elaboração das observações, planos de aula, relatórios e demais 

atividades previstas no projeto político pedagógico. 

VII -  elaboração e  socialização  do  Dossiê 
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Regulamento do dossiê final no curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) 

A formação de um profissional da área de docência exige o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão sobre si mesmo, sobre suas experiências, vivências, sobre o 

desejado, o procurado e o oferecido para sua formação, tendo como ponto de partida um 

olhar retrospectivo sobre os caminhos percorridos, ao longo do qual por meio da análise 

e interpretação das ações construímos nosso próprio conhecimento (SCHON, 2000), e 

como ponto de chegada a autocrítica para impulsionar o próprio desenvolvimento 

profissional, bem como, estimular os demais alunos do curso e instigar a autocrítica dos 

docentes e do curso como um todo. 

O dossiê é um documento personalizado, instrumento que tem a finalidade de 

apresentar os objetivos e trabalhos específicos de seu autor, acompanhados de uma 

profunda reflexão. Schon (1983) considera a reflexão como componente importante na 

organização de um instrumento de avaliação eficiente. Para ele, a reflexão é um 

processo em que os sujeitos extraem o sentido de uma situação dada, não se apoiando, 

particularmente, em pontos de vista objetivos ou técnicos ou em modelos referenciais 

estruturados, mas, mantendo um “diálogo reflexivo”, aberto, amplo, consigo mesmo, a 

respeito de uma determinada situação. É esse o indicador que diferencia os diversos 

instrumentos construídos por inúmeros atores, escolas e em diversos países. (ALVES, 

2013). Em fim, podemos afirmar também, que o  dossiê visa  narrar  de  maneira  

reflexiva os  caminhos percorridos  durante  o processo  de  formação inicial  do 

professor  de  biologia. Adicionalmente o dossiê também constitui-se como  instrumento  

de  acompanhamento  e  avaliação  do  curso. 

Considerando que análises das potencialidades e limitações consistem em 

importantes contribuições ao curso que oferecemos para sua atuação profissional, para a 

sua futura prática pedagógica no cotidiano escolar, o Dossiê do curso de Biologia 

precisa ser assumido como processo, podendo constituir- se em poderoso instrumento 

de avaliação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, porque permitirá que os 

acadêmicos se tornem mais conscientes do contexto histórico-político-sóciocultural, das 

bases estruturantes do seu currículo, bem como de suas ações, estimulando-os à reflexão 

e à crítica, orientada pelos referenciais teóricos trabalhados no processo ensino-

aprendizagem, mas, principalmente, sobre as formas como ele constitui e constituirá sua 

identidade docente. 

Ao escrever “O que eu sei de mim e meu percurso de formação”, narrativa 

autobiográfica, escrevemos sobre a história da educação e dos procedimentos no 

processo de minha formação, revemos discussões sobre as potencialidades da produção 
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memorialística pautada em teóricos fundamentais para essa abordagem, que refletem 

sobre a temática das memórias na educação, trabalhando com os autores e obras que 

tratam de autobiografias, histórias de vida, relatos orais,  depoimentos etc., 

especialmente voltados para a educação e a formação de educadores. Construir 

sua biografia educativa, refletindo sobre seu percurso, representa, nesse dossiê, um 

exemplo da riqueza da abordagem biográfica no processo de  formação do educador(a), 

durante seu curso de graduação. 

Trata-se de instrumento que formalmente se pode apresentar para avaliação, 

sendo essa uma estratégia que se inscreve no movimento de avaliação alternativa e que 

apresenta componentes adequadas, tornando possível acender a múltiplas fontes de 

reflexão para olhar e documentar tanto o processo de ensino-aprendizagem quanto de 

formação docente.  

Como instrumento de avaliação acreditamos que os acadêmicos corresponderão 

às expectativas, refletindo sobre a práxis docente a partir das discussões e de suas 

produções no contexto das disciplinas. O dossiê representa uma tentativa de adoção de 

um modelo organizacional que permitirá concretizar a articulação das atividades 

acadêmicas, contribuindo para o funcionamento eficaz de um curso de Licenciatura, 

consistindo em apoio transdisciplinar, envolvendo, igualmente, os diversos 

intervenientes no processo de formação docente.  

O dossiê surge, essencialmente, como um documento de consulta, análise e 

utilização de possíveis instrumentos de avaliação e prática do processo de ensino-

aprendizagem. Espera-se que ele traga as observações sobre as experiências acadêmico-

pedagógicas, quer no contexto formal das disciplinas, quer nas atividades 

complementares e, sobretudo, nas interações pessoais com a comunidade acadêmica 

(docente-técnico-discente), pois, como Tardif e Lesard (2007) enfatizam, “o trabalho 

docente repousa quotidianamente sobre inúmeras e variadas interações com os alunos 

e também com os demais atores escolares”. Trata-se, portanto, de experiência inovadora 

no processo de formação de educadores no curso de Lic. em Ciências Biológicas, 

oferecido pelo Instituto de Biociências. 

Estrutura do dossiê 

Neste dossiê, deve ser apresentada uma seleção de atividades didáticas que 

incidem em algumas das principais áreas de intervenção: 

a. Articulação das atividades acadêmicas - Interdisciplinaridade. 

b. Apoio à construção do percurso de aprendizagem dos acadêmicos. 
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c. Sensibilização para aspectos fundamentais de organização e do funcionamento da 

sociedade democrática em que é possível a expressão de sentimentos diversos e novas 

proposições . 

Como antes de iniciar um dossiê, o analista escolhe um caminho claro que deve 

seguir. podendo itemizar o dossiê, de acordo com suas preferências. Mas segue um 

exemplo de roteiro (que não é obrigatório!). Seria reducionista indicar o percurso a ser 

trilhado pelo acadêmico, pois como Nóvoa (1997) nos diz, “o trabalho do professor 

envolve diferentes aspectos tais como seleção de conteúdos, organização de programas, 

escolha de metodologias adequadas para o ensino, acompanhamento da aprendizagem 

do aluno, gestão da classe, estrutura organizacional, pressupostos, valores, diferentes 

entendimentos das políticas educacionais, condições de trabalho, opções didáticas, 

organização e âmbito das atividades, organização do tempo e do espaço. Na atividade 

docente, o professor mobiliza saberes construídos durante sua formação e no decorrer 

do exercício da profissão”. E esse aprendizado precisa se iniciar durante seu processo 

de formação inicial. Nada substituirá a criatividade e a autonomia do aluno na 

estruturação do seu dossiê, mas podemos indicar alguns pontos básicos que poderão 

compor a sua narrativa, ou melhor, que poderão ser abordados no seu texto. 

 

Sugestões de pontos que poderão ser abordados pelos acadêmicos 

I- Análise das Ementas e objetivos das disciplinas 

Algumas questões que podem servir de referências para os acadêmicos: 

Foram cumpridos os objetivos apresentados? Parcial ou totalmente, por quê? O que 

faltou?  

Os conteúdos de cada disciplina foram adequados aos seus objetivos? Descreva. O que 

poderia ser melhorado?  Como? 

Qual a importância que cada disciplina teve ou deveria ter tido na sua formação?  

Qual a relação que o conteúdo/método de cada disciplina teve ou deveria ter tido com a 

sua formação profissional? 

Qual a relação que o conteúdo/método de cada disciplina teve ou deveria ter tido com a 

compreensão/transformação da realidade educacional brasileira? 

II- Reflexão totalizadora sobre o processo de formação docente 

Como eu avalio minha formação em relação ao mundo profissional (escolha do curso de 

licenciatura, ser ou não ser professor, etc) e sobre meu percurso de formação docente? 

Em sentido geral, como você avalia o conjunto das práticas docentes desenvolvidas ao 

longo do curso: 
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na metodologia? 

no domínio dos conteúdos? 

na relação professor-aluno ? 

na assiduidade? 

na pontualidade? 

na sistematização dos conteúdos e métodos? 

outros? 

O que precisa ser melhorado? Fundamentar a partir do conhecimento pedagógicos. 

Como você avalia a sua atuação como aluno (concentração, interesse, disciplina, 

assiduidade, pontualidade, diversidade de leituras, participação nos trabalhos didáticos e 

científicos desenvolvidos, entre outros)? 

Quais sugestões você apontaria para os alunos melhorarem o seu desempenho ao longo 

do curso ? 

Análise do processo 

O dossiê, documento a ser entregue ao final do curso, deverá basear-se nas 

informações coletadas e transcritas, e o autor (o acadêmico) construirá conclusões que 

indicarão se o(s) objeto(s) de análise da formação pedagógica (neste caso nossos 

objetivos/metas) foi/foram, ou não, alcançado (s). Em que medida o autor do dossiê se 

sente habilitado(a) para iniciar a prática docente na Educação Básica, lembrando que a 

docência é um processo que se desenvolve ao longo de toda a vida profissional.  

No dossiê, o acadêmico narrará, de forma crítico-reflexiva, essa experiência, 

mostrará se o curso contribuiu e, em que medida, na sua formação docente, e também 

enquanto cidadão, a partir da análise e da reflexão sobre a interface entre o 

conhecimento biológico, o conhecimento pedagógico e os conhecimentos e práticas da 

formação de uma cidadania democrática, crítica e reflexiva.  

Nesta perspectiva, entendemos que deve haver um reconhecimento crescente da 

necessidade de desenvolver a capacidade de compreender, pensar e resolver novos 

problemas, juntamente com iniciativas que vêm sendo tomadas no sentido de promover 

um debate e implementar uma política educacional que assegure o desenvolvimento das 

habilidades criativas dos acadêmicos. No processo de ensino e aprendizagem, as etapas 

de construção do conhecimento percorridas em conjunto pelo professor e aluno são 

imprescindíveis. Assim, desenvolver a criatividade tanto de discentes quanto de 

docentes, parece ser um objetivo tão simples e é uma das características mais raras de se 

encontrar na maioria de nossos jovens e dos agentes formadores, tradicionalmente 
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educados para atitude conformista e homogênea que os sistemas escolares e a sociedade 

reproduzem. Essa é uma proposta de mudança, um desafio para todos nós, que deverá 

compor a essencialidade do dossiê. 

Da orientação e da socialização do dossiê. 

 O aluno deverá escolher um orientador para acompanhá-lo na elaboração do 

dossiê final do curso, que deverá ser apresentado publicamente juntamente com os 

demais colegas, a critério do professor da disciplina Estágio IV ou por regulamentação 

do colegiado de curso. 

6 - PRÁTICA ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR  

A prática enquanto  componente  curricular, configura-se  como atividade 

curricular obrigatória para a integralização do currículo de biologia, com 400 horas, 

tomando  como  referência o parecer  CNE/CP 28/2001,  que  orientou  a resolução 

CNE/CP 2-2002; assim, o  Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas  da  UFMT  

assume  a prática  enquanto componente curricular como:   

“...  prática que produz algo no âmbito do ensino. ...ela terá que ser uma 

atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, a 

fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-

científica.... A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo 

daquela. A prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo 

conteúdo é atravessado por uma teoria.” 

Cabe também destacar que o curso de licenciatura  em  Ciências  Biológicas,  dialoga  

com  Rubem  Alves  na  compreensão do professor. O referido autor sustenta  que: 

“Se o professor orienta o aluno no sentido de como colecionar e organizar as 

informações e como produzir explicações próprias para aquilo que foi 

observado, esse professor está na realidade preparando o aluno para 

desempenhar com domínio próprio seu papel na sociedade. (ALVES, 2002)” 

A partir do exposto e considerando a abrangência de atuação do professor de  

Ciências e Biologia, a prática enquanto componente curricular precisa contemplar 

vivências nas  áreas de educação, saúde e meio ambiente.  

 na educação: Construir  ferramentas  de  ensino  de  maneira  coletiva  e  dentro  

dos  princípios da interdisciplinaridade, da problematização, da contextualização e da 

sistematização. 
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 na saúde:  vivenciar  práticas educativas  de  saúde coletiva. 

 no meio ambiente: desenvolver ações que buscam  a  sustentabilidade, 

preservação e  conservação  do  meio  ambiente 

 

A - OBJETIVOS DA PRÁTICA ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR: 

I –  Desenvolver  competências e  habilidades necessárias à atuação do professor de 

Ciências  e  Biologia na  Educação Básica. 

II – Estabelecer  interface  com  as disciplinas  específicas  do  curso  de  biologia. 

III – Potencializar o movimento  de formação  do professor  pesquisador. 

IV- Promover a  articulação  entre  ensino e pesquisa;  teoria  e prática.  

V-  Favorecer o  trabalho  coletivo no  I.B 

 

B - ORGANIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA PRÁTICA COMO 

COMPONENTE CURRICULAR 

As atividades da Prática como componente curricular são ofertadas a partir do 1o 

semestre do curso, conforme determina a Proposta Curricular do Curso de Biologia. 

A carga horária da prática enquanto componente curricular é de 400 horas, assim 

distribuídas: 

I – 1o Semestre - 64 horas – Prática de Ensino em Ciências I:  as tendências 

pedagógicas e a prática educativa no Brasil. 

II – 2o Semestre - 64 horas - Prática de Ensino em Ciências II: Estudo do sistema 

educacional brasileiro numa perspectiva histórica; características da educação básica: 

objetivos, currículo, estruturas, organização e funcionamento da educação básica. 

III – 3o Semestre - 64 horas – Instrumentalização para o Ensino I: elementos 

fundamentais da Didática de Ciências Naturais no ensino fundamental e médio 

(objetivos, conteúdos, métodos, ensino, aprendizagem e as condições e meios do 

ensino); instrumentalização para o ensino nas áreas da Citologia, Histologia e 

Embriologia. 

IV – 4o Semestre - 64 horas - Práticas de Educação em Saúde nas Escolas: Conceitos 

e princípios de Educação para a Saúde. Biodiversidade e Saúde. Alterações e riscos 
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ambientais relacionados à saúde humana. Higiene Física. Dimensões e importância  de 

um programa de Educação para a Saúde  nas escolas. O papel do Biólogo como um 

educador em Saúde. Projetos e diagnose da saúde humana e ambiental (espaços 

escolares e em seu entorno). 

V – 5o Semestre - 64 horas – Instrumentalização para o Ensino II:  Interface com 

Estágio Curricular Obrigatório I e II; instrumentalização para o ensino de 

Microbiologia Zoologia de invertebrados  e vertebrados. 

VI – 6o Semestre - 80 horas - Instrumentalização para o Ensino III: Interface com 

Estágio Curricular Obrigatório III e IV; instrumentalização para o ensino de 

botânica, Ecologia, Genética e Evolução. 

 

C - RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR DA PRÁTICA ENQUANTO 

COMPONENTE CURRICULAR 

Entendemos que a prática como componente curricular, por sua natureza, precisa 

ser desenvolvida dentro dos princípios da interdisciplinaridade, assim, a sua gestão 

como também as ações serão coletivas e participativas. Neste contexto estão 

previstas a participação de professores (área de ensino de biologia) e professores das 

disciplinas específicas). 

São consideradas atribuições do professor da prática enquanto componente curricular  

I –  estabelecer  a  mediação  no  trabalho  interdisciplinar  com os  colegas  do  

curso; 

II – potencializar o trabalho coletivo e participativo entre os  membros  da  

comunidade da  biologia; 

III - favorecer condições para formação do professor; 

IV - estimular a elaboração e implementação de projetos de pesquisa, extensão e ou 

de  ensino que  tenham  como  princípio  a  interdisciplinaridade; 

V - Orientar formas de análise das informações coletadas, estabelecendo um diálogo 

entre as fontes teóricas do conhecimento e a realidade observada, favorecendo a 

articulação e a reflexão entre as dimensões teóricas e as práticas. 
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D - OPERACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA DA PRÁTICA ENQUANTO 

COMPONENTE  CURRICULAR  

Conceber a prática enquanto componente  curricular, como atividade reflexiva e 

não como  atividade meramente técnica, requer  entre  outros,  movimento  de  

reflexão dos  professores  do  curso.  Nesta perspectiva há necessidade de fomentar o 

trabalho coletivo decente, como também possibilitar uma formação sólida aos futuros 

docentes disponibilizando ferramentas para que estes consigam manter uma postura 

reflexiva crítica frente a sua prática e aprimorá-la, ou seja, tornar-se um professor 

pesquisador. 

Para operacionalizar a prática enquanto componente curricular propomos as 

seguintes ações: 

 Reunião de planejamento com os professores do curso. 

 Planejamento participativo com os alunos para implementação das ações no 

semestre. 

Tal proposta pressupõe que a prática de ensino  enquanto  componente  

curricular seja  organizada e implementada a partir do primeiro semestre em dois 

momentos que se complementam:  a prática  de ensino  em  ciências naturais e as 

instrumentalizações nas  áreas  básicas  específicas.   

 

E - MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DA PRÁTICA ENQUANTO 

COMPONENTE  CURRICULAR 

A avaliação das Práticas Educativas enquanto componente curricular será 

concomitante ao próprio processo de desenvolvimento dos estágios. A avaliação será 

da seguinte forma: 

I – Freqüência de 75% conforme legislação vigente. 

II – Participação nas  atividades  programadas. 

III – desenvolvimento de trabalho  coletivo 

IV – Participação nos relatórios coletivos, sistematização e análise dos dados. 

V-  Elaboração e socialização de  dossiês 
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7 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As finalidades das atividades complementares estão fundamentadas no art. 4º, Inciso 

IV da Resolução CNE/CP2/2002, do Ministério de Estado da Educação e do Desporto,  

A supervisão das atividades complementares será realizada pelo coordenador de 

ensino de graduação. 

A carga horária das atividades complementares é de 200 horas e não está 

vinculada a nenhum semestre do curso, porém, o aluno deverá realizar, pelo menos, 

três, dentre as sugeridas abaixo: 

 Disciplinas extracurriculares cursadas fora do I.B ou da UFMT, desde que 

tenham pertinência com os conteúdos programáticos do curso de graduação; 

 Bolsas concedidas pela UFMT (monitoria, estágio interno, extensão, PIBIC e 

PIBID); 

 Estágios curriculares não obrigatório realizado em instituições conveniadas com 

a UFMT 

 Realização de estágio voluntário em projetos cadastrados na UFMT (pesquisa, 

extensão etc.) 

 Realização de curso regular de língua estrangeira e/ou português concomitante 

com o período da Graduação; 

 Participação em congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de 

trabalho e similares, versando sobre temas educacionais ou do respectivo curso; 

 Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências, 

oficinas de trabalho e similares, versando sobre temas educacionais ou do respectivo 

curso; 

 Participação em órgãos colegiados ou comissões eleitorais da UFMT; 

 Participação na organização de congressos, seminários, eventos educacionais; 

 Participação em intercâmbio ou convênio cultural; 

 Visitação a exposições, a mostras de arte e cultura, desde que indicada e 

certificada pelo professor proponente da atividade. 

 Participação em projetos de pesquisa. 



 

 

47 

 

 O não cumprimento de no mínimo 200 horas correspondentes às atividades 

Complementares estabelecidas na estrutura curricular do curso, acarretará no 

impedimento da conclusão do Curso. 

Caberá ao Colegiado de curso criar mecanismos para avaliação e aproveitamento 

das atividades complementares acadêmico-científico-culturais, considerando as 

demandas sociais vigentes. Segue no anexo II, uma tabela com as respectivas 

pontuações de contagem de horas, com a pontuação de cada atividade em horas, para 

o computo do total horas das Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno. 

 

 8 - PLANO DE ENSINO E PROGRAMA DAS DISCIPLINAS 

 Os planos de ensino e programas das disciplinas são apresentados semestralmente 

ao Colegiado de Curso, que os avalia considerando o PPC e as condições de sua 

exeqüibilidade, aprovando-os e arquivando-os na Coordenação de Ensino. 

 

 9 - QUADRO COMPARATIVO DA ESTRUTURA ATUAL E A PROPOSTA 

Estrutura Atual Proposta de Reestruturação Aproveitamento 

Disciplinas CH Cr Disciplinas CH Cr  

Biologia Celular, Molecular e Evolução  

Biologia Celular 75 4 Biologia Celular 64 4 Total 

Bioquímica 90 3 Bioquímica 80 5 Total 

Biofísica 60 3 Biofísica 64 4 Total 

Genética Molecular 60 4 Genética Molecular 64 4 Total 

Genética  60 4 Genética  64 4 Total 

Introdução à 

Imunologia 

45 2     

Evolução 60 4 Evolução 64 4 Total 

Diversidade Biológica  

Morfologia e 

Taxonomia de 

Criptógamos 

75 

 

 

4 

 

 

Morfologia e 

Taxonomia de 

Criptógamos 

80 5  

Total 

Microbiologia I 60 4 Microbiologia I 64 4 Total 

Microbiologia II 60 4 Microbiologia II 64 4 Total 

Morfologia e 

Taxonomia de 

Fanerógamos 

75 4 Morfologia e 

Taxonomia de 

Fanerógamos 

96 6  

Total 

Zoologia I 60 3 Zoologia I 64 4 Total 

Zoologia II 60 3 Zoologia II 80 5 Total 

Zoologia III 60 3 Zoologia III 80 5 Total 

Anatomia Vegetal 60 4 Anatomia Vegetal 64 4 Total 

Anatomia Humana 60 4 Anatomia dos 

Vertebrados 

64 4  

Total 

Histologia Animal 75 5 Histologia Animal 80 5 Total 

Biologia do 

Desenvolvimento 

60 3 Biologia do 

Desenvolvimento 

64 4 Total 

 

Fisiologia Vegetal 75 4 Fisiologia Vegetal 80 5 Total 

Fisiologia Animal 

Comparada 

75 3 Fisiologia Animal 

Comparada 

80 5 Total 
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Ecologia  

Ecologia I 60 3 Ecologia I 

Ecologia II 

64 

64 

4 

4 

Total 

Ecologia II 60 3 Total 

Ecologia III 60 3 Ecologia III 64 4 Total 

Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra  

Física Geral 60 3 Física Geral 48 3 Total 

Delineamento 

amostral e Análises 

de dados 

60 4 Delineamento 

amostral e Análises 

de dados 

64 4 Total 

Química 60 3 Química 64 4 Total 

Introdução à 

Geologia 

45 3 Introdução à 

Geologia 

48 3 Total 

Paleobiologia 60 3 Paleobiologia 64 4 Total 

Matemática para a 

Biologia 

   45 3 Cálculo I 64 4 Total 

Fundamentos Filosóficos  e Sociais   

Filosofia da Ciência 45 3 História e Filosofia 

do conhecimento 

Biológico 

32 2 Total 

Princípios 

Sociologia 

30 1 Princípios 

Sociologia 

32 2 Total 

Princípios de 

Antropologia 

30 1 Princípios de 

Antropologia 

32 2 Total 

Ensino  

Psicologia da Educação     60                 3            Psicologia da Educação    48                  

3 

           Total 

Prática de Ensino 

em Ciências I 

60 3 Prática de Ensino 

em Ciências I 

64 4 Total 

Prática de Ensino 

em Ciências II 

60 3 Prática de Ensino 

em Ciências II 

64 4 Total 

Prática de Ensino 

em Ciências III 

Prática de Ensino 

em Ciências IV 

Prática de Ensino 

em Ciências V 

30 

 

30 

 

30 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática de Ensino 

em Ciências VI 

Educação para 

Saúde  

 

30 

 

 

45 

 

1 

 

 

3 

 

Práticas de 

Educação para a 

Saúde 

 

 

64 

 

 

4 

 

 

Total 

 Libras 60 4  Libras 64 4 Total 

Instrumentação para 

o ensino de 

Biologia Geral I 

Instrumentação para 

o ensino de 

Biologia Geral II 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Instrumentalização 

para o ensino I 

 

 

 

 

 

64 

 

4 

 

Total 

 

Instrumentação para 

o ensino de 

Microbiologia 

Instrumentação para 

o ensino de 

Zoologia 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Instrumentalização 

para o ensino II 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 



 

 

49 

 

Instrumentação para 

o ensino de 

Botânica 

Instrumentação p/ o 

ensino de Ecologia 

 

 

30 

 

 

 

30 

1 

 

 

1 

 

 

Instrumentalização 

para o ensino  III 

 

 

80 

 

 

     

 

           

     5 

 

 

Total 

 

Estágio 

Supervisionado I 

 

60 

 

2 

 

Estágio 

Supervisionado I 

 

64 

 

4 

 

Total 

Estágio 

Supervisionado II 

 

60 

 

2 

 

Estágio 

Supervisionado II 

64 4 Total 

Estágio 

Supervisionado III 

180 3 Estágio 

Supervisionado III 

144 9 Total 

Estágio 

Supervisionado IV 

 

90 

 

5 

Estágio 

Supervisionado IV 

 

 

128 

 

8 

Total 

 

10 – INFRAETRUTURA 

ESPAÇO FÍSICO DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

 O Instituto de Biociências da UFMT disponibiliza para o Curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura) 05 (cinco) salas para aulas teóricas climatizadas, com 

capacidade para 45 alunos. Para as aulas práticas o IB disponibiliza para o Curso os 

seguintes laboratórios de ensino: 

Laboratório Multiuso I, com área de 56 m2 , climatizado, com 

capacidade para 30 alunos possui microscópios ópticos, 

estereomicroscópios, estereomicroscópio com captura de imagem, monitor 

de 50”, lousa branca e tela para projeções. Esse laboratório destina-se às 

aulas práticas que utilizam microscópios e/ou microscópios 

estereoscópicos; 

Laboratório de Ensino de Fisiologia Vegetal, com uma área de 65 m2 e 

capacidade para 20 alunos, possui germinador, estufa, espectrofotômetro, 

balança de precisão e micrótomo e é destinado às disciplinas de Fisiologia 

Vegetal e Anatomia Vegetal. Os professores e alunos dessas disciplinas 

também contam com uma casa de vegetação de 25 m2 para para aulas 

práticas a campo.; 

Laboratório de Ensino de Ecologia, destinado às disciplinas de Ecologia, 

e Biologia da Conservação, com uma área de 70 m2 e capacidade para até 

40 alunos, possui estufa, balança de precisão, microscópios ópticos e 
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instrumentos de apoio às aulas de campo; 

Laboratório de Ensino de Zoologia, destinado às disciplinas de Zoologia 

de Invertebrados e Vertebrados, Animais peçonhentos e demais disciplinas 

relacionadas à Zoologia, possui uma área de 62 m2 com  capacidade para  

atender 30 alunos e conta com estereomicroscópios, estereomicroscópio 

com captura de imagem e monitor, aparelho de DVD, televisor e  coleção 

didática de vertebrados e invertebrados; 

Laboratório de Ensino de Microscopia, destina-se às disciplinas 

Biologia Celular , Histologia Animal, Biologia do Desenvolvimento e 

demais disciplinas que utilizam microscópio óptico, possui 98 m2 e 

capacidade para atender a 30 alunos e conta com microscópios ópticos, 

microscópio com captura de imagem acoplado a monitor de TV, lousa 

branca, tela para projeções. 

Laboratório Multiuso II, com uma área de 90 m2 possui microscópios e 

estereomicroscópios com captura de imagem, monitor 50”, autoclave, 

estufas, destilador de água, bancadas com bico de gás e uma sala de apoio 

para manutenção de culturas de microorganismos.  Destina-se a atender as 

disciplinas da área de Microbiologia, Biologia Molecular e Genética. 

O Laboratório de Informática está estruturado com jogos de PCs, tela, 

teclado e nobreaks. Os acadêmicos têm acesso ao espaço quando é 

solicitado para alguma aula de disciplina, bem como para que realizem 

suas pesquisas bibliográficas, acessando o portal Periódico Capes ou 

desenvolvam seus trabalhos.  

  Para Aulas de campo: os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas 

(Bacharelado) também contam com aulas de campo, que podem  ser  ministradas 

em várias localidades, dentre elas destacam-se: o PARNA de Chapada dos 

Guimarães, Estação Ecológica Serra das Araras, Rodovia Transpantaneira, Base 

Avançada da UFMT de Pesquisa no Pantanal,  e outras áreas  próximas a Cuiabá.   

Além do IB, outros Institutos e Faculdades da UFMT também 

disponibilizam salas para aulas teóricas e laboratórios para aulas práticas, 

principalmente para as disciplinas obrigatórias, dessa forma, são utilizados os 

laboratórios de Bioquímica, do Departamento de Química, Geologia e 

Paleontologia, do Departamento de Geologia, localizados no Instituto de Ciências  

Exatas e da Terra; o de Física, do Departamento de Física, localizado no Instituto 
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de Física. 

Além dos laboratórios de ensino, o IB também conta com laboratórios de 

pesquisas, relacionados abaixo, que ficam sob a responsabilidade dos líderes dos 

grupos ou núcleos de pesquisa. Esses laboratórios são disponibilizados para o 

desenvolvimento de estágios e atividades relacionadas a iniciação científica, 

segundo o interesse e anuência dos professores responsáveis pelos laboratórios. 

 LABORATÓRIO DE ANÁLISE MORFOLÓGIA E MORFOMÉTRICA 

 LABORATÓRIO DE DENDROCRONOLOGIA 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DA INTERAÇÃO INSETO-

PLANTA 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE COMUNIDADES 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE MAMÍFEROS 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE VERTEBRADOS 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS 

PEQUEIROS 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA E TAXONOMIA DE 

ARTRÓPODES 

 LABORATÓRIO DE ECOLOGIA VEGETAL 

 LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA VEGETAL E CASA DE 

VEGETAÇÃO 

 LABORATÓRIO DE GENÉTICA ANIMAL 

 LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIA 

 LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA e ECOLOGIA 

MICROBIANA 

 LABORATÓRIO DE TAXONOMIA E ECOLOGIA DE 

MICRORGANISMOS AQUÁTICOS E SIMBIONTES 

 LABORATÓRIO E COLEÇÃO ORNITOLÓGICA 

 LABORATÓRIO E COLEÇÃO ENTOMOLÓGICA  

 LABORATÓRIO E COLEÇÃO HERPETOLÓGICA 

 LABORATÓRIO E COLEÇÃO ICTIOLÓGICA 

 LABORATÓRIO E COLEÇÃO MASTOZOOLÓGICA 

 

Outras Estruturas de Suporte para a formação Técnica-Científica: 

Os alunos do curso em Ciências Biológicas (Bacharelado) também contam 

com outras estruturas, vinculadas direta ou indiretamente ao Instituto de 

Biociências, que dão suporte ao enrriquecimento curricular quanto á formação 

técnica-científica relacionada à Área da Biodiversidade regional: 

Herbário: o acervo do Herbário Central da UFMT, é o mais antigo 

Herbário do estado, abrigando coleções principalmente de plantas oriundas dos 

biomas do cerrado, pantanal e floresta, é utilizado para consultas, aulas práticas e 

desenvolvimento de Trabalhos de Curso. 
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 Zoológico: o curso conta com o apoio do Zoológico de Animais 

Regionais,  enquanto ferramenta para o processo de ensino aprendizagem na área 

de Ciências da Natureza, uma vez que, por meio deste mecanismo é possível 

trabalhar diferentes subáreas do conhecimento. Vale salientar que este espaço 

também é favorável ao processo de formação continuada bem como campo para a 

iniciação científica, uma vez que ali vários projetos de pesquisassão 

desenvolvidos por pesquisadores vinculados ao Curso de Medicina Veterinária e 

Zootecnia.  

Núcleos de Pesquisa:  IB conta ainda, com três núcleos: NIEA (Núcleo 

Interdisciplinar de Educação Ambiental),  NIEFA (Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos Faunísticos) e NEPA (Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal). O 

primeiro desenvolve ações de extensão junto à comunidade local (Associações de 

Bairro, Escolas, Mostras, etc) nas quais alunos do curso de Ciências Biológicas 

estão envolvidos na produção de material didático e elaboração e execução de 

minicursos, visando a Educação Ambiental. O NIEFA surgiu com a perspectiva 

de congregar docentes, discentes em nível e pós-graduação em linhas de pesquisa 

coadunantes com o Programa Pós-graduação em - Ecologia e Conservação da 

Biodiversidade/IB e com, o recém criado, Programa de Pós-Graduação em 

Zoologia. Vários pesquisadores do NIEFA estão vinculados à Coleção Zoológica 

da UFMT, que apresenta um acervo de grande importância regional, quanto ao 

número de espécies e à representatividade. A Coleção Zoológica além de apoiar o 

Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade do IB, 

também vem apoiando outros programas de pós-graduação de outras instituições  

através de empréstimo de material zoológico, utilizados em trabalhos de 

dissertação e teses. O NEPA, cuja preocupação primeira é gerar dados que 

subsidiem propostas para o desenvolvimento regional sustentável, tem atuado de 

forma a compreender processos ecológicos que ocorrem na planície Pantaneira, 

integrada as áreas de planalto adjacentes e outras áreas úmidas. Desde 1991 o 

NEPA vem atuando de modo consistente na formação de recursos humanos, em 

estreita cooperação com o PPG-Ecologia da UFMT e outras instituições nacionais 

e internacionais. O NEPA participa do programa Ecológico de Longa Duração 

(PELD) site 12 Pantanal Norte. Participa de ações do Centro de Pesquisa do 

Pantanal & MCT visando a sustentabilidade da pecuária e pesca no Pantanal. 

Participa como membro fundador do Global Wetland Consortium fundado em 
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2002 no Hally Oppenheima Reserch Center em Maun, Botswana. O NEPA 

contribui consistentemente na formulação da lei de Gestão do Pantanal.  

 Base Avançada de Pesquisas do Pantanal (BAPP): O curso também utiliza a 

base de pesquisa, localizada  na Baía das Pedras (Porto Cercado, a 40 Km de 

Poconé), em área cedida pela RPPN SESC Pantanal. A base conta com 5 

módulos, e pode alojar até 16 pesquisadores, e, conta também com cozinha, 

refeitório, auditório (20 lugares) e laboratório para triagem de material. O local 

dispõe ainda de 2 funcionários que zelam pela sua limpeza e conservação, 

podendo apoiar os usuários também no preparo de refeições.  

 

11 – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO  

O  conceito  de  “projeto  pedagógico do curso”,  adotado pelo  curso de  

Biologia  da  UFMT,  construído  a partir  dos  diálogos  com José Eustáquio Romão 

e Moacir Gadotti (1994), que  apropriadamente  mencionaram: 

“ é preciso entender o projeto político pedagógico como  um  situar-se num  

horizonte de possibilidade na  caminhada, no  cotidiano, imprimindo uma  direção 

que  se  deriva de  respostas a  um  feixe de  indagações tais  como: que  educação se  

quer  e que  tipo de  cidadão se  deseja,  para  que projeto de  sociedade? A direção se 

fará ao se entender e propor uma organização que se funda no entendimento 

compartilhado dos professores,  dos  alunos e  demais interessados  em  educação” 

(ROMÃO & GADOTTI,1994:42) 

A avaliação vem se tornando um tema recorrente no ensino superior, na 

perspectiva  de  melhorar  a formação  do  aluno, a relação  aluno – professor,  como  

também a  melhoria  da  qualidade  dos  serviços  prestados pela universidade, 

porém,  não  pode  ser  encarada como instrumento  de  controle  burocrático  e/ ou  

punitivo, ou seja,  não  pode  ser  um  momento autoritário ou repressivo. 

Neste contexto, assumimos a avaliação na  perspectiva  dialógica, pois 

possibilita  entre  outros,  a  emancipação  dos  sujeitos  envolvidos,  enquanto  a  

avaliação classificatória nada  transforma,  apenas  controla ,  vigia e  puni os  

sujeitos  avaliados.  

Cabe destacar que o diálogo, defendido por Paulo Freire, é essencial para 

entendimento entre as pessoas, como também  para o  cumprimento dos  próprios  

fins  do  projeto  político  do  curso  de  Biologia. Porém, a  busca  do  entendimento  
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mediada  pelo  diálogo,  não  elimina  o  conflito, nem é  esse  o  nosso  objeto, uma  

vez  que  acreditamos  no  conflito  como possibilidade   de  ruptura de  paradigmas  

historicamente  construídos. 

Assim, entendemos que a avaliação precisa também  ser  compreendida  como  

processo,  que  possa  apontar  os  pontos  frágeis  do  PPC  da  Biologia,  como  

também  sinalizar  possíveis  caminhos  de  superação destas  fragilidades. 

A - INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PPC DO CURSO DE BIOLOGIA 

 Reuniões pedagógicas  periódicas coordenadas pela coordenação do  curso de 

biologia; 

 Fortalecimento da  comunicação entre os seguimentos da  biologia; 

 Mudanças  inovadoras  da práxis  dos professores do  curso; 

B - METAS E AÇÕES PARA GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DOS 

INDICADORES  DE  AVALIAÇÃO DO PPC DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 Promover  encontros para  a  instrumentalização  dos mecanismos  de  avaliação  

do  PPC envolvendo  toda  a comunidade  da  biologia; 

 Promover  encontros  com os  chefes  de  departamentos,  coordenador  de  

ensino  e  diretor do instituto, para  favorecer o  aperfeiçoamento  dos  instrumentos  

de  avaliação; 

 Implementar  ações  que possibilitem  a  auto-avaliação; 

 Criar  mecanismos  de  discussão   dos  resultados  da  avaliação  junto à  

comunidade  da  Biologia. 

C - MECANISMOS  DE  AVALIAÇÃO  DOS  INDICADORES  DE  

AVALIAÇÃO  DO  PPC  DA  BIOLOGIA 

Os  resultados   serão  discutidos  com  os  acadêmicos, professores,  gestores da  

comunidade  da  biologia,  como  o  objetivo  de  estabelecer  mudanças  nos  

mecanismos  de  avaliação,  caso  haja  necessidade. 

 

12 – AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO  
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Será realizado pelo colegiado de curso a partir de instrumentos específicos  definido 

pelo coletivo e encaminhado à Congregação para conhecimento e encaminhamentos 

adequados.   

 

13 – PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE E ADMINISTRATIVO 

 O Programa de Capacitação da UFMT foi instituído pela Resolução No 

92/CD/93 de 12/11/93 e Regulamentada pela Resolução No 29/CONSEPE/95, com o 

propósito de incrementar a qualificação de servidores docentes e técnicos da 

instituição, atendendo aqueles que não são atendidos pelas agências de fomento. 

 Ao longo da história da UFMT, a capacitação do pessoal docente tem ocorrido 

predominantemente através do afastamento do pessoal já contratado. A 

CAPES/MEC, através do Programa Institucional de Capacitação Docente e 

Técnico(PDICT), e o CNPq têm contribuído de maneira decisiva para a titulação dos 

docentes e técnicos da UFMT, concedendo Bolsas de estudos para os servidores se 

capacitarem em cursos de pós-graduação a nível de Mestrado e Doutorado, 

oferecidos por outras instituições nacionais e estrangeiras. Ao longo da história, a 

UFMT,  tem concedido afastamento para docentes e técnicos para a capacitação 

profissional.  

 Além do afastamento para pós-graduação os docentes da UFMT também podem 

dispor, para realização de estudos e aprimoramento técnico – profissional em nível 

de pesquisa, ensino e extensão, da Licença Sabática ( Portaria 457/87 MEC Art. 32 e 

33 do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos ) 

regulamentada pela Resolução No 07/88 – CONSEPE. 

 Os docentes e técnicos da UFMT também recebem apoio para participação em 

Eventos no país e exterior. O apoio financeiro é concedido de acordo com a 

resolução CONSEPE No 38/96 de 02 de outubro de 1996. 

 

14 – COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

A – CHEFIA DE DEPARTAMENTO 

A forma de indicação do Chefe de Departamento é eletiva com a participação 

dos dois segmentos (professores e técnicos-administrativos lotados e em exercício no 

Departamento) na forma e proporção legais, sendo este nomeado na forma da lei. 
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Como unidade célula da estrutura acadêmica, o Departamento é dotado de 

autonomia administrativa e organizado por área de conhecimento, constituindo a 

unidade exclusiva de lotação de professores, tendo como objetivos principais, 

coordenar, planejar e executar, em seu âmbito, as atividades administrativas ligadas 

ao ensino, pesquisa e extensão. 

O Departamento é gerido pelo seu Colegiado, que consiste na instância 

deliberativa e consultiva sobre políticas, estratégias e rotinas administrativas ligadas 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito de sua competência. 

O Colegiado de Departamento, presidido pelo Chefe do Departamento, é 

composto pela totalidade dos professores lotados e em exercício no Departamento e 

pelas representações discente e técnico-administrativa, que são regulamentadas pelo 

Regimento Geral e ou Resoluções dos Conselhos Superiores. 

(Estatuto aprovado pela Portaria SESu n.º 628, de 03 de setembro de 2008, publicada 

no DOU de 04/09/2008, seção 1 página 12.) 

B – COORDENAÇÃO DE CURSO 

A forma de indicação do Coordenador do Curso  de Graduação é eletiva com a 

participação dos docentes que ministram disciplinas no Curso e dos discentes 

regularmente matriculados no mesmo, na forma e proporção definidas na forma da 

Lei e no Regimento Geral, sendo o Coordenador nomeado na forma da Lei. 

C - FUNÇÕES DO (A) COORDENADOR (A) DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 

UFMT  

A figura do (a) coordenador (a) do curso representa sem dúvidas, um elemento-

chave na dinâmica e funcionamento de um curso de graduação, o que exige ações de 

articulação e mobilização da comunidade do curso, na perspectiva de garantir a 

qualidade de ensino.  

Entendemos que definir o papel do coordenador de ensino de graduação não seja 

apenas desejável do ponto de vista técnico, mas, também uma necessidade face às 

novas exigências impostas pelo MEC, que passou a exigir maior integração entre a 

comunidade de cada curso de graduação com a missão da universidade. Assim, é 

fundamental que o coordenador de curso de graduação assuma o papel de gestor de 

pessoas, visando à integração entre docentes, discentes e colaboradores na tentativa 
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de melhorar a qualidade do curso, como também agregar valores à missão da UFMT, 

estando em consonância com seus objetivos e compromissos. 

Cabe destacar, que ao sugerirmos no projeto político do curso de biologia, as 

funções do coordenador de ensino de graduação, não se espera, ou melhor, não se 

imagina impor o “modelo” de um gestor ideal e/ou perfeito, mas que possa orientar a 

comunidade do curso de biologia o que se pode esperar da figura de um coordenador 

de ensino de graduação. 

Na seqüência sugerimos algumas funções do coordenador de ensino de 

graduação do curso de biologia: 

Estabelecer, junto ao colegiado de curso, diretrizes de natureza didático pedagógica, 

necessárias ao planejamento integrado dos professores do curso por área de 

conhecimento e por semestre; 

Estimular as atividades de ensino, pesquisa e extensão no curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura); 

Estabelecer, juntamente com o colegiado de curso, mecanismos de acompanhamento 

do processo ensino-aprendizagem;   

Aprovar, com o colegiado de curso, os planos de ensino dos professores, cabendo-

lhes o direito de rejeitá-los ou sugerir alterações em função de inadequação aos 

objetivos do curso; 

Analisar juntamente com os membros do colegiado de curso sobre o aproveitamento 

de estudos de acadêmicos transferidos e diplomados.  

Promover constantes reuniões de estudo e de avaliação da matriz curricular do curso 

de Biologia; 

Favorecer encontros de estudo e de avaliação do projeto político do curso de 

Ciências Biológicas (Licenciatura) e de sua execução; 

Representar os interesses do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) junto à 

comunidade intra e extra-universitária; 

Articular junto ao diretor do Instituto de Biociências e de outras instâncias da IES 

(ex.: PROCEV, Biblioteca, PROAD, etc) a aquisição de livros, materiais especiais e 

assinatura de periódicos (Jane o Portal Periódicos Capes veio para substituir essas 

assinaturas de periódicos impressos. O que precisamos é brigar para que TODOS 
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tenham acesso remoto, i.e., fora do campus) necessários ao desenvolvimento do 

curso; 

Cuidar da implantação e desenvolvimento das atividades complementares do curso 

normatizando, com o colegiado de curso, o processo de aproveitamento das mesmas; 

Estimular a iniciação científica e a pesquisa entre professores e acadêmicos; 

Definir juntamente com os professores as funções dos monitores das disciplinas; 

Acompanhar o desenvolvimento da prática enquanto componente curricular; 

Estimular os acadêmicos a participarem do exame nacional do curso de graduação, 

esclarecendo sobre a real necessidade de avaliação não punitiva, explicitando os 

objetivos de um exame que se propõe avaliar o quanto o curso tem agregado ao 

conhecimento do ingressante, discutindo os exames anteriores e usando como retro 

alimentação seus resultados, somados aos da auto-avaliação institucional, avaliação 

do corpo-docente, à avaliação externa para, no âmbito da comunidade formada por 

discentes, docentes e técnicos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, re-

definir trajetórias quando se mostrar pertinente. 

Finalizando, ao elencarmos as funções do coordenador de curso de graduação, 

buscou-se defender a importância da figura do coordenador de ensino de graduação 

para a execução do Projeto Pedagógico do Curso.  Tal defesa se baseia na idéia de 

que a atividade fim de uma instituição de ensino superior é oferecer ensino de 

qualidade, como também  formar cidadãos éticos  e  solidários.  

 

D – COLEGIADO DE CURSO 

Segundo a Resolução 29/94-CONSEPE, o gerenciamento do curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura) é de responsabilidade do Colegiado de Curso de 

Graduação, que é o órgão planejador e executor das atividades que lhes são 

peculiares. De acordo com a resolução acima referida, o Colegiado de Curso de 

graduação também é a instância deliberativa e consultiva sobre políticas acadêmicas 

para os fins de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O Colegiado de Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) é composto 

atualmente por dois representantes docentes do Departamento de Biologia e 

Zoologia, dois representantes docentes do Departamento de Botânica e Ecologia, um 

representante discente e pelo Coordenador de Curso de Graduação que o preside.  
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As atribuições do Colegiado de curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), 

bem como dos outros Cursos de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso 

estão relacionadas no Art. 6o da resolução retro mencionada. Para o cumprimento de 

tais atribuições, principalmente da orientação acadêmica o Coordenador de Curso 

dispõe de 20 horas semanais. 

Além das atribuições próprias, relacionadas no Artigo retro mencionado, o 

Coordenador de Curso de Graduação atende os acadêmicos nas dependências da 

Coordenação de Curso. Após identificação dos problemas, os alunos são 

encaminhados aos órgãos competentes para resolver os mais diversos problemas 

relacionados, à assistência estudantil, bolsa atividade, bolsa monitoria, bolsa 

extensão e moradia estudantil (PROACE através da CODAE); a problemas 

administrativos relacionados ao curso (PROEG através da CAE).  

O Curso de Graduação é gerido pelo Colegiado de Curso de Graduação, que 

planeja e executa as tarefas que lhe são peculiares, sendo a instância deliberativa e 

consultiva sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas, para os fins de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, no âmbito do curso, dentro do que estabelece o Estatuto e o 

Regimento Geral e ou Resoluções dos Conselhos Superiores. 

O Colegiado de Curso de Graduação é composto pelo Coordenador do Curso, 

que o preside, por representações docente e discente, na forma e proporção da Lei e 

do Regimento Geral e ou Resoluções dos Conselhos Superiores. 

É o Colegiado de Curso que propõe ao CONSEPE as disciplinas - obrigatórias e 

optativas, integrantes do currículo do Curso com as respectivas epígrafes, ementas 

indicativas do conteúdo programático, cargas horárias, número de créditos e pré-

requisitos, bem como, a criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas do 

Programa. 

É da competência do Colegiado de Curso estabelecer semestralmente o elenco 

das disciplinas e seus respectivos professores encaminhados pelos colegiados de 

departamentos, com os respectivos horários a serem ministradas no semestre 

subseqüente, em tempo hábil para sua implementação e divulgação. 

É o Colegiado de Curso que mantém entendimentos frequentes com os docentes 

de cada uma das disciplinas.  
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O colegiado de Curso deverá, ainda, decidir as questões referentes a matrícula e 

rematrícula; mobilidade acadêmica, transferência e aproveitamento de créditos; 

trancamento de matrícula; representações e recursos impetrados. 

15 - O CORPO DOCENTE 

O curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) conta com 42 professores 

do IB (Quadro III) que podem ministrar as disciplinas obrigatórias e ou optativas. 

Do total de disciplinas obrigatórias, 07 são ministradas por professores que estão 

lotados em Departamentos de outros Institutos ou Faculdades da Universidade 

Federal de Mato Grosso.  Do total de professores do IB, 98% laboram em regime 

de dedicação exclusiva e possuem pós-graduação no âmbito stricto sensu, 34 

doutores e 7 (sete) mestres, e,  apenas um (2% do total) possui o título de 

especialista  (Quadro III). Além de atuarem no ensino de graduação, os 

professores lotados no IB também atuam em Cursos de Pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado), em projetos de pesquisa e de extensão. 
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QuadroIII - Relação nominal dos docentes do Instituto de Biociências, segundo a titulação, lotação, área do conhecimento e suas características 

funcionais. 
 

Professor Titulação Lotação Área do Conhecimento Admissão Nível Regime 

Adelina A. F. Ferreira Doutorado em Biologia Celular e 

Estrutural-UNICAMP- 2003. 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/ IB 

Biologia Geral I, Biologia 

Celular, Molecular e Evolução.  

2004 Assoc. I DE 

Alexandre Cunha Ribeiro Doutorado em Zoologia pela 

UNESP-Botucatu- 2007. 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/ IB 

Diversidade Biológica- 

Zoologia. 

2008 Adj. II DE 

Amazonas Chagas Junior Doutorado em Ciências Biológicas 

(Zoologia) - UFRJ.  

Departamento de Biologia e 

Zoologia/ IB 

Diversidade Biológica- 

Zoologia. 

2013 Adj. I DE 

Felipe Franco Curcio Doutorado em Ciências Biológicas 

(Zoologia). Universidade de São 

Paulo, USP. 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/ IB 

Diversidade Biológica – 

Zoologia. 

2013 Adj. I DE 

Fernando Z. Vaz de Mello Doutorado em Ciências 

(Sistemática) – Instituto de 

Ecología, A.C. (México) – 2007. 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/ IB 

Diversidade Biológica – 

Zoologia. 

2008 Adj. II DE 

Antônio C. H. Geraldo Doutorado em Educação para as 

Ciências Naturais e Matemática – 

UNESP – 2006. 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Didática, Fundamentos 

Filosóficos e Sociológicos. 

1989 Adj. III DE 

Claudia Tasso Callil Doutorado em Biociências- 

PUC/RS-2002.  

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Biologia Geral, Biologia 

Celular, Molecular e Evolução. 

1994 Adj. IV DE 

Dalci M. M. de Oliveira Doutorado em Ciências 

Biológicas: área de concentração-

Ecologia. INPA/FUA – 2006. 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Zoologia. 

1981 Adj. IV DE 

Daniela Cristina Ferreira Doutorado em Ciências Biológicas 

(Genética).  

Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho, UNESP, 

Brasil. 2009 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Biologia Geral, Biologia 

Celular, Molecular e Evolução. 

2012 Adj I DE 

Edward Bertholine de Castro 
Mestrado em Educação – UFMT -

2012 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Educação 1975 Adj. IV DE 

Graciela Silva Oliveira 
Mestrado em Educação – 

Universidade de São Paulo – USP 

– 2009 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Educação 2010 Assist. II DE 
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Iolanda Antônia da Silva 
Mestrado em Ecologia e 

Conservação da 

Biodiversidade/UFMT 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Diversidade Biológica - 

Zoologia. 

 

1979 Adj. IV 40 horas 

Jane Vignado 
Doutorado em Educação, 

Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP - 2007 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Educação 1990 Adj.IV DE 

Marcos A. de Carvalho Doutorado em Zoologia/ PUCRS – 

2006 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Diversidade Biológica  – 

Zoologia. 

1994 Adj. III DE 

Marinêz Isaac Marques Doutorado em Zoologia: área 

concentração Entomologia/UFPR 

– 1998 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Zoologia. 

1981 

 

Assoc.III DE 

Renata Cristina Cabrera Mestrado em Educação – UFMT – 

2004 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Educação 2006 Assist. III DE 

Rogério Rossi Doutorado em Ciências Biológicas 

(Zoologia) USP-2005 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Diversidade Biológica –

Zoologia. 

2008 Adj.II DE 

Rosina Djunko Miyazaki Doutorado em Zoologia: área de 

concentração Taxonomia de 

Grupos Recentes 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB 

Diversidade Biológica –

Zoologia. 

1997 Assoc.III DE 

Katiane Mara Ferreira Doutorado em Biologia 

Comparada.  

Universidade de São Paulo- 2005 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB. 

Diversidade Biológica - 

Zoologia. 

2011 Adj. I DE 

Lenicy L. M. Cerqueira Doutorado em Genética- USP-RP-

2005 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB. 

Biologia Geral, Biologia 

Celular, Molecular e Evolução. 

2009 Adj. II DE 

Liano Centofante Doutorado em Genética e 

Evolução- UFScar-2005 

Departamento de Biologia e 

Zoologia/IB. 

Biologia Geral, Biologia 

Celular, Molecular e Evolução. 

2005 Adj. IV DE 

Anajde Lemes do Prado Mestrado em Biologia Vegetal – 

Morfologia e Taxonomia - 

UNICAMP – 1987. 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica - 

Botânica. 

 

1975 Adj. IV DE 

Antonio A. A. Maciel  Mestrado em Ciências Biológicas 

–Botânica- INPA/ FUA – 1983 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica -

Botânica. 

1975 Adj. IV DE 

Carmen E.  R. Ortíz Doutorado em Fisiologia Vegetal 

UFV- 2005. 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Botânica. 

2006 Adj. II DE 

Cátia Nunes da Cunha Doutorado em Ecologia e 

Conservação de Recursos Naturais 

- UFScar- 1998. 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia 1982 Ass. III DE 

Edna Lopes Hardoim  Doutorado em Ciências - Ecologia 

e Recursos Naturais- Subárea: 

Ecologia de Microrganismos- 

UFSCar- 1997 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Microbiologia. 

1988 Assoc. DE 
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Euziclei Gonzaga de Almeida Doutorado em Ciências dos 

Alimentos – UFLA - 2009 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Microbiologia. 

2012 Adj.I DE 

Germano Guarim  Neto Doutorado em Ciências 

Biológicas- Botânica- INPA/FUA 

– 1986 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica -

Botânica. 

1975 Titular DE 

Jerry M. Ferreira Penha Doutorado em Ecologia e 

Recursos Naturais - UFSCar- 2003 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia 1997 Assoc. I DE 

Lúcia A. F. Mateus Doutorado em Zoologia – UNESP 

– 2003 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia  1992 Assoc. I DE 

Lúrnio A. Dias Ferreira Especialização em Biologia – 

Botânica- Fisiologia Vegetal - 

UFBA - 1981. 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Botânica 

1977 Adj. IV DE 

Márcia T. de Oliveira Doutorado do Programa de 

Ecologia e Recursos Naturais – 

UFSCar. 2011 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB. 

Diversidade Biológica – 

Botânica. 

2008 Adj. III DE 

Marcos Antônio Soares Doutorado em Microbiologia 

Aplicada-UFV/Univ.Paris XI-

2007 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Microorganismo. 

2008 Adj. II DE 

Maria Corette Pasa Doutorado em Ecologia e 

Recursos Naturais - UFSCar- 2004 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Botânica 

1984 Assoc. I DE 

Olívio Favalessa Mestrado em Biologia – Botânica-

Fisiologia Vegetal-UFBA- 1983 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Botânica. 

1976 Adj. IV DE 

Patrícia Carla Oliveira Mestrado em Ecologia e 

Conservação da Biodiversidade – 

UFMT - 2009 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Botânica 

2010 Assis. II DE 

Pierre Girard Doutorado em Hidrologia Univ. 

Quebec-1993 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia 

 

2002 Assoc. DE 

Roberto M Lima Silveira Doutorado em Biologia UERJ-

2002 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia 2007 Adj.II DE 

Soraia Diniz Doutorado em Ecologia 

UNICAMP- 2003 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia 1989 Assoc. DE 

Temilze Gomes Duarte Doutorado em Botânica –UFV - 

2007 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Diversidade Biológica – 

Botânica 

2011 Adj. I DE 

Thiago Jungueira Izzo Doutorado em Biologia (Ecologia) 

INPA-2005 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia. 2008 Adj. III DE 

Victor L.  Landeiro Doutorado em Biologia (Ecologia) 

INPA-2011 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia. 2012 Adj. I DE 

Viviane M G Layme Doutorado em Biologia (Ecologia) 

INPA-2008 

Departamento de Botânica e 

Ecologia/IB 

Ecologia. 2010 Adj. I DE 
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16 - CORPO TÉCNICO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(LICENCIATURA): 

O curso conta com o apoio direto de 07 técnicos, sendo que 03 atuam nos 

laboratórios de ensino vinculados ao Departamento de Biologia e Zoologia e 04 

atuam nos laboratórios vinculados ao Departamento de Botânica e Ecologia. 

Indiretamente o curso em Ciências Biológicas (Licenciatura) também conta com o 

apoio de mais 14 técnicos que atuam nos laboratórios de pesquisa no Zoológico de 

Animais Regionais da Universidade Federal de Mato Grosso (Quadro IV). Da mesma 

forma, vários técnicos (pelo menos cinco) lotados em outros departamentos, também 

contribuem indiretamente com o Curso, pois auxiliam nas práticas de disciplinas 

ministradas em laboratórios de outros Institutos e Faculdades.  

Quadro IV - Relação Nominal dos Técnicos administrativos do Instituto de 

Biociências, segundo a lotação, nível e regime de trabalho. 

Técnico Lotação Nível Regime 

Advanilce Faria Monteiro IB / Secretaria D 40 

Aroldo Benedito dos Santos 
IB/ Laboratório de Ensino de 

Microscopia D 40 

Benedito Rondon IB/Zoológico D 40 

Catia Lucia da Silva IB/Secretaria E 40 

Cristina Helena Alves IB/Zoológico E 40 

Deusdedith Alves de Lima 
IB/ Laboratório de Ensino de 

Microscopia D 40 

Enésio F. Leôncio Filho 
IB/Centroid de Referência em 

Biodiversidade D 40 

Evanildo N. de Albuquerque 
IB/ Coleção Zoológica de 

Vertebrados da UFMT A 40 

Evelyn Garcia 
IB/Laboratório de Ensino de 

Fisiologia C 40 

Francisco A G Rondon 
IB/ Laboratório de Ensino de 

Zoologia B 40 

Francisco Augusto Albuês IB/Secretaria C 40 

Francisco M Silva Neto 
IB/Centro de Referência em 

Biodiversidade D 40 

Helio Ferreira 
IB/Laboratório de Ensino de 

Ecologia A 40 

Itamar C Lisboa Assunção IB/Zoológico D 40 



 

66 

 

João Batista de Pinho 

 

IB/ Centro de Referência em 

Biodiversidade/ Coleção 

Ornitológica 
E 40 

Juarez Bueno Pacheco IB/Zoológico D 40 

Kleber Vecchi Junior 
IB/Laboratório de Interação 

Inseto- Planta D 40 

Luis Carlos de Sá Neves IB/Zoológico C 40 

Marcos Antonio Figueiredo 
IB/Centro de Referência em 

Biodiversidade D 40 

Nilso Estevão da Silva 
IB/Laboratório de Ensino de 

Botânica D 40 

Nilton Jose de Pinho 

IB/Laboratório de pesquisa 

LATEMAS/ Sala de 

informática 
D 40 

Odil Pereira Dias IB/Zoológico A 40 

Paulo Roberto Pereira da Silva IB/Secretaria D 40 

Raul Jose Vieira Neto IB/Zoológico D 40 

Reinaldo William do Nascimento 
IB/Laboratório de Ensino de 

Microbiologia B 40 

Sulamites Suellem de Amorim 

Magalhães 

IB/Coordenação de Ensino de 

Graduação D 40 

 

 

17 - CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS INSTITUTOS E FACULDADES 

  Além do IB outros Institutos e Faculdades da UFMT também disponibilizam salas 

para aulas teóricas e laboratórios para aulas práticas. A disciplina Anatomia Humana utiliza 

sala e o laboratório de Anatomia da Faculdade de Ciências Médicas; do Instituto de 

Ciências  Exatas e da Terra são utilizados os Laboratórios de Bioquímica, do Departamento 

de Química,  de Física, do Departamento de Física, Geologia e Paleontologia,  do 

Departamento de Geologia, e de Microbiologia, da Faculdade de Engenharia Sanitária e 

Ambiental; 

  Os acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas também 

contam com aulas de campo, que são ministradas em várias localidades, dentre elas 

destacam-se PARNA de Chapada dos Guimarães, Estação Ecológica Serra das Araras, 

Rodovia Transpantaneira e outras áreas  próximas a Cuiabá. O transporte e as diárias para o 

desenvolvimento das atividades de campo são viabilizados pela UFMT através da PROEG 

IB.    
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18 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

A biblioteca Central da UFMT conta uma área física de 5.294 m2. 

Horário de Funcionamento 

- Segunda  à Sexta-Feira    7:30 às 23:00 horas 

- Sábado                             7:30 às 13:30 horas 

Quadro Funcional  

No quadro funcional estão lotados 49 servidores, sendo 3 profissionais bibliotecários. 

Recursos de Informatização 

- Base de dados  onde consta o acervo da Biblioteca Central  

- Empréstimo automatizado  

- Levantamento bibliográfico automatizado 

- INTERNET 

- A biblioteca conta com base de dados em CD-ROM  

- MEDLINE (Index Médicus Internacional) 

- LILACS ( Index médico latino americano)  

- BIOLOGICAL ABSTRACTS ( Ciências Biológicas) 

- ERIC ( Educação)  

- SIAMAZ ( Sistema de Informação da Amazônia) 

- EMBRAPA  

- UNIBIBLI 

-     COMUT 

- BIBLIODATA/CALCO 

A biblioteca possui microcomputadores  para acesso à base de dados  contendo o 

acervo bibliográfico local, um microcomputador  e uma impressora para acesso à 

INTERNET (com horário marcado) um  computador  e uma impressora  para acesso à base 
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de dados  (com acompanhamento). Estes recursos são disponíveis  a toda comunidade 

universitária, ou seja, docentes, discentes e técnicos administrativos.  

Política de Atualização 

O acervo é atualizado  de acordo  com a solicitação  dos docentes   desta  

Instituição, pois, a aquisição,  de livros  é realizada com base nas relações bibliográficas  

enviadas pelos Institutos, Faculdades e Departamentos. 

Acervo Geral  

- Títulos            57.544 

- Volumes        178.943 

- Periódicos     1.776 

Consultas  

-  Média Consultas Diárias              -  2.000 

-  Média de Empréstimos Diários    - 1.200 

Sistema de Empréstimo  

- Sistema de empréstimo automatizado à comunidade Universitária (Adminstrativo-

Docentes-Discentes) 

Técnicos Administrativos  e Discentes 

- Prazo de empréstimo                  - 15 dias  

- Número de livros emprestados   - 3 livros  

Docentes e Pós-Graduação  

- Prazo de empréstimo                      - 20 dias  

- Números de livros emprestados     - 5 livros  

Sala de Vídeo  

- Mediante solicitação e/ou reserva antecipada. 
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Xerox 

- Período de atendimento  - segunda à sexta – 8:00 às 22:30 horas 

                                                           sábado – 7:30 às 13:30  horas 

Assinaturas de Jornais  

- Assinatura de 2 (dois) Jornais Locais  

- O Diário de Cuiabá  

- A Gazeta  
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ANEXO I 
 

EMENTÁRIO 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

Área: BIOLOGIA GERAL – BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E 

EVOLUÇÃO 
 

BIOFÍSICA  

Ementa: 

Dispersões. Biofísica da água. Biofísica das membranas. Métodos potenciométricos. Fenômenos de 

superfície. Radiações eletromagnéticas. Espectroscopia e fotometria. Biofísica de Sistemas: Transporte, 

Potenciais Elétricos, Contração Muscular, Locomoção, Cárdio-Circulatório, Respiração, Visão e Audição.  

Bibliografia: 

Garcia, E.A.C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2000. 

Guyton, A. C. Tratado de fisiologia humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

Heneine, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2000. (Biblioteca Biomédica).  

Okuno, Emico. Física para ciências biológicas e biomédicas. Colaboração de Ibere Luiz Caldas; Cecil Chow. 

São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1986.  

 

BIOLOGIA CELULAR  

Ementa: 

Estrutura e transporte através de membrana e propriedades elétricas. Junções e adesão celular. 

Compartimentos intracelulares e endereçamento de proteínas. Tráfico intracelular de vesículas. Conversão de 

energia. Comunicação e movimentação celular. Mecanismos de divisão celular. Ciclo celular e morte celular 

programada. Matriz extracelular. 

Bibliografia: 

Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. & Watson, J.D. Biologia Molecular da Célula. 4ed. São 

Paulo, Artmed, 2002. 

Carvalho, H.F. & Recco-Pimentel, S.M. A Célula. Edit. Manole, S.P., 287 pp., 2007. 

Carvalho, H.F.; Collares-Buzato, C.B. Células: Uma Abordagem Multidisciplinar. 1o edição, Editora Manole, 

2005. 

Darnell, J.; Lodish, H.& Baltimore, D. Molecular Cell Biology. 2nd Edition. Scient. Amer. Books, W.H. 

Freeman and Company, N.Y., USA. 2001. 

Junqueira, L. C. & Carneiro, J. 1991. Biologia Celular e Molecular, 5ª ed., Guanabara Koogan. RJ. 

 

 

 

BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO  

Ementa: 

Conceitos, epistemologia e princípios gerais. Processos e Produtos em Biologia do Desenvolvimento: 

Gametogênese, fecundação, segmentação, gastrulação e neurulação. Filogenia dos Metazoários. Anaminiotas, 

aminiotas, protostomios e deutorostomios. Aplicações e atualidades. 

Bibliografia 

Amorim, D. de S. Fundamentos em Sistemática Filogenética. Ed. Holos. 2002. 

Gilbert, F. Biologia do Desenvolvimento. Sociedade Brasileira de Genética. 2001 

Houilon, C. .Embriologia. Série Introdução à Biologia. Ed. Edgard Blucher Ltda. 2004 

Moore, J. Uma Introdução aos Invertebrados. 1º edição. Ed. Santos. 2003. 
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Mello, R. A. M. Embriologia Comparada e Humana. Livraria Atheneu Editora. 1998 

 

BIOQUÍMICA  

Ementa: 

Estrutura e propriedades dos aminoácidos. Estrutura e propriedades gerais das proteínas. Ácidos nucleícos. 

Síntese de proteínas. Bioenergética. Enzimas. Vitaminas. Metabolismo anaeróbico e aeróbico de carboidratos. 

Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídos. Metabolismo de Proteínas. Integração 

metabólica. Fotossíntese 

Bibliografia: 

Campbell, M.K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 Champe, P.C. Bioquímica ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

Lehninger, A.L.; Nelson, D.L.; Cox, M.M. Princípios de bioquímica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006.  

Marzzoco, A.; Torres, B.B. Bioquímica básica. 3ª Ed. Guanabara Koogan, 2007. 

 Murray, R.K. et al. Harper Bioquímica ilustrada. 27. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Brasil, 2008. 

STRYER, L. Bioquímica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

EVOLUÇÃO  

Ementa: 

A biologia evolutiva no seu contexto histórico. Abordagens para o estudo de processos e 

padrões evolutivos. Conceitos fundamentais em biologia evolutiva: Seleção Natural; 

Descendência com modificação; Homologia; Anagênese; Cladogênese. Macroevolução e 

genes Hox. O rítmo da mudança evolutiva: gradualismo X saltacionismo; O papel do 

registro fóssil e teoria do equilíbrio pontuado. Especiação. Métodos e princípios básicos da 

reconstrução filogenética. Escolas de Sistemática: Gradismo, Fenética e Sistemática 

Filogenética; Biogeografia. 
Bibliografia: 

Burnie, D. Evolução. 1ª Ed. Coleção Mais Ciência. São Paulo (SP): Editora Publifolha, 2008. Futuyma, D. 

Biologia Evolutiva. 2ª Ed. Ribeirão Preto (SP): FUNPEC, 2002. Landim, M. I.; Moreira, C. R. 2009. Charles 

Darwin. Em um futuro não tão distante. Instituto Sangari, São Paulo. Matioli, S. R. Biologia molecular e 

evolução. 1ª ed. São Paulo (SP): Editora Holos, 2001. Mayr, E. 1998. O Desenvolvimento do Pensamento 

Biológico: Diversidade, evolução e herança. Editora da UnB. Mayr, E. 2008. Isto é Biologia. Companhia das 

Letras, São Paulo. Mayr, E. 2009. O que é a Evolução. Rocco, Rio de Janeiro. Ridley, M. Evolução. 3ª ed. 

Porto Alegre (RS): Artmed Editora, 2006 Stearns, S.C; Hoekstra, R.F..Evolução: uma introdução. 1ª Ed. São 

Paulo, SP:Atheneu Editora, 2003 

ANATOMIA DOS VERTEBRADOS  

Ementa: 

Análise comparativa com enfoque evolutivo dos sistemas Tegumentar, Esquelético, 

Muscular, Sensorial, Nervoso, Endócrino, Digestivo, Respiratório, Circulatório, Excretor e 

Reprodutor nos vertebrados, inclusive o ser humano. 
Bibliografia: 

GETTY, ROBERT. Anatomia dos animais domésticos, ed.5, Rio de Janeiro: Interamericana, 1981.  

HILDEBRAND, M. & GOSLOW, G. E. Analysis of Vertebrate Structure – 5th Edition (2001). - John Wiley 

& Sons, Inc. New York. 

KENT, G. C.  Comparative Anatomy of the Vertebrates – 7th Edition (1992).. – Mosby Year book. St. Louis, 

USA. 

ROMER, ALFRED SCHERWOOD. Anatomia comparada dos vertebrados, São Paulo: Atheneu, 1985, 359p. 

WEBSTER, D. & WEBSTER, M. Comparative Vertebrate Morphology (1974). – Academic Press. New 

York. 
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FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA  

Ementa: 

Fisiologia dos sistemas: digestivo, circulatório, respiratório, excretor, regulador, nervoso, sensorial, 

esquelético e reprodutor na série animal, inclusive o ser humano. 
Bibliografia: 

Carcamo, AB; Piedrafita, FP. Fisiologia Animal: Funciones Vegetativas. Sintesis Editorial, 2000. 
Castejon, F., Fraile A., Ponnz F. Fundamentos de Fisiologia Animal. Pamplona, Universidada de 
Navarra, 1979. 562p. 
Randall, D; Burggren, W; French, K. Eckert Fisiologia Animal-Mecanismos e Adaptação Quarta Edição, 

Editora Guanabara  Koogan, Rio de Janeiro 2000. 

Schmidt-Nielsen, Knut. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente, ed.5, São Paulo: Santos, 1999, 600p. 

Wood, DN. Princípios de fisiologia animal. São Paulo: USP, 1973. 

 

GENÉTICA MOLECULAR  

Ementa 

Identificação, estrutura e função do material genético. Mutação gênica. Estrutura do 

cromossomo dos eucariotos. Material genético de vírus e bactérias. Expressão e regulação 

da expressão gênica. Herança extranuclear.  
Bibliografia: 

Cooper, G..M. A célula: uma abordagem molecular. 2ª ed. Porto Alegre, (RS): Artmed Editora, 2001. 

Kreuzer, H; Massey, A.. Engenharia genética e biotecnologia.  2ª ed. Porto Alegre, (RS): Artmed Editora, 

2003. 

Pierce, B.A. Genética – um enfoque conceitual. 1ª ed. Rio de Janeiro (RJ). Editora Guanabara Koogan, 2004. 

Lewin, B. Genes VII. Porto Alegre (RS): Artmed Editora, 2001. 

Zaha, A. (org.). Biologia molecular básica. 3ª ed. Porto Alegre, RS: Editora Mercado Aberto, 2006. 

 

GENÉTICA 

Ementa: 

Leis de transmissão. Ligação gênica e mapeamento cromossômico. Mutação 

cromossômica. Genética quantitativa. Noções de genética de populações. 
Bibliografia: 

Borges-Osório, M.R. e Robinson, W.M. Genética humana. 2ª ed. Porto Alegre, (RS): Artmed Editora, 2001. 

De Robertis, E.; Hib, J.. Bases da biologia celular e molecular. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara Koogan, 2006. 

Griffiths, A. J. F.; Miller, J. H.;  Suzuki, D. T.; Lewontin, R. C.; Gelbart, W. M.; Wessler, S. R. Introdução à 

genética. 8ª edição. Rio de Janeiro, (RJ): Ed. Guanabara Koogan, 2006. 

Pierce, B.A. Genética – um enfoque conceitual. 1ª ed. Rio de Janeiro (RJ). Editora Guanabara Koogan, 2004. 

Snustad, P.; Simmons, M. J. Fundamentos de genética. 4ª ed. Rio de Janeiro (RJ). Editora 

Guanabara Koogan, 2008. 

 

HISTOLOGIA ANIMAL 

Ementa: 

Estudo morfológico e funcional dos tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares 

e nervoso. Estudo descritivo da anatomia microscópica com ênfase nas relações 

histofisiológicas dos sistemas cardiovascular, digestivo, 
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respiratório, urinário, imunológico, endócrino e reprodutores. 
 

Bibliografia: 

Carvalho, H.F.; Collares-Buzato, C.B. Células: Uma Abordagem Multidisciplinar. 1o edição, Editora Manole, 

2005. 

Gartner, L. P. & Hiatt, J. L. Tratado de Histologia em Cores. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

Junqueira, L.C. & Carneiro, J. Histologia Básica. 10o edição, Guanabara Koogan, 2004.  
Kierszenbaum, A.L. Histologia e Biologia Celular. Uma introdução à 

patologia. 1o edição, Elsevier, 2004.  

Young, B.; Lowe, J.S., Stevens, A. & Heath, J.W. Wheater Histologia Funcional. 5o edição, Elsevier, 2007. 

 

FUNDAMENTOS DE EVOLUÇÃO, SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA 

 

Ementa: A história e a teoria por trás das classificações e da nomenclatura biológica. As diferentes escolas de 

classificação. Conceitos básicos em Evolução. Conceitos e métodos associados à Sistemática Filogenética. 

Padrões e processos relacionados à Biogeografia Histórica.  

 

Bibliografia básica: Amorim, D. S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Editora Holos, Ribeirão 

Preto. Brown, J. H. & Lomolino, M.V. 2006. Biogeografia. 2ª Edição. Editora FUNPEC, Ribeirão Preto. 

Carvalho, C. J. B. & Almeida, E. A. B (org.). 2011. Biogeografia da América do Sul: padrões e processos. 

Editora Roca, São Paulo. Mayr, E. 2009. O que é a Evolução. Rocco, Rio de Janeiro. Ridley, M. 2006. 

Evolução. Editora Artmed, São Paulo. 

 

 

 

Área: DIVERSIDADE BIOLÓGICA – BOTÂNICA  
 

ANATOMIA VEGETAL 

Ementa: 

Origem e organização interna do corpo das plantas vasculares: tipos celulares, sistema de tecidos. 

O embrião e a plântula. Anatomia dos órgãos vegetativos e reprodutivos: estruturas primárias e 

secundárias de raízes, caules; estrutura e desenvolvimento de folhas, flores, frutos e sementes. 
Bibliografia: 

APEZZATO-DA-GLORIA, B. & CARMELLO-GUERREIRO, S. Anatomia vegetal. Editora da UFV, 2003. 

ESAU, K. Anatomia das plantas com sementes. Edgar Bluchair reimpressão. São Paulo. SP. 1975. 

KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 2004. 492p.                         

OLIVEIRA, F. & SAITO, M. L. Práticas de morfologia vegetal. São Paulo Ateneu, 1991. 

RAVEN,P.H; EVERT, R.R. & EICHHORN, S.E.- Biologia Vegetal. Editora Guanabara Koogan S.A. Rio de 

Janeiro,2001. 

 

FISIOLOGIA VEGETAL  

Ementa: 

Conceitos básicos da fisiologia das plantas através do estudo do metabolismo vegetal. Relações 

hídricas. Nutrição mineral. Assimilação e fixação biológica do nitrogênio (N2). Fotossíntese. 

Respiração. Translocação de solutos orgânicos. Crescimento e desenvolvimento vegetal. 

Fitohormônios. 
Bibliografia 

KERBAUY, G.B. - Fisiologia Vegetal. Editora Guanabara Koogan S.A. Rio de Janeiro, 2004 

LARCHER,W. Ecofisiologia Vegetal. Trad. Carlos Henrique B.A. Prado. RiMa,São Carlos SP, 2000. 

PRADO, C.H.B.de A. & CASALI, C.A.- Fisiologia Vegetal : práticas em Relações Hídricas, Fotossíntese e 

Nutrição Mineral. Manole, Barueri SP, 2006. 
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RAVEN, P.H; EVERT, R.R. & EICHHORN, S.E.- Biologia Vegetal. Editora Guanabara Koogan S.A. Rio de 

Janeiro, 2001. 

SALISBURY, F.B.& ROSS, C.W. - Fisiologia Vegetal. Grupo editorial Iberoamérica S.A. México, 1994. 

TAIZ, L.& ZEIGER,E. - Fisiologia Vegetal. Trad. Santarém, E.R. e outros. Artmed, Porto Alegre, 2004. 

 

 

MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE CRIPTÓGAMAS 

 
Ementa: 

História evolutiva dos sistemas de classificação. Caracterização, importância biológica e evolutiva 

de protistas fotossintetizantes e Plantae. Conceitos gerais, organização vegetativa, reprodução e 

critérios taxonômicos de grupos de algas (Rhodophyta, Phaeophyta e Chlorophyta). Origem e 

conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Estruturas e adaptações. Caracterização e taxonomia 

de Bryophyta. Caracterização, origem e evolução dos grandes grupos de pteridófitas atuais 

(Psilophyta, Lycopodophyta, Arthrophyta e Pterophyta). Métodos e técnicas de identificação, 

coleta e preservação. 
Bibliografia: 

FIDALGO, O. & BONINI, V. L. R. Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. São 

Paulo: Instituto de Botânica, 1984. 

RAVEN, P.H.; EVERET, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 

1996, 728 p. 

MICHEL, E.L. Hepáticas Epifíticas sobre o pinheiro-brasileiro no Rio Grande do Sul. Ed. UFRGS, 2001, 191 

p.         

TRYON, R.M. & TRYON, A.F. Ferns and allied plants. With special reference to Tropical America. 

Cambridge, MA, USA: Harvard Univer. Herbaria, 1982, 857 p. 

AMANCIO, C.E.; FILHO,G.H.P; EURICO,C.O; PLASTINO, E.M. Macroalgas marinhas do Sudeste do 

Brasil. Catálago de identificação WEBVERSION. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, Brasil. 

DELGADILLO, M.C.; CÁRDENAS, S. M. Á. Manual de Briófitas. 2 ed. Méxop: Universidad Nacional de 

Autonoma de México – Instituo de Biologia. 1990. 135 p. 

 

MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE FANERÓGAMAS 

Ementa: 

Introdução geral ao estudo das fanerógamas. Morfologia vegetativa e reprodutiva de gimnospermas e angiospermas. 

Os sistemas de classificação mais recentes para plantas floríferas. Adaptações e modificações morfológicas. Métodos e 

técnicas de coleta e preservação. Caracterização taxonômica. Principais famílias e demais representantes da flora 

brasileira. 

Bibliografia: 

BARROSO, G. M. Sistemática de Angiospermas do Brasil. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 3 

volumes, 1978-1986. 

BARROSO, G. M. et al. Frutos e sementes: morfologia aplicada à sistemática de dicotiledôneas. Viçosa: Ed. 

UFV, 1999.  

CÓDIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA BOTÂNICA (Código de Viena). Tradução: 

BICUDO, C. E. M. & PRADO, J. São Paulo: Instituto de Botânica, 2007. CRONQUIST, A. The evolution 

and classification of flowering plants. New York: The New York Botanical Garden, 1988.  

GONÇALVES, E. G. & LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado de morfologia 

das plantas vasculares. São Paulo: Instituto Plantarum, 2007. 

JOLY, A. B. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. São Paulo: Cia Ed. Nacional/Edusp, 1989.  

RAVEN, P. H., EVERT, R. F. & EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabra Koogan, 

2001.  

SOUZA, V. C. & LORENZI, H. Botânica sistemática. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2005. 
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Área: DIVERSIDADE BIOLÓGICA - MICROBIOLOGIA 
 

MICROBIOLOGIA I  

Ementa: Histórico, abrangência e desenvolvimento da Microbiologia, Morfologia e ultra-estrutura de 

Bactérias, Fungos e Vírus. Classificação e nomenclatura de Bactérias, Fungos e Vírus. Nutrição e cultivo de 

microrganismos. Metabolismo microbiano. Utilização de energia. Crescimento e regulação do metabolismo. 

Controle de microrganismos. Genética microbiana. Microrganismos e engenharia genética. 
BROCK, t. D.; MADIGAN, m. T.; MARTINKO, j. M. Microbiologia de Brock. 10. ed. São Paulo: 
Prentice Hall. 608 p. 2004. 
NEDER, R. N.. Microbiologia: manual de laboratório. São Paulo: Nobel. 138 p. 1992. 
MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e Bioquímica do Solo. 2 ed. Editora UFLA,. 
729p. 2006. 
PELCZAR Jr., J. M. Microbiologia: critérios e aplicações vol 1 e 2. 2ºed. São Paulo: Makron 
Books , 1996. 
RIBEIRO, M. C. Microbiologia pratica: roteiro e manual: bactérias e fungos. São Paulo: Atheneu,. 
112 p. 2000. 
STROHL, W. A.; ROUSE, H.; FISCHER, B. D.; HARVEY, R. A (Coord.). Microbiologia 
ilustrada. Porto Alegre: Artmed. 531 p. 2004. 
TORTORA, G.; FUNKE, B.; CASE, C. Microbiologia.  8. ed. Porto Alegre: Artmed, c2005. 894 p. 
2005. 
 

MICROBIOLOGIA II  
Ementa:  

Características gerais, morfologia, reprodução, sistemática, distribuição e filogenia de protozoários e 

microalgas. 

Bibliografia:  

LEE, JOHN J. ; LEEDALE, GORDON F. ; BRADBURY, Phyllis An Illustrated Guide  To The Protozoa. 

Blackwell Pub. 

PATTERSON, D. J.. Free-Living Freshwater Protozoa: A Colour Guide. ASM Press and Manson Publishing. 

223 pages.  1996. 

JOHN J. K. LEE ; GORDON F. LEEDALE; PHYLLIS C. BRADBURY (Editores) An Illustrated Guide to 

the Protozoa: Organisms Traditionally Referred to as Protozoa, or Newly Discovered Groups. Blackwell 

Publishers. 689 pages. 2000. 

RUPPERT, EDWARD E. ; RICHARD S. FOX; ROBERT D. BARNES. Zoologia dos invertebrados. Editora: 

Roca. 1168p.  2005 

MENEZES, M. (Org); BICUDO, Carlos Eduardo de Mattos (Org.). Gêneros de Algas de Águas Continentais 

do Brasil: chave para identificação e descrições. 2a.. ed. São Carlos: Rima, 2006. v. 1. 502p p. 

 

 

Área: DIVERSIDADE BIOLÓGICA – ZOOLOGIA  
 

ZOOLOGIA I  

Ementa:  

Introdução a filogenia de Animalia. Organização geral, biologia, morfologia, sistemática, distribuição e 

filogenia dos filos de mesozoários, metazoários acelomados, e lofotrocozoários. 

Bibliografia: 

Barnes, R.D. Zoologia dos invertebrados. Tradução por Jesus E. de Paula Assis et al. 4.ed. São Paulo: Roca, 

1990. 1179 p. il. 

Barnes R.S.K, Calow P & Olive P.J.W. Os Invertebrados: uma nova síntese. São Paulo: Atheneu, 1995. 488p.  

Brusca, R.C. & Brusca, G. J. Invertebrate Zoology. USA, Massachusetts: Sinauer. 1990.922P.il 
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Nielsen, C. Animal evolution- Interrelationships of the living phyla. 3 a ed., Oxford: University Press. 1995. 

467p. il. 

Ruppert, E. E & Barnes, R. D. Zoologia dos invertebrados. 6 a  ed. São Paulo: Roca. 1996. 1028p.  

 

ZOOLOGIA II 

Ementa:  

Organização geral, biologia, morfologia, sistemática, distribuição e filogenia dos filos de ecdisozoários e 

deuterostômios invertebrados. 

Bibliografia: 

Barnes, R.D. Zoologia dos invertebrados. Tradução por Jesus E. de Paula Assis et al. 4  aed. São Paulo: Roca, 

1990. 1179 p. il. 

 

Barnes, R.S.K., Calow, P.& Olive, P.J.W. Os Invertebrados: uma nova síntese. São Paulo: Atheneu, 1995. 

488p. il. 

Brusca, R.C. & Brusca, G. J. Invertebrate Zoology. USA, Massachusetts: Sinauer. 1990.922P.il 

Ruppert, E. E. & R. D. Barnes. 1996. Zoologia dos invertebrados. Ed. Roca, São Paulo, 6a ed., 1029p. 

Alameida, L. M.; Ribeiro-Costa, C.S. & Marinoni, L. Manual de coleta, conservação, montagem e 

identificação de insetos. Ribeirão Preto:HOLOS, 1998. 78p. 

 

ZOOLOGIA III  

Ementa:  

Protocordados. Origem e evolução de Chordata. Origem, evolução, diversidade e biologia de Anamniota e 

Amniota. 

Bibliografia: 

Hildebrand, M. 1995. Analise da Estrutura dos Vertebrados. São Paulo. Atheneu. 700p. il. 

Orr, R. T.1986. Biologia dos Vertebrados. São Paulo. Roca 

Pough, F. H. et al.1999. A Vida dos Vertebrados. São Paulo. Atheneu. 834p.il. 

Romer, A. S. & Parson, T. S. 1986. Anatomia comparada dos vertebrados. São Paulo. Atheneu.559p. 

 

BIOLOGIA PARASITÁRIA 

Ementa: 

Conceitos básicos de epidemiologia. Fundamentos da biologia parasitária (ciclo evolutivo), 

mecanismos de agressão e transmissão dos parasitos, e também os métodos de diagnóstico 

laboratorial, epidemiologia e profilaxia das doenças parasitárias. Mecanismos de transmissão das 

principais doenças parasitárias causadas por protozoários, helmintos e artrópodes. 
Bibliografia: 

NEVES, D. P. 1995. Parasitologia humana. Rio de Janeiro, R.J. Livraria Atheneu, 9a ed., 524p.  

PESSOA, S. B. & A. V. MARTINS. 1988. Parasitologia. Ed. Guanabara Koogan S/A  11a ed. 872p. 

REY, L., 1991. Parasitologia. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan S.A., 2a ed. 695p. 

LEVENTHAL, R. & CHEADLE, R.1997. Parasitologia Médica. Texto & Atlas. São Paulo, Editorial Premier, 

4a ed., 160p. 

FORATTINI, O. P. Entomologia Médica. São Paulo: Edgard Blucher: Editora da USP, 1973. 658p. 

 

 

Área: ECOLOGIA 
 

ECOLOGIA I 

Ementa:  
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Ecologia como ciência. Evolução e ecofisiologia. Ecossistemas: componentes abióticos, fluxo de 

energia, ciclos biogeoquímicos, produtividae. Biogeografia. Biomas.  

Bibliografia: 

Begon, M. J.L. Harper & C.R. Towsend.2007. Ecologia: de individuos à ecossistemas. Ed. Atmed. 

Blackwell Sci. 912 p. 

Ricklefs, R.E. 2010. Economia da Natureza. 503 p. 6ª ed Guanabara Koogan. 

Townsend C. R.; M. Begon & J. L. Harper.2009 Fundamentos em ecologia 3ªed . Artmed 
 

ECOLOGIA II  

Ementa:  
História de vida. Distribuição de populações. Métodos de Estudos de Populações. Crescimento e 

Regulação Populacionais. Metapopulações. Modelos de Competição e Predação. Problemas 

aplicados à conservação.  

Begon, M. J.L. Harper & C.R. Towsend.2007. Ecologia: de individuos à ecossistemas. Ed. Atmed. 

Gotelli, N. J. 2009. Ecologia.4ª.ed Planta Editora.  

Ricklefs, R.E. 2010. Economia da Natureza. 503 p. 6ª ed Guanabara Koogan. 

Townsend C. R.; M. Begon & J. L. Harper.2009 Fundamentos em ecologia 3ªed . Artmed 

Krebs, C.J. 2008. Ecology.The experimental analysis of distribuition and abundance.6a ed, Benjamin 

Cummings. 

ECOLOGIA III 

Ementa:  

Conceitos. Natureza e estrutura das comunidades. Efeito das interações populacionais sobre a 

comunidade. Redes tróficas e regulação de comunidades. Medidas e Padrões da biodiversidade. 

Sucessão. Estabilidade. Problemas aplicados à conservação. 

Bibliografia: 

Begon, M. J.L. Harper & C.R. Towsend.2007. Ecologia: de individuos à ecossistemas. Ed. Artmed. 

Krebs, C.J. 2008. Ecology.The experimental analysis of distribuition and abundance.6a ed, Benjamin 

Cummings. 

Ricklefs, R.E. 2010. Economia da Natureza. 503 p. 6ª ed Guanabara Koogan. 

Pianka, E.R. 1999. Ecologia Evolutiva. Ediciones Omega, S.A. Barcelona 

Ricklefs, R.E. 2000. Ecology, W.H. Freeman and company, New York 

Townsend C. R.; M. Begon & J. L. Harper.2009 Fundamentos em ecologia 3ªed . Artmed 

 

 

Área: FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS 

Ementa:  

Conceito e concepção de ciências. Métodos científicos. Tipos de pesquisas. Formulação e teste de 

hipóteses. Delineamento amostral e experimental. Apresentação e análise de dados (Análise 

exploratória de dados experimentais. Probabilidade: Variáveis aleatórias e modelos de distribuição 

discretos e contínuos. Introdução à inferência estatística. Teste t. Análise de Variância. Regressão e 

Correlação. Análise de Freqüência. Testes livres de distribuição). Noções de uso de planilhas 

eletrônicas e pacotes estatísticos.  

Bibliografia: 
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Magnusson, W. E. & Mourão, G. 2003. Estatística sem Matemática. Ed. Planta, Londrina, PR. 

Siegel,S. 1975. Estatística não paramétrica. São Paulo, McGraw-Hill.  

Sokal, R. R. & Rohlf, F. J. 1995. Biometry. Ed. Freeman, San Francisco. 

Triola, M. F. 1999. Introdução a Estatística. Ed. LCT, Rio de Janeiro. 

Zar, J. H. 1999. Biostatical Analysis. Ed. Prentice Hall.  

Gotelli, N. J. & Ellison,A. M. 2004. A primer of ecological statistics. Sinauer Associates. 

Krebs, C. J. 1998. Ecological Methodology. Ed. Benjamin/Cummings. 
 

INTRODUÇÃO À GEOLOGIA  

Ementa:  

Introdução às geociências; Minerais e rochas; Dinâmica interna e externa; Rochas ígneas, sedimentares e 

metamórficas; Recursos minerais energéticos; A vida no registro geológico; Tempo geológico. Formações 

geológicas brasileiras 

Bibliografia: 

Amaral S. & Leinz. V. 2001. Geologia Geral. Ed. Nacional 

Popp, J. H. 2004. Geologia Geral. Editora: LTC 

 

CALCULO I 

Carga horária:64h 

Ementa: Funções elementares. Limites e continuidade. Derivada. Teorema do Valor Médio. 

Aplicações de Derivadas. 

Bibliografia básica: 
Batschelet, E. 1984. Introdução à Matemática para Biocientistas, Ed. Interciência, São Paulo; 

Courant, R.; Robbins, H. 2000. O que é Matemática, Ed. Ciência Moderna, R. Janeiro; 

Nagle, R.S.; Saff, E. B.; Snider, A. D. 2012.  Equações diferenciais. São Paulo: Pearson.  

Stewart, J. 2001. Cálculo, vol. I, 4a edição, Thonson Learning, São Paulo; 

Thomas, G.B.; Finney, R.L.; Weir, M.D.; Giordano, F.R. 2005. Cálculo, vol. I, 10a.edição, 

Pearson Education, São Paulo. 
  

 

PALEOBIOLOGIA 

Ementa:  

Origem do sistema solar e da vida na terra. Formas de vida das Eras Proterozóica, Paleozóica, Mesozóica e 

Cenozóica. Biogeografia histórica com ênfase em tectônica de placas e paleoclimatologia. Paleoecologia. 

Extinções em Massa. Bacias sedimentares e o registro fóssil sul-americano. Principais contribuições 

espistemológicas da paleobiologia na compreensão dos processos e padrões evolutivos. 

Bibliografia: 

Anelli, L.E.; Rocha Campos, A.C. e Fairchild, T.R., 2002. Paleontologia: guia de aulas práticas - uma 

introdução ao estudo dos fósseis. 5ª ed., Gráfica IGc-USP, São Paulo, 137p. 

Benton, M.J. 2008. Paleontologia dos Vertebrados. Atheneu, São Paulo, 464p. 

Carroll, R.L. 1997. Patterns and Processes of Vertebrate Evolution. Cambridge University Press. 

Carvalho, I.S., 2002. Paleontologia. Editora Interciência, Rio de Janeiro, 628p. 

Levin, H.L. 2005. The earth throug time. Wiley, 8 eds. 616p. 

 

QUIMÍCA 

Ementa:  

Teoria atômica e estrutura atômica, Ligações química e propriedades, Reações e substâncias químicas, 

Estequiometria química, Soluções, Fundamentos de Termoquímica e Cinética Química e Equilíbrio 
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Molecular, Equilíbrio Iônico em soluções aquosas, Eletroquímica, Compostos de Coordenação. Química 

Ambiental. Aspectos Gerais de Química Orgânica. Prática em química analítica. 

Bibliografia: 

Andrade, J.B. E Sarno, P. Química Ambiental e Ação: uma Nova Abordagem para Tópicos de Química 

Relacionados com o Ambiente. Química Nova 13(3) (1990).  

Atkins, P.; Jones, L. Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Bookman 

Companhia Editora: São Paulo, 1999.  

Brady, J. E E Humiston, G. E., "Química Geral". Tradução Cristina M. P. dos Santos e Roberto B. Faria; 2ª 

Edição; Rio de Janeiro; LTC Livros Técnicos e Científicos Editora (1996). 

Ebbing, D.D., "Química Geral". Tradução Horácio Macedo; Rio de Janeiro; LTC Editora S.A., Vol. 1 e 2 

(1998). 

Kotz, J. C.; Treichel Jr., P. Química e Reações Químicas. 4ª ed., Vols. 1 e 2, LTC Editora: Rio de Janeiro, 

2002.  

Sackheim, George Quimica E Bioquimica Para Ciencias Biomedicas MANOLE Autor: I.: 654 p. 2001  

Russell, J. B., "Química Geral". Tradução Márcia Guekezian e colaboradores; 2ª Edição; São Paulo; Makron 

Books Editora do Brasil Ltda (1994). 

 

FÍSICA 

Ementa: 

Conservação de energia. Energia e corpo humano. Fontes convencionais de energia. Sons. Ondas. Olho 

composto. Olho humano. Fluídos em sistemas biológicos. Vôo dos animais. Escala biológica. 

Bibliografia: 

CHESMAN, CARLOS;MACEDO, AUGUSTO;ANDRE, CARLOS. FISICA MODERNA - 

EXPERIMENTAL E APLICADA Editora: DA FISICA 2004  

NELSON, PHILIP FISICA BIOLOGICA Editora: MEDSI Nrº de Páginas: 502 Publicação: 2006  

OKUNO, Emico. Física para ciências biológicas e biomédicas. Colaboração de Ibere Luiz Caldas; Cecil 

Chow. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1986.  

 

 

Área: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS 
 

 

PRINCÍPIOS DE ANTROPOLOGIA 
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Ementa: A constituição da Antropologia como disciplina e seu campo de estudo. Tnocentrismo e 

relativismo cultural. As noções de natureza, raça, corpo, e sexo: as interfaces entre o cultural e o biológico. 

Cavalli-Sforza, Luigi L. Genes, povos e língua. São paulo; Companhia das letras, 2003.  

Geertz, Clifford. “ A Transição para a Humanidade”. In: S. Tax et alli. Panorama da Antropologia. Rio de 

Janeiro, Lisboa: fundo de Cultura, pp. 31-43, 1966. 

Ingold, Tim. “Humanidade e animalidade” Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 10, n.28, p. 

39-53, 1995. 

Laquer, Thomas. Inventando o Sexo: Corpo e Gênero, dos Gregos a Freud. SP: Relume-Dumará, 2009. 

Laraia, R.B. Cultura: Um conceito antropológico. 21 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. Coleção 

antropologia Social. 

Leal, O.F. (org.) Corpo e significado: ensaios de antropologia social. Porto Alegre. UFRGS, 1995. 

Lévi-Strauss, Claude. “Natureza e Cultura”. ANTROPOS – Revista de Antropologia – Volume 3, Ano 2, 

Dezembro de 2009. 

Mausss, Marcel. “Técnicas do corpo” in: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosa Naify, 2003. 

 

PRINCÍPIOS DE SOCIOLOGIA 

Ementa:A formação histórica da sociologia (contextualização histórica, surgimento das  ciências, divisão  

entre  ciências  naturais e  ciências  humanas); A sociologia moderna e  suas  abordagens( estudo  de  papéis 

sociais, a interação social); Comportamento e  sociedade (a dinâmica  social: o impacto nos  indivíduos, 

hierarquia e  mobilidade,  transformação social);  Direito e ecologia social (a ascensão dos  direitos nas  

sociedades  contemporâneas, os  novos modelos  de  juricidade social, os  direitos pós-materiais); 

Globalização e mundo  natural. 

Bibliografia 

FREITA C, B.. A teoria crítica ontem e hoje. São Paulo: Ed. Brasiliense S.A., 1986. 

FREUND, J.. Sociologia de Max Weber. Trad. De Luís C. de Castro e Costa. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense – 

universitária, 1987. 

GARCIA, J. C.. Pensamento Social em Saúde na América Latina. São Paulo. Ed. Cortez, 1989.  

KONDER, L.. O que é dialética.  10. Ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984 

RUMNEY, J, e MAIER, J.. Manual de Sociologia. Rio de Janeiro. Zahar Editores, 1988. 

 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DO CONHECIMENTO BIOLÓGICO 

Ementa: 

De Platão a Aristóteles e o surgimento da Biologia.  Aspectos gerais da Filosofia na Idade 

Média e o estabelecimento da Teologia Natural. As influências do Mecanicismo da 

revolução científica do fim do século XVII sobre a Biologia do século XVIII. A Biologia e 

a Geologia na França e na Inglaterra nos séculos XVIII e XIX: A Visão de Mundo de 

Lamarck e o contexto científico mais amplo de sua teoria evolutiva. A visão de Mundo de 

Darwin e o contexto científico e social mais amplo de sua teoria evolutiva. Wallace. A 

recepção da teoria evolutiva de Darwin-Wallace. O “eclipse” do Darwinismo. A nova 

síntese ou Neodarwinismo. Genética e Biologia Molecular: o papel dessas disciplinas 

durante a história da Biologia Evolutiva, de Mendel aos dias atuais. História da Sistemática 

Filogenética. 

 Bibliografia básica: 

Mayr, E. 1998. O desenvolvimento do Pensamento Biológico. Editora da Universidade de 

Brasília. 
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Mayr, E. 2005. Biologia, ciência única - reflexões sobre a autonomia de uma disciplina 

científica. Editora Companhia das Letras. 

Mayr, E. 2006. Uma ampla discussão - Charles Darwin e a gênese  

do moderno pensamento evolucionário. Editora FUNPEC. 

Papavero, N., Llorente-Bousquets, J., Espinosa Organista, D. & Mascarenhas, R. C. S. 

2000. História da Biologia comparada desde o Gênesis até o fim do Império Romano do 

Ocidente. Ribeirão Preto: Editora Holos. 
ADORNO, T. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

ADORNO, T. e HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

APPLE, Michael. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

BACHELARD, G. A Formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.. 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 13 ed., São Paulo: Ática, 2003. 

CHITOLINA, C. L; HARTMANN, H. R. (Org.). Filosofia e aprendizagem filosófica. Maringá: Dental Press , 

2002. 

Andery, M. A. (Org.) (1988). Para Compreender a Ciência. São Paulo: EDUC. 

Bernal, J. D. (1979). A Ciência na História. Lisboa: Livros Horizonte. 

Pinto, A. V. (1978). Ciência e existência. São Paulo: Paz e terra. 

Ronan, C. A. (1987). História ilustrada da ciência. Rio de Janeiro: Zahar Editor. 
 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Ementa: 

 

Teorias da aprendizagem. As relações de força no contexto educacional. Problemas de  

aprendizagem. 

Bibliografia básica 
Carvalho, Alysson; Salles, Fátima; Guimarães; Marília. Desenvolvimento e aprendizagem. 

Belo Horizonte: ed. UFMG, 2002. 

Coll, César. et.al. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia na educação. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1996. 

Kupfer, Maria. C. Freud e a educação: o mestre do impossível. São Paulo; Ática, 1990. 

La rosa, Jorge. Psicologia na educação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. 

Vigotsky, Lev. S. et. al. Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
 

 

 

Área: ENSINO 
 
 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I 
 

Ementa 

Gestão e cotidiano escolar no Ensino Fundamental e EJA PPaarrttiicciippaaççããoo  nnoo  ppllaanneejjaammeennttoo..  DDiissccuuttiirr  ,,  aapprrooffuunnddaarr  

ee  aapplliiccaarr  aass  qquueessttõõeess  ddee  ddiivveerrssiiddaaddee  ddee  ggêênneerroo,,  eettnniiaass,,  eettáárriiaass  ee  oorriieennttaaççããoo  sseexxuuaall......  Elaboração de 

Instrumentos de observação do campo do Estágio, do processo ensino-aprendizagem e de diagnóstico 

pedagógico. Observação do cotidiano  escolar. A prática educativa na sociedade contemporânea. Elaboração 

de dossiê 

Bibliografia: 



 

82 

 

BARROSO, João. Autonomia e gestão das escolas. Lisboa : Ministério da Educação, 1997 

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano : Artes de fazer. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 

GADOTTI, Moacir. Projeto político pedagógico da escola : fundamentos 

para sua realização. In: GADOTTI, Moacir, ROMÃO, José E. (Org.). Autonomia da escola : princípios e 

propostas. 2. ed. São Paulo : Cortez, 1997. 

DAYRELL, Juarez. A Escola como espaço sócio-cultural. In: Múltiplos olhares sobre educação e cultura. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. p. 137-161. 

FUSARI,  J. C. O papel do planejamento na formação do  educador. São Paulo, SE?CENP, 1988. 

MORIN, E.  Os  Sete Saberes necessários à Educação  do Futuro. São Paulo,  Cortez; Brasília, DF: 

UNESCO,2006 

 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II 
 

Ementa 

Gestão e cotidiano escolar no ensino médio e  EJA. Pllaanneejjaammeennttoo  eessccoollaarr..  DDiissccuuttiirr  ,,  aapprrooffuunnddaarr  ee  aapplliiccaarr  aass  

qquueessttõõeess  ddee  ddiivveerrssiiddaaddee  ddee  ggêênneerroo,,  eettnniiaass,,  eettáárriiaass  ee  oorriieennttaaççããoo  sseexxuuaall......    Elaboração de Instrumentos de 

observação do campo do Estágio, do processo ensino-aprendizagem e de diagnóstico pedagógico. Observação 

do cotidiano escolar. A prática educativa na sociedade contemporânea. Elaboração de dossiê  

Bibliografia 

CRESTANA ,S. Educação para a  ciência: curso para treinamento em centros e  museus de  ciências,  São 

Paulo: Editora Livraria da  Física, 2001   

CASTRO, M. H. G.  Avaliação do sistema educacional brasileiro : tendências e perspectivas. Ensaio : Avalia 

ção e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 6, n. 20, p. 303-364, jul./set. 1998. 

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1968. 

_________. Concepção dialética da história, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1986. 

GHANEM, Elie. Democracia : uma grande escola : alternativas de apoio à democratização da gestão. São 

Paulo : Ação Educativa, 1998. 

GÓIS, Eunice. A auto-avaliação das políticas da escola. Inovação, v. 10, n. 2/3, p. 241-258, 1997. 

MORIN, E.  O método. Volumes 01-06.Porto Alegre: SULINA, 2002 

MORIN, E.   Ciência com  Consciência. Rio de  Janeiro:  Bertrand, Brasil, 2007 

 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO III  
 

Ementa 

Exercício de regência educacional no ensino fundamental e EJA. Observação do processo ensino-

aprendizagem. Elaboração de dossiê. 

Bibliografia 

BRASIL, Secretaria de Educação  Fundamental.Parâmetros curriculares Nacional- 3 e 4ciclo do ensino 

fundamental.Brasília:  MEC/SEF, 1998 

FAZENDA, Ivani Catarina A. e outros. A prática do ensino e o estágio supervisionado, Campinas, Papirus, 

1991. 

___________ Conscientização: Teoria e prática da libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo 

Freire, 3 ed. São Paulo: Ed. Moraes, 1980. 

FONTANA, R.G. Como nos tornamos professoras? Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

GERALDO, A. C. H. Didática de Ciências Naturais na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Campinas, 

Ed. Autores Associados, 2009. 
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PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação dos professores: unidade, teoria e prática?, São Paulo, 

Cortez, 1994 

Mortiner, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de  ciências. Belo Horizonte:  Editora  UFMG, 

2000  

SANTOS, Luís H. S. dos. (Org.) Biologia dentro e fora da escola: meio ambiente, estudos culturais e outras 

questões. Porto Alegre: Mediação, 2000.  

 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV 
 

Ementa 

Exercício de regência educacional no ensino médio e EJA. Elaboração e Socialização de dossiê final do curso.  

Bibliografia 

BRASIL, Secretaria de Ensino Médio e Tecnológica. Parâmetros curriculares Nacional + 

(PCENEM+).Brasília:  MEC/SEMTEC, 2002 

_____________ Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

_____________Educação como prática da liberdade, 23ª ed. Rio  de Janeiro:Paz e Terra, 1983. 

 ____________  Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa.  2ª ed. São Paulo:  Paz e 

Terra, 1996 (Coleção Leitura). 

GERALDO, A. C. H. Didática de Ciências Naturais na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Campinas, 

Ed. Autores Associados, 2009. 

HARGREAVES, A. O ensino na sociedade do conhecimento. A educação na era da insegurança. Porto: Porto 

Editora, 2004. 

IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 

2000.  

LARROSA, J. Pedagogia Profana. Danças, pirueta e mascaradas. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

 
 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO I 

Ementa: 

Análise e discussão das propostas curriculares para o ensino de biologia celular, histologia, biologia do 

desenvolvimento, bioquímica e biofísica no ensino Fundamental e Médio. Seleção de estratégias  

metodológicas para ensino de conteúdos em sala de aula e em laboratórios. Elaboração de projetos de 

pesquisa relacionados ao ensino das subáreas no cotidiano doméstico, escolar, e na  natureza. Elaboração do 

dossiê. 

Bibliografia: 

Sobotta, J. Atlas de Anatomia Humana. 21ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

Carvalho, H.F.; Collares-Buzato, C.B. Células: Uma Abordagem Multidisciplinar. 1o edição, Editora Manole, 

2005. 

Houilon, C. .Embriologia. Série Introdução à Biologia. Ed. Edgard Blucher Ltda. 2004 

Schmidt-Nielsen, Knut. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente, ed.5, São Paulo: Santos, 1999, 600p. 

Tizard, I. R. Imunologia Veterinária: uma introdução. Trad. Paulo Marcos Agria de Oliveira. 5.ed. São Paulo: 

Roca, 1998, 545p. 

Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia, São Paulo, Editora Moderna, Volume 1, 2010. 

 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO II 

Ementa:  

Análise e discussão das propostas curriculares para o ensino de microrganismos, zoologia de invertebrados e 

vertebrados no ensino Fundamental e Médio. Seleção de estratégias  metodológicas para ensino de conteúdos 

em sala de aula, em laboratórios e em aula de campo. Elaboração de projetos de pesquisa relacionados ao 

ensino no cotidiano doméstico, escolar, e na  natureza. Elaboração do dossiê. 
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Bibliografia  

ALBINI, C.A. Microbiologia para pequenos e grandes curiosos. Pinhais, PR:  

Microscience.40p. 1998.  

ALCAMO, I.E; ELSON, L.M. Microbiologia. Um livro para colorir. São Paulo:  

Roca. 2004.  

GLADWIN, M; TRATTLER, B.  Microbiologia Fácil. RJ: Liv. e Edit.Revinter.  

2002. 278p.  

NARDI, R  (Org.) Educação em Ciências, da pesquisa à prática docente. 3ª ed.  

São Paulo: Escrituras Editora 2003. 143p.  

NARDI, R.; BASTOS, F.; DINIZ, R.E..S  Pesquisas em Ensino de Ciências- contribuições para a formação 

de professores. 5ª ed.  São Paulo: Escrituras Editora. 2004.254p. 

TORTORA, GERARD J.; BERDELL R FUNKE; CHRISTINE L. CASE . Microbiologia. 8ª  ed. São 

Paulo:Editora: Artmed. 894pp. 2005. 

Barnes, R.D. Zoologia dos invertebrados. Tradução por Jesus E. de Paula Assis et al. 4.ed. São Paulo: Roca, 

1990. 1179 p. il. 

Brusca, R.C. & Brusca, G. J. Invertebrate Zoology. USA, Massachusetts: Sinauer. 1990.922P.il 

NEVES, D. P. 1995. Parasitologia humana. Rio de Janeiro, R.J. Livraria Atheneu, 9a ed., 524p.  

Orr, R. T.1986. Biologia dos Vertebrados. São Paulo. Roca 

Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia, São Paulo, Editora Moderna, Volume 2, 2010. 

Pough, F. H. et al.1999. A Vida dos Vertebrados. São Paulo. Atheneu. 834p.il. 

 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO III 

Ementa: 

Análise e discussão das propostas curriculares para o ensino de genética, botânica, ecologia e evolução no 

ensino Fundamental e Médio. Seleção de estratégias  metodológicas para ensino de conteúdos em sala de 

aula, em laboratórios e em aula de campo. Elaboração do dossiê. 

Bibliografia: 

Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia, São Paulo, Editora Moderna, Volume 3, 2010. 

Matioli, S. R. Biologia molecular e evolução. 1ª ed. São Paulo (SP): Editora Holos, 2001. 

Borges-Osório, M.R. e Robinson, W.M. Genética humana. 2ª ed. Porto Alegre, (RS): Artmed Editora, 2001. 

Cooper, G..M. A célula: uma abordagem molecular. 2ª ed. Porto Alegre, (RS): Artmed Editora, 2001. 

Zaha, A. (org.). Biologia molecular básica. 3ª ed. Porto Alegre, RS: Editora Mercado Aberto, 2006. 

NARDI, R (Org.) Educação em Ciências, da pesquisa à prática docente. 3ª ed. São Paulo: Escrituras Editora 

2003. 143p. 

NARDI, R.; BASTOS, F.; DINIZ, R.E..S  Pesquisas em Ensino de Ciências- contribuições para a formação 

de professores. 5ª ed.  São Paulo: Escrituras Editora. 2004. 254p. 

WEISSMANN, H.(Org.)- Didática das ciências naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: ArtMed, 

1998. 

ANDRADE, L., SOARES, G. & PINTO, V. Oficinas Ecológicas: uma proposta de 

mudanças. 2 a ed. Petrópolis: Vozes. 1995. 132p. 

BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Atica, 2002.  

FAZENDA, I.C. (org). Encontros e desencontros da didática e prática de ensino. São Paulo: Cortez, 1990. 

FONSECA, GAB, SCHMINK M, PINTO LPS & BRITO F. 1995. Abordagens interdisciplinares para a 

conservação da biodiversidade e dinâmica do uso da terra no Novo Mundo. Editora Conservation 

International do Brasil, Belo Horizonte, Brasil. 

KRASILCHIK, M. A prática de ensino de Biologia. São Paulo: Edusp, 2004 

 

 

LIBRAS 

 

Ementa: Língua e identidade: um contexto de política lingüística. Introdução dos aspectos 

históricos, filosóficos e legal na construção da cidadania do surdo. Os aspectos legais que 

reconhece a LIBRAS como língua. O profissional intérprete de LIBRAS; Ética 
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profissional. A relevância da LIBRAS para o surdo. Alfabeto manual; Introdução aos 

aspectos lingüísticos na Língua Brasileira de Sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. 

Pronomes; Substantivos. Numerais ordinais e cardinais. Calendário (noção de tempo). 

Expressão facial; diálogo em LIBRAS. Identificação pessoal. Saudações. 

Bibliografia básica: 
Brasil. 2004. Secretaria de Educação Especial. O Ensino de língua portuguesa para surdos: 

caminhos para a prática pedagógica.  Brasília: DF: MEC/SEESP. V 1, V 2. 

Brasil. 2004. Secretaria de Educação Especial. Programa nacional de apoio à educação de 

surdos: o tradutor e interprete da língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: 

MEC/SEESP. 

Capovilla, F. C.; Rafhael, W. D.; Maurício, A. C. L. Novodeit-libras. 2009. Dicionário 

Encinclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: Inep, CNPq: 

Capes. V 1, V 2. 

Hardoim, E. L.; Pedrotti-Mansilla, D. E.; Gomes, G. R.; Hardoim, T. F. L..  Educação 

inclusiva e os princípios da Carta da Terra: um profícuo diálogo na busca pela justiça 

social. In: Sato, M.; Gomes, G.; Silva, R. (Orgs.) Escola, comunidade e educação ambiental 

– reinventando sonhos, construindo esperanças. Cuiabá: Secretaria de Estado de Educação 

de Mato Grosso (SEDUC-MT), 2013, il. 

Quadros, R. M. de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. 

Porto Alegre/RS. Artes Médicas. 1997.  

Quadros, R. M. de; Karnopp, L. B.. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. São 

Paulo: Artemed, 2004. 

 

 

PRÁTICAS EM EDUAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA I  

Ementa: 

fundamentação teórica nas diferentes concepções educacionais (as diferentes correntes pedagógicas 

conteporâneas). Didática de Ciências e de Biologia nas diferentes perspectivas pedagógicas. A prática 

educativa na sociedade contemporânea.  Elaboração do dossiê. 

Bibliografia: 

ASTOLFI, Jean-Pierre. A didática das ciências, Campinas, Papiros, 1994. 

BLOUGH, Glenn O. et alii. Como ensinar Ciências. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1972. 

DELIZOICOV, Demétrio e ANGOTTI, José A. Metodologia do ensino de Ciências, Cortez, São Paulo, 1990. 

GERALDO, A. C. H. Didática de Ciências Naturais na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Campinas, 

Ed. Autores Associados, 2009. 

HENNIG, Georg J. Metodologia do ensino de Ciências, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1994. 

 Leitura e produção de registro escrito. Elaboração do dossiê. 

Bibliografia 

ALVES, Nilda. Formação de Professores: Pensar e Fazer; São Paulo, Cortez, 1992. 

ARROYO,M.  Experiências  de inovação  educativa: o  currículo  na prática  da escola.  In: Moreira.  

A.F.B.(org)  Currículos: políticas  e práticas.  Campinas, Papirus, 1999. 

FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. 

_________. Conscientização: teoria e prática da libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire, 

São Paulo, Moraes, 1980. 

_________. Educação e Mudança, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 

SAVIANI, D. Escola e democracia, São Paulo, 13ª ed., Cortez, 1986. 

______.Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações, São Paulo, Cortez, 1991. 

KELLY, A. VICTOR. O currículo: teoria e prática, Harp e Row do Brasil, São Paulo, 1981. 

LIBÂNEO, J. C. Didática, São Paulo, Cortez, 1992. 
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FREITAS, Luís Carlos de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 6ª ed. Campinas-SP: 

Papirus, 2003.  

LIBÂNEO, J. C. (1990). Fundamentos teóricos e práticos do trabalho docente: estudo introdutório sobre 

pedagogia e didática. São Paulo: PUC, Tese de Doutorado. 

 

 

PRÁTICAS EM EDUAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA II 

Ementa: 

Estudo do sistema educacional brasileiro numa perspectiva histórica; características da educação básica: objetivos, 

currículo, estruturas, organização e funcionamento. Vivências educativas em Ciências e Biologia. Observação. 

Interface com Estágio Curricular Obrigatório II. Elaboração do dossiê. 

Bibliografia: 

Brasil, Ministério da Educação.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Brasília-

DF,1996.  

LIBÂNIO, J. C. ; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 MANACORDA, Mário A. História da educação: da antiguidade aos nossos dias, São Paulo, Cortez, 1989. 

MATO GROSSO, Secretaria de Estado de Educação. Escola Ciclada de Mato Grosso: novos tempos e 

espaços para ensinar, aprender, a sentir, ser e fazer. SEDUC, 2000. 

NÓVOA, Antônio (coord.). As organizações escolares em análise. Lisboa –Portugual:Dom Quixote, 1992. 

 

RIBEIRO, Maria Luiza Santos. História da Educação Brasileira: a Organização Escolar. 19ª 

Edição.SP.Cortez, 2005. 

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação.Por uma outra Política 

Educacional. São Paulo: Autores Associados, 1999.  

 

PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Ementa: Conceitos e princípios de Educação para a Saúde. Saúde ambiental; Biodiversidade e Saúde. 

Alterações e riscos ambientais relacionados à saúde humana. Municípios saudáveis. Higiene Física. 

Dimensões e importância  de um programa de Educação para a Saúde  nas escolas. O papel do Biólogo como 

um educador em Saúde. Projetos e diagnose da saúde humana e ambiental. (espaços escolares e em seu 

entorno). Vivências educativas e bservação do processo ensino-aprendizagem em espaços escolares e não 

escolares. 

BIZZO, M. L. G.. Difusão científica, comunicação e saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 18(1):307-

314, jan-fev, 2002. 

BRASIL. Situação da prevenção e controle das doenças transmissíveis no Brasil. Brasília: Secretaria de 

Vigilância em Saúde/MS. 2004 

CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. Interface - Comunic, 

Saúde, Educ, v.9, n.16, p.161-77, set.2004/fev.2005. 

FORATTINI, O.P.  Ecologia, Epidemiologia e Sociedade. São Paulo. EDUSP/Artes Médicas. 2004. 529pp 

HARDOIM, E.L. Educação para a saúde: uma saída para não “pedirmos água”? Cuiabá:NEAD/UFMT. 2006. 

6p. 

LEAL, M. do C. et al.  SAÚDE, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Uma análise interdisciplinar. São 

Paulo. Edit. De Humanismo, Ciência e Tecnologia.1992. 295p. 

MADARAS L.; MADARAS, A.. Eu e Meu Corpo. Marco Zero. 2002. 

MADIGAN, MICHAEL T. et al.  Microbiologia de Brock. New Jersey.  Prentice-Hall . 2004. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

INTRODUÇÃO À IMUNOLOGIA  
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Ementa: Mecanismos naturais e adaptativos de defesa. Órgãos linfóides e células imunocompetentes. 

Estrutura e função das imunoglobulinas. Sistema complemento. Inflamação e infecção. Mecanismos de 

hipersensibilidade. Imunodeficiência. Autoimunidade. Imunologia dos tumores. Imunologia dos transplantes. 

Bibliografia: 

Abbas, A. K. & Lichtman, A. H. 2003. Cellular and Molecular Immunology. 5a Edição, Saunders. 

Janeway, C.A., Shlomchik, M.J., Travers, P., Walport, M. 2004. Immunobiology: The Immune System in 

Health and Disease. 6ª Edição, Taylor & Francis.  

Matiol i S. R. Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Holos editora, 2001. 

Roitt, I.M., Brostoff, J. & Male, D. 1998. Immunology. 4a edição, Mosby. 

Tizard, I. R. Imunologia Veterinária: uma introdução. Trad. Paulo Marcos Agria de Oliveira. 5.ed. São Paulo: 

Roca, 1998, 545p.  

 

BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO  
Ementa: Conceitos e definições. Ameaças a biodiversidade. Conservação de espécies e populações. 

Estratégias de conservação. Conservação e manejo de comunidades biológicas. Introdução à ecologia de 

paisagens. Ecologia da restauração. Áreas protegidas. Conhecimento tradicional uso e conservação. Uso 

econômico dos recursos naturais. Desafio político para a conservação biológica 

Cullen, L., Jr., Rudran, R. e Valladares-Padua, C. (orgs). 2003. Métodos de Estudos em Biologia da 

Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Editora UFPR, Curitiba.  

Garay, I. e Dias, B. (orgs). 2001. Conservação da Biodiversidade em Ecossistemas Tropicais. Vozes. 

Petrópolis.  

Hunter-Jr., M. L. 1996. Fundamentals of Conservation Biology. Blackwell. Tauton.   

Milner-Gulland, E. J.; Mace, R. Conservation of Biological Resources. London: Blacwell 

Primack, R. B. e E. Rodrigues. 2001. Biologia da Conservação. Ed. Planta 

Ricklefs, R.E. 2004. Economia da natureza. Guanabara, RJ. 

 

ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS 
Ementa: Diversidade de animais peçonhentos de interesse médico no Brasil; invertebrados peçonhentos e de interesse 

médico: diversidade, representatividade, identificação dos principais grupos e agentes causadores de acidentes; 

vertebrados peçonhentos e de interesse médico: diversidade, representatividade, identificação dos principais grupos e 

agentes causadores de acidentes; primeiros socorros e orientação terapêutica em casos de acidentes com animais 

peçonhentos; produção de soros destinados ao tratamento de acidentes causados por animais peçonhentos, 

bioprospecção e aplicação farmacológica do conhecimento sobre animais peçonhentos; 

Bibliografia básica: 
Sorensen, B. 2000. Acidentes por animais peçonhentos: reconhecimento, clínica e tratamento. São Paulo: Atheneu, 

2000. 

Animais peçonhentos no Brasil - Biologia, Clínica e Terapêutica. 1a ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 

Colombo, T.C.; C.A.O. Magalhães Junior. Análise dos conteúdos sobre animais peçonhentos em livros didáticos de 

ensino de ciências. EDUCERE 8: 153–169. 

 

 

CALCULO I 

Ementa: Funções elementares. Limites e continuidade. Derivada. Teorema do Valor Médio. 

Aplicações de Derivadas. 

Bibliografia básica: 
Batschelet, E. 1984. Introdução à Matemática para Biocientistas, Ed. Interciência, São Paulo; 

Courant, R.; Robbins, H. 2000. O que é Matemática, Ed. Ciência Moderna, R. Janeiro; 

Nagle, R.S.; Saff, E. B.; Snider, A. D. 2012.  Equações diferenciais. São Paulo: Pearson.  

Stewart, J. 2001. Cálculo, vol. I, 4a edição, Thonson Learning, São Paulo; 

Thomas, G.B.; Finney, R.L.; Weir, M.D.; Giordano, F.R. 2005. Cálculo, vol. I, 10a.edição, 

Pearson Education, São Paulo. 
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ANATOMIA HUMANA 
Ementa: Princípios e considerações em anatomia geral. Caracterização dos sistemas Locomotor, Tegumentar, 

Cardio-vascular, Respiratório, Digestório, Genito-urinário, Endócrino e Nervoso. 

Bibliografia: 

Dângelo, JG; Fattini, CA. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 2ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 

Freitas, V. Anatomia – Conceitos e Fundamentos. São Paulo: Artmed, 2004. 

Gardner, E. Anatomia: Estudo Regional do Corpo Humano. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

Gray, H. Anatomia. 29ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1988. 

Sobotta, J. Atlas de Anatomia Humana. 21ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

 

ÉTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Ementa: Apresentação e análise da legislação da profissão de Biólogo (Leis e Resoluções). Código de Ética 

Profissional. Ética profissional na sociedade contemporânea. Prática profissional de biólogo educador na 

realidade brasileira. A ética em pesquisa no Brasil. Entidade de classe: importância e atribuições. 

Bibliografia: 

BRITO, A. N. Ética: questões de fundamentação. Brito, A.N. Brasília: Editora UNB. 2007. 

CAMARGO, M. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. R.Janeiro: Editora Vozes. 1999.  

DINIZ, D., GUILHEM, D, SCHUCKLENK, U. Ética na Pesquisa. Brasília: Editora UNB/Letras Livres. 

2005. 

RIOS, T.A. Ética e competência. 11ª ed. São Paulo: Cortez Editora.2001. 

SA, A. L. Ética Profissional. 8ª ed. Ribeirão Preto: Atlas Editora. 2007. 

 

BIOLOGIA FLORAL 
Ementa:Introdução à biologia floral. Sistemas reprodutivos. Diversificação e especialização de flores. Síndromes da 

polinização. Evolução dos sistemas de polinização nas plantas floríferas (fanerógamas). Sucesso reprodutivo. 

Adaptação floral e polinizadores. Importância da polinização na agricultura e na biodiversidade. Métodos e técnicas 

utilizados em estudos de biologia floral. 

Bibliografia básica: 
Cronquist, A.The evolution and claassification of flowering plants. Honghton Mifflin Company. Boston. 

1968. 396p. 

Endress, P.k. Diversity and Evolutionary  biology of tropical flowers. University Press.Cambrigde. 1994. 

583p. 

Faegri, K.; van der Pijl, The principles of Pollination Ecology.ed.3.Pergamon, Oxford. 1979. 244p. 

Fahn, A. Anatomia Vegetal. H. Blume Ediciones. Rosario. 1974. 643p. 

Proctor, M.; Yeo, P. & Lack A.The Natural History of Pollination.Harper Collins Publishers. London. 1996. 

479p. 

Raven, P.H.; Evert, R.F.; Eichhorn, S.E. Biologia Vegetal. Guanabara,Koogan S.A. Rio de Janeiro. 2001. 

906p. 

Rutishauser, A. Introduccion a la embriología y biología de la reproduccion de las angiospermas. Editorial 

Hemisferio Sur S.A. Buenos Aires, Argentina. 1982. 185p. 

 

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL  
Ementa: Estrutura e desenvolvimento de comunidades microbianas e das relações populacionais. 

Bioindicadores 

ambientais.Controle de microrganismos no ambiente. Métodos quantitativos e qualitativos em microbiologia 

ambiental. Aspectos microbiológicos da biodegradação. Transformações de poluentes orgânicos e inorgânicos 

e interações microbianas. Biofilmes e processos de corrosão. Aerossóis e qualidade do ar. 

Processos microbianos de recuperação de metais. Biorremediação de solos contaminados. 

ATLAS, R. M. Principles of Microbiology. 2a ed., Boston, WCB/MacGrall-Hill, 1997, 1298p. 

ATLAS, R. M., BARTHA, R. Microbial Ecology: Fundamentals and Applications. 4a ed., Menlo Park, 

Benjamin/Cummings, 1998, 694p. 

BROCK, T. D., MADIGAN, M. T., MARTINKO, J. M., PARKER, J. Biology of Microrganisms. New 

Jersey, 

Prentice-Hall, Inc., 1994, 909p. 

COLEMAN, D. C., CROSSLEY, D. A. Fundamentals of Soil Ecology. Academic Press, 1996, 205p. 
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MELO, I. S., AZEVEDO, J. L. (eds.) Microbiologia Ambiental, Jaguariúna, EMBRAPA, 1997, 440p. 

MELO, I. S., AZEVEDO, J. L. (eds.) Ecologia Microbiana, Jaguariúna, EMBRAPA, 1998, 488p. 

 

BIOTECNOLOGIA MICROBIANA 

Ementa: Microrganismos e suas aplicações em Biotecnologia. Microrganismos de interesse industrial. 

Biotransformação de insumos agroindustriais. Produção de metabólitos primários e secundários por 

microrganismos. Recuperação de produtos. Processos industriais e microrganismos 

TURNER, P.C. - McLENNAN, A.G. - BATES, A.D. - White, M.R.H. Biologia Molecular; 2 th 

ed. Guanabara Koogan, São Paulo Brasil, 2004. 

BORZANI, W., SCHMIDELL, W., LIMA, U.A., AQUARONI, E. (ed), “Engenharia Bioquímica”, Edgard 

Blücher, 4v, (2001);GARCIA, M. A. T. 

& KANAAN, S. Bioquímica Clínica. Editora: Atheneu.. 2008. Ed 1; 241p. 

NELSON, D. L. e COX, M. M. Lehninger Principles of Biochemistry. 4th edition; Freeman and Company, 

New York : W. H, 2005. 

GLAZER, N., NIKAIDO, E. H., “Microbial Biotechnology. Fundamentals of Applied Microbiology”, W. H. 

Freeman and Company, New-York, 

(1995) 

STEPHANOPOULOS, G. N., ARISTIDOU, A. A., NIELSEN, J. “Metabolic Engineering: Principles and 

Methodologies”, Elsevier Science & 

Technology Books, (1998); 

 

BIOLOGIA MOLECULAR 
Ementa: 

Breve histórico e conceitos de Biologia molecular. Organização e evolução do genoma. Biossíntese de ácidos 

nucleicos in vivo e in vitro. Técnicas de Biologia Molecular. Marcadores Moleculares. Aplicações da Biologia 

Molecular voltada aos estudos ambientais. 
Bibliografia básica: 
Cox, M.; Doudna, J.A.; O`Donnell, M. Biologia Molecular; Princípios e Técnicas. Editora Artmed, 944 pg, 2012. 

Zaha, A.; Ferreira, H.B.; Passaglia, L.M. Biologia Molecular Básica. Editora Artmed, 4° edição, 416 pg, 2012. 

Watson, J.D.; Baker, T.A.; Bell, S.P.; Losick, G.R.; Levine, M. Biologia Molecular do Gene. Editora Artmed, 5° edição, 

728 pg, 2006. 

Turner, P.C.; McLennan, A.G.; Bates, A.D.; White, M.R.H. Biologia Molecular.Editora Guanabara Koogan, 306 pg, 

2004. 

 

ECOLOGIA DE ÁREAS ÚMIDAS   
Ementa:  

Conceito de ecologia de áreas alagáveis. Distribuições, tipos e extensão no mundo e no Brasil. Características 

hidrológicas, edáficas das áreas alagáveis. Processos ecológicos, evolução do sistema e estabilidade de pulso 

de áreas alagadas. Adaptações biológicas a inundação. Classificação, leis e inventários. Função, conservação 

e perdas de áreas alagáveis.  Restauração e gestão de áreas alagáveis. 
Bibliografia básica: 
Arnold G. van der Valk. The Biology of Freshwater Wetlands (Biology of Habitats) by, Oxford University Press, 2nd 

edition 2012, 312 p; 

Junk W.J. C.J. Silva, C.N. Cunha, K.M. Wantzen. The Pantanal: Ecology, biodiversity and sustainable management of a 

large neotropical seasonal wetland. Pensoft Publishers 2011.857 p. 

Keddy, P.A. 2010.  Wetland Ecology: Principles and Conservation. (2nd edition) Cambridge University Press, 

Cambridge. 2010, 497 p. 

 

Ecologia Microbiana  
Ementa:  

Comunidade microbiana e ecossistema. Biomassa microbiana e atividade metabólica. Interações em 

populações microbianas. Interações entre microbiota e macrorganismos. Aspectos biotecnológicos da 

ecologia microbiana e uso da microbiota na geração de produtos e processos. 
Bibliografia básica: 
 Atlas, R. M. Handbook of Media for Environmental Microbiology. 2a ed, CRC Press, 2005, 664p.  

Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J. Biology of Microrganisms BROCK. New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1994, 

909p. 
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Kassen, R. & Rainey. P. B. The ecology and genetics of microbial diversity. Annual Review of Microbiology, v. 58, p. 

207-231, 2004. 

Melo, I. S., Azevedo, J. L. (eds.) Ecologia Microbiana, Jaguariúna, EMBRAPA, 1998, 488p. 

Reisenfield, C. S., Scholss, P. D., Handelsman, J. Metagenomics: Genomics analysis of microbial comunities. Annual 

Review of Genetics, v. 38, p. 525-562, 2004. 

Sen, K.  ; Ashbolt, N. J.  Environmental Microbiology: Current Technology and Water Applications. Cincinnati: Caister 

Academic Press/USEPA. 2011. 

 

ECOLOGIA DE CAMPO 

Ementa:  

Treinamento em investigação científica na área de ecologia e conservação da biodiversidade. Delineamento 

amostral e experimental. Prática em comunicação científica. Desenvolvimento de projetos individuais e de  

grupo sobre processos ecológicos em ecossistemas tropicais. 
Bibliografia: 

HARVEY, P. H.; Pagel, M. D. The Comparative Method in Evolutionary Biology. Oxford: Oxford University Press, 

1991, 239 p. 

KNAPP, R. Handbook of vegetation science: sampling methods and taxon analysis in vegetation science. W. Junk 

Publishers, 1984, 370 p. 

KREBS, Charles J. Ecological Methodology. 2ª ed. Benjamin Cummings Publ, 620 p. 

MCGARIGAL, K.; CUSHMAN, S.; STAFFORD, S. Multivariate Statistics for Wildlife and Ecology Research. New 

York: Springer-Verlag Inc., 2000, 283 p. 

SCHEINER, S. M. & J. GUREVITCH. Design and Analysis of Ecological Experimnts. New York: 

Chapman & Hall, 1993, 445p. 

SLINGSBY, D.; C. COOK. Pratical Ecology: Dimensions of Science. J. J. Tompson, 1986. 213 p. 

SOKAL, R. R.; ROHLF, F. J. Biometry. 3ª ed, New York: W. H. Freeman and Company, 1995, 887 

p. 

SUTHERLAND, W. J. Ecological Census Techniques - A Handbook. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996, 336 p. 

ZAR, J. H. Biostatistical Analysis. 4ª ed. Prentice Hall, 1999, 663 + ap. 
 

 

ECOLOGIA DE INTERAÇÃO   
 

Ementa: Visa o estudo das relações evolutivas entre animais e plantas abordando aspectos da 

evolução das relações tróficas, evolução das interações planta-herbívoro, defesa de plantas contra 

herbívoros, dinâmica e interações, Conceitos de demanda conflitante (trade off), evolução dos 

mutualismos, biogeografia, biodiversidade, e uso de insetos em estudos de conservação. 
Bibliografia básica: 
Barthlott, W.; Naumann, C.M.; Schmidt-Loske,K.; Schuchmann, K.L. (eds). Animal 

Plant Interactions in Tropical Environments.Museum Alexander Koenig. Bonn. 1993. 

225pp. 

DelClaro, K. Torezan-Silingardi, H. (orgs) M. 2012. Ecologia das interações Planta- 

animais: Uma aborvagem ecologico-evolutiva.  Ed. Thecnical books. 336p. 

Crawley, M.J. Herbivory - the dynamics of animal-plant interactions. University of 

California  Press. Berkeley, 1983. 437pp. 

Futuyma, D.J.; Slatkin, M. (eds.) Coevolution.Sinauer.Sunderland. 1983. 555pp.  

Howe, H.F.; Westley, L.C. Ecological Relationships of Plants and Animals. Oxford 

University Press. Oxford. 1988. 273pp. 
 

 

ECOLOGIA HUMANA 

Ementa: Ementa: Interações entre as pessoas e seu ambiente. Fatores sociais, culturais e 
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psicológicos na manutenção dos ecossistemas. Efeitos da densidade populacional sobre saúde, 

organização social e qualidade ambiental. Problemas de adaptação em ambientes urbanos e inter-

relação entre as mudanças tecnológicas e ambientais. 

Bibliografia básica: 
Moran, E.F. 2006. People and Nature: An Introduction to Human Ecological Relations 

(Primers in Anthropology) Blackwell. 

Berkes, F.; Folke, C.; Colding, J. Title Linking Social and Ecological Systems: 

Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience. Cambridge 

University Press, 2000. 
 

 

ECOLOGIA URBANA 

Ementa:Urbanização. Ambientes urbanos e funções ecossistêmicas. Espécies e urbanização. 

Diversidade de espécies e urbanização: padrões, controles e implicações. Urbanização e espécies 

invasoras. Ecologia urbana e organização social humana. Ecologia urbana,saúde publica e bem 

estar. Vida na cidade: a importância de espaços verdes urbanos para as pessoas e biodiversidade. 

Clima urbano. Hidrologia em ambientes urbanos. Processos que afetam a biodiversidade em 

ambientes urbanos. Integrando valoração da natureza no delineamento e planejamento urbano. 

Bibliografia básica: 
Gaston, K. 2010. Urban Ecology.Cambridge University Press.  

Niemelä, J. 2011. Urban Ecology: patterns, processes, and applications. Oxford University 

press.   

Pallazo, D.; Steiner, D.F.R. 2011. Urban Ecological Design: A Process for Regenerative 

Places. Island Press. 
 

 

ETNOBOTÂNICA 

Ementa: 

Etnociência. As etnias brasileiras. As contribuições mais recentes. Os primórdios da Etnobotânica: de Harshberger à 

atualidade. O saber e o fazer no cotidiano das relações sociedade-natureza: as plantas e suas potencialidades. O 

repertório etnobotânico em comunidades humanas. Importância de estudos e pesquisas em Etnobotânica no 

contexto internacional, nacional, regional e local. A etnobotânica em Mato Grosso: povos, 

paisagens e plantas. Métodos e técnicas de pesquisas Etnobotânicas. 

Bibliografia básica: 

Albuquerque, U.P.; Alves, A.G.C.; Araújo, T.A.S. (Orgs.). Povos e paisagens: etnobiologia, 

etnoecologia e biodiversidade no Brasil. Recife. NUPEEA/SBEE. 148p. 2007. 

Albuquerque, U.P.; & Lucena, R.F.P. Métodos e técnicas na pesquisa etnobotânica. Recife. 

Livro Rápido/NUPEEA. 189p. 2004. 

Alexiades, M. Selected guidelines for ethnobotanical research: a field manual. New York. 

The New York Botanical Garden.306p. 1996. 
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Amorozo, M.C.M.; Ming, L.C.; Silva, S.P. (Eds.). Métodos de coleta e análise de dados em 

etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas. Rio Claro. UNESP/CNPq. 204p. 2002. 

Guarim Neto, G.; Carniello, M.A. Quintais mato-grossenses: espaços de conservação e 

reprodução de saberes. EDUNEMAT: Cáceres, 2008. 

Guarim Neto, G.; Maciel, M.R.A. O saber local e os recursos vegetais em Juruena (Mato 

Grosso). Entrelinhas/EDUFMT: Cuiabá, 2008. 

Martin, G.J. Ethnobotany: a methods manual. Chapmam and Hall.276p. 1995. 

Posey, D,A.; Overal, W.L. (Orgs.). Ethnobiology: implications and applications. 

Belém.Museu Paraense Emílio Goeldi. 2 volumes. 1990. 

 

EVOLUÇÃO E FILOGENIA DE INSETOS  

Ementa:  

História evolutiva dos Hexapoda, caracteres que suportam os principais clados considerados, e evolução de 

caracteres importantes para seu sucesso no planeta Terra, como a origem do vôo, da metamorfose, da 

socialidade, do parasitoidismo, entre outros. 

Bibliografia: 

Chapman, R. F. 1998. The Insects: Structure and Function. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 

New York. 

Deuve, T. (ed.) 2001. Origin of the Hexapoda. número especial Annales de la Société Entomologique de 

France 37 (1-2). 

Grandcolas, P., ed. 1997. Origin of Biodiversity in Insects: Phylogenetic Tests of Evolutionary Scenarios. 

Mémoires du Museum National d'Histoire Naturelle vol. 173. Éditions du Muséum, Paris. 354 pp. 

Grimaldi, D. and M. S. Engel. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge University Press. 

Gullan, PJ & PS Cranston. 2007. Os Insetos: um resumo de Entomologia. Ed. Roca.  

 

FLORA E VEGETAÇÃO REGIONAL 

Importância de estudos e pesquisas em Etnobotânica no contexto internacional, nacional, regional 

e local. A etnobotânica em Mato Grosso: povos, paisagens e plantas. Métodos e técnicas de 

pesquisas Etnobotânicas. 

Bibliografia básica: 

Albuquerque, U.P.; Alves, A.G.C.; Araújo, T.A.S. (Orgs.). Povos e paisagens: etnobiologia, 

etnoecologia e biodiversidade no Brasil. Recife. NUPEEA/SBEE. 148p. 2007. 

Albuquerque, U.P.; & Lucena, R.F.P. Métodos e técnicas na pesquisa etnobotânica. Recife. 

Livro Rápido/NUPEEA. 189p. 2004. 

Alexiades, M. Selected guidelines for ethnobotanical research: a field manual. New York. 

The New York Botanical Garden.306p. 1996. 
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Amorozo, M.C.M.; Ming, L.C.; Silva, S.P. (Eds.). Métodos de coleta e análise de dados em 

etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas. Rio Claro. UNESP/CNPq. 204p. 2002. 

Guarim Neto, G.; Carniello, M.A. Quintais mato-grossenses: espaços de conservação e 

reprodução de saberes. EDUNEMAT: Cáceres, 2008. 

Guarim Neto, G.; Maciel, M.R.A. O saber local e os recursos vegetais em Juruena (Mato 

Grosso). Entrelinhas/EDUFMT: Cuiabá, 2008. 

Martin, G.J. Ethnobotany: a methods manual. Chapmam and Hall.276p. 1995. 

Posey, D,A.; Overal, W.L. (Orgs.). Ethnobiology: implications and applications. 

Belém.Museu Paraense Emílio Goeldi. 2 volumes. 1990. 

 

 

HERPETOLOGIA  

 

Ementa:Abrangência teórica e prática da herpetologia como vertente da biologia dedicada ao 

estudo de Lissamphibia (Anura, Gymnophiona e Urodela) e de répteis não-avianos; Sistemática e 

história natural de Lissamphibia; sistemática e história natural de Chelonia; (c) sistemática e 

história natural de Crocodylia; sistemática e história natural de ‘Lacertilia’ (Ordem Squamata); 

sistemática e história natural de Amphisbaenia (Ordem Squamata); sistemática e história natural de 

Serpentes (Ordem Squamata); Biogeografia de répteis neotropicais; (g) Conservação de répteis e 

anfíbios neotropicais;  

Bibliografia básica: 

Vitt, L.J.; Caldwell, J.P. 2009.Herpetology.Na introductory biology of amphibians and 

reptiles.Academic Press.3rd edition. 

Pough, H.F., R.M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitzki & K. D. Wells. 2004. 

Herpetology. 4th edition.Pearson Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey. 

 

HISTOLOGIA APLICADA  

Ementa: 

Conhecimentos adquiridos em Histologia Animal e trabalhados dentro da resolução de problemas, 

desenvolvimento de projetos e instrumentação com aplicações nas áreas de ensino, saúde e meio ambiente. 

Bibliografia: 

CARVALHO, H.F.; COLLARES-BUZATO, C.B. Células: Uma Abordagem Multidisciplinar. 1o edição, 

Editora Manole, 2005. 

GARTNER, L. P. & HIATT, J. L. Tratado de Histologia em Cores. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 

JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10o edição, Guanabara Koogan, 2004.  
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KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e Biologia Celular. Uma introdução à 

patologia. 1o edição, Elsevier, 2004.  

YOUNG, B.; LOWE, J.S., STEVENS, A. & HEATH, J.W. Wheater Histologia 

Funcional. 5o edição, Elsevier, 2007. 

 

ICTIOLOGIA 

Ementa:  

Diversidade, evolução, biogeografia, morfologia e taxonomia de peixes Neotropicais. Métodos de estudos em 

peixes.  

Bibliografia: 

Britski HA, Silimon KZ & Lopes BS. 2007. Peixes do Pantanal: manual de identificação. Brasília, Embrapa 

230p. 

Menezes, N. A.,  Weitzman, S. H., Oyakawa, O. T., Lima, F. C., Castro, R. M. C. C. & Weitzman, M. J. 

2007. Peixes de água doce da Mata Atlântica: lista preliminar das espécies e comentários sobre conservação 

de peixes de água doce neotropicais. São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de Sã Paulo, 407 p. 

Moyle, P.B. & Cech, J.J. 2003. Fishes: An introduction to ichthyology. Benjamin Cummings; 5 edition. 744p. 

Nelson, J.S. 2006. Fishes of the world. Wiley, 4 edition, 624p. 

Reis, R.E., Ferraris, C.J. &. Kullander, S.O.2003. Check List of the Freshwater Fishes of South and Central 

America. Edipucrs, Porto Alegre, 729p. 

 

ECOLOGIA COMPORTAMENTAL 

Ementa:  

O que é comportamento animal. Comportamento inato ou adquirido. Seleção natural, ecologia e 

comportamento. Seleção natural e histórias de vida. Exploração dos recursos. Seleção sexual. Investimento 

parental. Sistemas de acasalamento. Cooperação e conflito na reprodução sexuada. Interações Biológicas. 

Teste de hipótese em Ecologia Comportamental. Modelos no estudo do comportamento. Métodos no estudo 

do comportamento. 

Bibliografia: 

Alcock, J.  2001.  Animal Behavior - An Evolutionary Approach. 7th ed. Sinauer, Mass. 

Dawkins, R. 1976.  O Gene Egoísta. 1a ed. Oxford, Londres.  

Dawkins, M. S. 1995. Unravelling Animal Behaviour. Longman Scientific. 

Del-Claro, K. 2004. Comportamento Animal – Uma Introdução à Ecologia Comportamental. Livraria e 

Editora. Conceito, Jundiaí 

Krebs, J. R. & Davies, N.B. 1996. Introdução à Ecologia Comportamental. Atheneu Editora, São Paulo. 

Gould, J. L. (1982). Ethology: the mechanisms and evolution of behavior. New York: Norton. 

 

ECOLOGIA AQUÁTICA 

 

Ementa: Estudos ecológicos de ambientes aquáticos continentais. Propriedades físicas e químicas 

de ecossistemas aquáticos, ciclagem de nutrientes, principais organismos aquáticos, o papel 

ecológico de organismos aquáticos, espécies-chave, forças de controle ascendente e descendente, 

Principais teorias sobre o funcionamento de ecossistemas aquáticos, restauração de sistemas 

aquáticos, Barragens de hidrelétricas, espécies-invasoras. 

 

Bibliografia básica: 
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Allan, J.D.; Castillo, M.M. Stream Ecology. Structure and functioning of running 

waters. Ed. Springer. (2007). 

Bicudo, C.E.M.; Bicudo, D.C. Amostragem em Limnologia. Rima. (2004).  

Carmouze, J-P. O metabolismo dos ecossistemas aquáticos. Fundamentos teóricos, 

métodos de estudo e análises químicas. Ed. Edgard BlücherLtda, FAPESP. 253 pp. 

(1994). 

Dodson, M.; Frid, C. 2009.Ecology of Aquatic Systems.Oxford University Press. 

Esteves, F.A. Fundamentos de Limnologia. 3 a Ed. Interciência Ltda. 790 pp. (2011). 

Robert G.W., 2001. Limnology: Lake and River Ecosystems. Elsevier 

Tundisi, J.G.; Matsumura Tundisi, T. Limnologia. Editora Oficina de textos, São 

Paulo, 631 pp. (2008) 

Dodds, W.K., M.R. Whiles. 2010. Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications 

of Limnology (Aquatic Ecology). Elsevier. 
 

 

MASTOZOOLOGIA 

Ementa:Características morfológicas (externas, cranianas e pós-cranianas) dos mamíferos. Origem 

e evolução dos mamíferos. Ordem Monotremata. Infraclasse Methateria. Infraclasse Eutheria. 

Ordens da mastofauna neotropical (Didelphimorphia, Microbiotheria, Paucituberculata, Xenarthra, 

Soricomorpha, Chiroptera, Primates, Carnivora, Cetacea, Sirenea, Perissodactyla, Artiodactyla, 

Rodentia, Lagomorpha). Inventários de mamíferos (técnicas de coleta e preservação). Coleções 

científicas de mamíferos (organização, funcionamento e curadoria). Estudos em sistemática de 

mamíferos. Técnicas de estudos em ecologia e conservação de mamíferos. Mamíferos como bio-

indicadores. 

Bibliografia básica: 
Borges, P.A.L.; Thomas, W.M. 2004.Guia de Rastros e Outros Vestígios de Mamíferos do 

Pantanal. Embrapa Pantanal, Corumbá. 139 p. 

Cullen Jr., L.; Rudran, R.; Valladares-Padua. 2004. Métodos de Estudos em Biologia da 

Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Editora da UFPR, Curitiba. 665 p. 

Eisenberg, J.F.; Redford, K.H. 1999.Mammals of the Neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, 

Brasil, Vol 3. University of Chicago Press, Chicago. 609 p. 

Reis, N. R.; Peracchi, A. L.; Pedro, W. A. & Lima, I. P. 2006. Mamíferos do Brasil. 

Universidade Estadual de Londrina. 437 p. 

Vaughan, T.A.; Ryan, J.M.; Czaplewski, N. J. 2000.Mammalogy.4th edition. Thomson 

Learning, Australia. 565 p. 
 

 

 

MÉTODOS INSTRUMENTAIS EM BIOLOGIA CELULAR E ESTRUTURAL 

Ementa: 

Princípios básicos sobre as principais metodologias utilizadas no estudo da biologia celular e estrutural, 

envolvendo a preparação do material (células e tecidos) para análise nas microscopias ótica, confocal, 

eletrônica de transmissão e varredura. 

Bibliografia: 

BENCHIMOL, M. (ed.) (1996) Métodos de Estudo das Células. FENORTE/UENF, Rio de Janeiro  

BOZZOLA, J.J. & RUSSEL. L.D. (1992) Electron Microscopy Principles and Techniques for Biologists. Ed. 

Jones and Bartlett Publishers, Boston. 
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DE SOUZA, W. (ed.) (2007) Técnicas Básicas de Microscopia Eletrônica Aplicadas às Ciências Biológicas. 

SBMM, Rio de Janeiro 

HIBBS, A.R. (2004) Confocal Microscopy for Biologists, Springer Science, New York 

TOLOSA, E.M.C. et al. 2003 Manual de Técnicas para Histologia Normal e Patológica. Ed. Manole Ltda, 

São Paulo 

 

MICOLOGIA  

Ementa:  

Introdução à micologia. Características gerais de fungos, Características importantes na identificação e 

classificação de fungos, Cultivo de fungos, Observação e ilustração de estruturas morfológicas dos principais 

grupos de fungos em cultura ou em lâminas, Fungos endofíticos, simbióticos e patogênicos 

Bibliografia: 

AGRIOS, G. N. Plant Pathology, (4ª ed.). New York. Academic Press. 1997. 

ALEXOPOULOS, C.J., MIMS, C.W.; BLACKWELL, M. Introductory Mycology. J. Wiley & Sons, New 

York. 1996. 868p.  

BARR, D.J.S. Evolution and kingdoms of organisms from the perspective of a mycologist. Mycologia 84:1-

11. 1992.  

BERGAMIN FILHO, A., KIMATI, H.; AMORIM, L. (Ed.) Manual de Fitopatologia I. Princípios e conceitos. 

(3ª ed.). São Paulo. Ed. Agronômica Ceres Ltda. 1995.  

BROCK, t. D.; MADIGAN, m. T.; MARTINKO, j. M. Microbiologia de Brock. 10. ed. São Paulo: Prentice 

Hall. 608 p. 2004.  

HAWKSWORTH, D.L. The fungal dimension of biodiversity: magnitude, significance, and conservation. 

Mycological Research 95:641-655. 1991. 

 

ORNITOLOGIA  

 

Ementa: Estudar os princípios básicos da Ornitologia, discutir temas atuais da disciplina, 

apresentar e discutir os caracteres anatômicos e a sua importância na sistemática do grupo; 

caracterizar os principais grupos de aves da região Neotropical (ênfase nos grupos do Brasil), 

discutindo suas relações sistemáticas e taxomonicas, além de problemas de conservação. 

Bibliografia básica: 
Antas, P. T.Z. & Palo Jr, H. 2009. Pantanal-Guia de Aves. SESC, Rio de Janeiro. 249 p. il 

Alvarenga, H. Tucanos das Américas. M.Pontual Edições e Arte. São Paulo.120p.il 

Alves, M.A.S et al. (orgs). 2000. A Ornitologia no Brasil, pesquisa atual e perspectives. Rio 

de Janeiro, Eduerj. 351p.  

Ares, R. 2007. Aves vida y conducta. Vazquez Mazzini Editores. Buenos Aires. 288p. 

Birdlife International, 2000. Threaterned birds of the World. Lynx 

edicions.Barcelona/Cambridge. 852p.il 

Buzzetti, D & Silva, S. 2005. Berços da vida: ninhos de aves brasileiras. São Paulo. Editora 

Terceiro Nome. 247p.il. 

Collar, N. J. et .al. 1992. Threaterned birds of the Americas: Cambridge, The ICBP/IUCN 

Red Data Book. 1150p.il. 

Copobianco, J.P.R. 2001. Biodiversidade na Amazônia Brasileira. São Paulo, Estação 

Liberdade/ISA. 540p. il. 

CBRO, 2011. Lista das aves do Brasil. 10ª Versão 05/10/2011. disponível em < 

http://www.ib.usp.br/crbo>. Acesso em 10/10/2011 

Cowx, I. G (ed.). 2003. Interactions between fish and birds: Implications for Manegement. 

Oxford, Blackwell Science. 376p. 
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Marantz, C.A & Zimmer, K.J. 2006.Birds voices of Alta Floresta and Southeastern 

Amazonian Brazil. Cornell. Macaulay Library/Cornell Laboratory of Ornithology.6CD-

audio+encarte (35p.). 

Cunha, M.C & Almeida, M.B. (orgs.). 2002. Enciclopédia da Floresta. O alto Juruá: 

Práticas e conhecimentos das populações. São Paulo, Companhia das Letras.  
 

PRINCÍPIOS DE BIOGEOGRAFIA 

Ementa: 

Fatores que afetam a distribuição dos seres vivos no espaço; padrões de distribuição encontrados e processos 

explicativos desses padrões.  

Bibliografia: 

Crisci, JV, L Katinas & P Posadas. 2000. Introducción a la teoría y práctica de la Biogeografía Histórica. 

Sociedad Argentina de Botánica, Buenos Aires. 

Espinosa, D, JJ Morrone, J Llorente & O. Flores. 2002. Introducción al análisis de patrones en biogeografia 

histórica. Las Prensas de Ciencias, México. 

Lomolino, MV, DV Sax & JH Brown. 2004. Foundations of Biogeography. Classic Papers with 

Commentaries. The University of Chicago Press, Chicago. 

Zunino, M. & A. Zullini. 2003. Biogeografía: La dimensión espacial d la evolución. Fondo de Cultura 

Económica, México. 

 

PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA 

Ementa: 

A História e a teoria por trás das classificações e da nomenclatura biológicas. As diferentes escolas de 

classificação. Conceitos e métodos associados à Sistemática Filogenética. 

Bibliografia: 

Amorim, D.S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ed. Holos, Ribeirão Preto. 

Papavero, N. (org.) 1994. Fundamentos práticos de taxonomia zoológica. Editora da UNESP, São Paulo. 

Stace, C.A. 1989. Plant Taxonomy and Biosystematics. Cambridge University Press. 

Winston, J. 1999. Describing species: Practical Taxonomy Procedure for Biologists. Columbia University 

Press, NY. 

 

 

PROJETO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Ementa:  

Aplicação do método científico na elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Desenvolvimento e 

apresentação de uma monografia. 

 

FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

Ementa: 

A ciência e suas características fundamentais; As diferentes formas de conhecimento. As funções e a 

importância da ciência no mundo contemporâneo. Evolução do Método. Reflexão sobre as relações entre  

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. 

Bibliografia: 

ADORNO, T. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

ADORNO, T. e HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

APPLE, Michael. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

BACHELARD, G. A Formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.. 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 13 ed., São Paulo: Ática, 2003. 
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CHITOLINA, C. L; HARTMANN, H. R. (Org.). Filosofia e aprendizagem filosófica. Maringá: Dental Press , 

2002. 

 

 

BOTÂNICA ECONÔMICA E APLICADA 
Carga horária:64h 

Ementa:Origem da utilização de plantas nos trópicos e os sistemas agrícolas. Processo de 

domesticação das espécies vegetais. Origem, distribuição, utilização, manuseio e aplicabilidade 

dos vegetais, notadamente os nativos. Recursos genéticos a serem explorados e de interesse 

potencial da flora brasileira. Legislação atual e perspectivas para o futuro da biodiversidade 

brasileira. Aplicabilidade das plantas nos trópicos. Aspectos atuais e relevância do uso de plantas 

em biotecnologia. Aspectos da Botânica forense. 

Bibliografia básica: 

Almeida, S.P; Proença, C.E.B.; Sano, S.M.; Ribeiro, J. Cerrado; espécies vegetais úteis. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.Planaltina; EMBRAPA-CPAC, 1988. 464 p. 

Guarim Neto, G.; Carvalho, J.V.F. (Orgs.) Biodiversidade mato-grossense: as plantas e suas 

potencialidades. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2011. 

Phillips, O.; Gentry, A.H.The useful plants of Tambopata, Peru. I. Statistical hypotheses 

with a new quantitative technique. Economic Botany. 47(1): 33- 43. 1993. 

Raven P.H.; Evert R.F.; Eichhorn S.E. Biologia Vegetal.7a ed. Editora Guanabara Koogan 

S.A., Rio de Janeiro. 2011. 

Rizzini, C.T.; Mors, W.B. Botânica econômica brasileira. São Paulo. EPU, Editora da 

Universidade de São Paulo, 1976p. 

 

ANÁLISE DE DADOS BIOLÓGICOS E MULTIVARIADOS 

Carga horária:64h 

Ementa:Algebra de matrizes; Dados multidimensionais; Medidas de similaridade e distância; 

Análises de agrupamento; Análises de ordenação direta e indireta. 

Bibliografia básica: 

Manly, B.J.F. Métodos Estatísticos Multivariados. Editora Artmed. 2008. 

Gotelli, N.; Ellison, A. Princípios de estatística em Ecologia. Capítulo 12. Editora Artmed, 

2011. 

Legendre, P.; Legendre L. Numerical Ecology. 2012. 

 

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 
Carga horária:64h 

Ementa:Caracterização dos microrganismos em seus habitats naturais (solo, água, ar e resíduos) e 

seu potencial de aplicação ambiental; Estrutura e desenvolvimento de comunidades microbianas; 

Cinética do crescimento bacteriano e avaliação de métodos para medidas de crescimento 

microbiano; Bioindicadores ambientais e métodos laboratoriais de identificação microrganismos 

nos processos de biodeterioração da água; biotecnologia do solo; Transformações de poluentes 

orgânicos e inorgânicos; interações microbianas; Bioensaios com bactérias, fungos e microalgas; 

Biorremediação e outras tecnologias de recuperação de ambientes contaminados; Biocorrosão, 

biofilmes. 

Bibliografia básica: 

Atlas, R.M.; bartha, R. Microbial Ecology: fundamentals and applications. Benjamin-

Cummings Publishing Company, 1997, 563p.  
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Bitton, G. Wastewater Microbiology. IN: Ecological and Applied Microbiology. 3.ed. New 

York: Wiley-Liss, Inc., 2005, 768p.  

Canas Ferreira, W.F., De Sousa, J. C. F..Microbiologia. Editora Lidel, 2005. 

Grant, W.D; Long, P.E. Microbiología Ambiental. Zaragoza: Editorial Acribia, S.A. 1998.  

Holt, J. G. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Lippincott Williams & 

Wilkins, 2000.787 p. 

Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Dunlap, P.; Parker, J. Brock Biology of 

microorganisms.12ª.ed. Porto Alegre: ARTMED: 2010, 1127p.  

Maier, R.M.; Pepper, I.L.; Gerba, C.P. Environmental microbiology. Florida: Academic 

Press, 2000, 585p. 

Melo, I.S.; Azevedo, J.L. (Org.). Microbiologia Ambiental: manual de laboratório. 

Jaguariúna: EMBRAPA-CNPMA, 1997, 98p.  

Melo, I.S.; Azevedo, J.L. (Org.). Ecologia Microbiana. Jaguariúna: EMBRAPA-CNPMA, 

2001, 488p.  

Moreira, F.M.S.; Siqueira, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. 2ª ed. Lavras: 

Editora UFLA.729p. 2006. 

Ramawat, K. G. Biotechnology: secondary metabolites: plants and microbes. Editora 

Science Publishers. 2ed. 2007. 

Ribeiro, M.C.; Soares, M.M. Microbiologia Prática:roteiro e manual: bactérias e fungos. 

São Paulo: Editora Atheneu. 2005. 

Sato, M.I.Z. (Coord). Microbiologia ambiental. São Paulo: CETESB, 2004.  

Silva Filho, G.N.; Oliveira,V.L. Microbiologia: manual de aulas práticas. Florianópolis: Ed. 

UFSC. 2007. 

Vermelho,A.B. et al. Práticas de Microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

 

 

REDAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA 

Carga horária:64h 

Ementa:Logica científica. Argumento dedutivo ou indutivo. Hipótese: fundamentação, perguntas 

e relevância. Avaliação da qualidade de um projeto de pesquisa. Avaliação da qualidade da 

informação. Planejamento da redação técnico científica. Acesso à informação: bibliotecas e 

comunicação científica. Ficha Catalográfica e descritores. Ética em pesquisa. Publicação do 

trabalho científico: compromisso ético. Publicação eletrônica. Instruções redatoriais e a indexação 

em publicação periódica. 

Bibliografia básica: 

Alves, R.Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras. 1981. 

Rodrigues, E. Histórias Impublicáveis sobre Trabalhos Acadêmicos e seus Autores. Editora 

Planta. 2008. 

Volpato, G.L. Ciência: da filosofia à publicação. 6. ed. São Paulo: Cultura Acadêmcia, 

2013. v. 1. 377p . 

Volpato, G.L. Método Lógico para Redação Científica. 1. ed.Botucatu: Best Writing 

Editora, 2011. v. 1. 320p . 

Volpato, G.L. Dicas para Redação Científica. 3. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 

v. 1. 152p 

 

ZOOLOGIA DE CAMPO 

Carga horária: 80h 



 

100 

 

Ementa: Métodos de coleta e amostragem de invertebrados aquáticos e terrestres; métodos 

de coleta e amostragem de peixes com ênfase nos grupos de água doce; métodos de coleta e 

amostragem de vertebrados terrestres I (herpetofauna); métodos de coleta e amostragem de 

vertebrados terrestres II (aves); métodos de vertebrados terrestres III (mamíferos não-

voadores); métodos de coleta e amostragem de vertebrados terrestres IV (mamíferos 

voadores); organização e tratamento de dados em zoologia de campo para fins científicos; 

zoologia de campo e mitigação de impactos ambientais 

Bibliografia básica: 
Auricchio, P. 2002. Salomão, M. G. (Ed.) Técnicas de coleta e preparação de vertebrados 

para fins científicos e didáticos. São Paulo: Terra Brasilis. 

Gibb, J. T. & C. Y. Oseto. 2006. Arthropod collection and identification. Laboratory and 

field techniques. Academic Press. 

Heyer, W. R. et al. (Ed.) 1994. Measuring and monitoring biological diversity. Standard 

methods for amphibians. Washington, DC: Smithsonian Institution Press. 

Silveira, L. F., Beisiegel, B. M., Curcio, F. F., Valdujo, P. H., Dixo, M., Verdade, V. K., 

Mattox, G. M. T., Cunningham, P. T. M. 2010. Para que servem os inventários de fauna? 

Estudos Avançados (USP) 68: 173 – 207. 

Kükenthal, W.; E. Matthes & M. Renner. 1986. Guia de trabalhos práticos de Zoologia. 19a 

Ed. Livraria Almedina, Coimbra.  

 

BOTÂNICA DE CAMPO 

Carga horária:80h 

Ementa:A importância dos estudos florísticos. A diversidade fenotípica das plantas e sua 

importância nos biomas brasileiros. Distribuição das espécies em ambientes delimitados e 

circunscritos. Métodos e técnicas de estudos quali-quantitativos em levantamentos florísticos. A 

flora e sua importância nos Estudos de Impacto Ambiental. Análises florísticas. 

Bibliografia básica: 

Dubs, B. Prodomus Florae Matogrossensis. Küsnacht/Switzerland: Betrona-Verlag,N,  

1998, 444p. 

Felfili, J. M.; Carvalho, F.A; Haidar, R.F. Manual para o monitoramento de parcelas 

permanentes nos biomas cerrado e pantanal – Brasília:Universidade de Brasília, 2005. 60 p. 

Mueller-Dombois, D.; Ellemberg, H. Aims and methods of vegetation ecology.New York: 

John Wiley, 1974. 547 p. 

Silveira, E.A.; Borges, H.B.N. Guia de Campo: caracterização de tipologias vegetais de 

Mato Grosso. Cuiabá-MT. Ed. Carlini & Caniato, 2009. 78p. 

Souza, V.C.; Lorenzi, H. Botânica Sistemática. Guia ilustrado para identificação das 

famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Ed. 2. Instituto 

Plantarum de Estudos da Flora Ltda., Nova Odessa, 2008. 

 

PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Ementa: A constituição histórica das disciplinas escolares Ciências e Biologia; Tendências 

na pesquisa em Educação Científica;  A importância da pesquisa–ação no processo de 

ensino-aprendizagem. A base conceitual para o estudo da estrutura metodológica do projeto 

de pesquisa. Etapas da construção do projeto. Métodos e técnicas de pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Normas para elaboração de textos científicos. Elementos para a comunicação. 

Relatos e discussões sobre pesquisas em Ensino de Ciências. 
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AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala de aula. In: 
CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. p. 19-33.   
Delizoicov, D. e Angetti,J.A. Metodologia do Ensino de Ciências. Ed. Cortez, 1994.  
Demo, P.. Pesquisa e Construção do Conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 
Galiazzi M.C. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de professores de ciÊncias. Ijuí: Ed. 
Unijuí. 2003 
GERALDO, A. C. H. Didática de ciências naturais: perspectiva histórico-crítica. Campinas, Editora Autores 

associados, 2009. 

Pozo, J. I. A Solução de problemas: Aprender a resolver, Resolver para Aprender. Porto Alegre, RS: 

ARTMED, 1998.  

Thiollent, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Ed. Cortez. 2011. 
LAKATOS, Eva Maria e Marconi & ANDRADE, M. Metodologia Científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

MINAYO. M. Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Vozes: SP.1992. 

 

 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO (64H) 

 

Ementa: Papel da investigação na educação científica e seus elementos; O professor-pesquisador, professor 

reflexivo e o olhar investigativo na prática pedagógica. Modelos construtivistas de ensino e a investigação. A 

aprendizagem baseada em problemas (ABP) na teoria e na prática e seu desenvolvimento no Brasil. O ensino 

contextualizado, a prática interdisciplinar e a resolução de problemas no ensino de ciências naturais e 

biologia. Currículo e a implementação da metodologia da problematização. Conhecimento 

científico/conhecimento cultural e o papel da problematização de situações reais na aprendizagem de 

conceitos de ciências naturais e biologia. 

Referências 

ARAÚJO, U. F.; SASTRE, G. Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior. São Paulo: 

Summus, 2009. 

BEHRENS, M. A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (org). Técnicas 

de ensino: novos tempos, novas configurações. Campinas – SP: Papirus, 2006. p.163-187. 

CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de Ciências. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessárias à prática educativa. 11. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
GERALDO, A. C. H. Didática de ciências naturais: perspectiva histórico-crítica. Campinas, Editora 

Autores associados, 2009. 

MOESBY, E. Reflections on making a change toward POPBL. World Transactions on 

Engineering and Technology Education, v.3, n.2, 2004, p.269-278. 

 

 

CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E O CONHECIMENTO ESCOLAR (64H)  

 

Ementa: Constituição do conhecimento escolar: seleção cultural de saberes a serem ensinados e a transposição 

didática; O processo de transposição didática no ensino fundamental e médio; Conceitos estruturantes da 

aprendizagem de Ciências Biológicas; Disfunções da transposição didática nos livros didáticos – linguagem 

metafórica e distorções conceituais; Conhecimento escolar e os saberes integradores para o exercício da 

docência. 

AMORIM, A. C. Ensino de biologia: conhecimentos e valores em disputa. Niterói: Eduff, 2005. 

FRANZOLIN, F. Conceitos de Biologia na educação básica e na academia: Aproximações e 

distanciamentos. Dissertação (Mestrado). 2007. 207p. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 

LOPES, A. R. C. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 236p. 

FORQUIN, J. C. Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. Teoria e Educação, Porto 

Alegra, n.5, p. 28-49, 1992. 
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CHEVALLARD, Y. La Transposición Didáctica. Del saber sábio al saber ensenado. Buenos Aires: 

Aique, 1996, 196p. 

BIZZO, N. O ensino de Ciências e os erros conceituais: reconhecer e evitar. São Paulo: Editora do Brasil, 

2012. 168p. 

GERALDO, A. C. H. Didática de ciências naturais: perspectiva histórico-crítica. Campinas, Editora 

Autores associados, 2009. 

 

 

QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA (32H) 

 

Ementa: Abordagem e natureza da CTSA e a discussão de questões sociocientíficas; Ensino de Ciências para 

a cidadania; Questões sociocientíficas, currículo, estratégias de  ensino e avaliação; Raciocínio ético e social; 

O uso das tecnologias de comunicação e informação na abordagem de CTSA. 

FOUREZ, Gérard. Crise no Ensino de Ciências? Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 8, 

n.2, 2003. 

GERALDO, A. C. H. Didática de ciências naturais: perspectiva histórico-crítica. Campinas, Editora 

Autores associados, 2009. 

ZIMAN, J. Ensenanza y aprendizaje sobre la ciência y la sociedade. México: Fondo de Cultura 

Econômica, 1985. 243p. 

KRASILCHIK, M. MARANDINO, M. Ensino de Ciências e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2004. 88p. 

MACEDO, B. KATZCOWICZ,. Educação científica: sim, mas qual e como? In: Macedo, B. (org). Cultura 

científica: um direito de todos. Brasília: UNESCO Brasil, OREALC, MEC, MCT, p. 65 – 84, 2003. 

 

 

O PENSAMENTO EVOLUTIVO NO ENSINO DE BIOLOGIA (32H) 

 

Fundamentos históricos e filosóficos do pensamento evolutivo; O Ensino de Biologia e o pensamento 

evolutivo; Obstáculos epistemológicos para o ensino-aprendizagem de Evolução Biológica. Relações entre 

ciência e cultura. Evolução biológica na educação básica. 

ALTERS, B. J.; ALTERS, S. M. Defending evolution in the classroom: a guide to the creation/evolution 

controversy. Canada: Jones and Bartlett Publishers, 2001. 261p. 

ALTERS, B.; ALTERS, S. M. Defending evolution: a guide to the creation/evolution 

controversy. Boston; Toronto; London; Singapore; Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2001. 261 p. 

COBERN, W. W. Point: Belief, Understanding, and the Teaching of Evolution: Journal of Research in 

Science Teaching. V. 31, n. 5, pp. 583-590, 1994. 

EL-HANI, C. N.; SEPÚLVEDA, C. Referenciais teóricos e subsídios metodológicos para a pesquisa sobre as 

relações entre educação científica e cultura. Cap. 5. In: SANTOS, F. M. T. dos; GRECA, I. M. A pesquisa 

em Ensino de Ciências no Brasil e suas metodologias. Ijuí: Editora Unijuí, p. 161-212, 2006. 

 

 

PERSPECTIVAS CULTURAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Ementa: Concepções de ciência e suas implicações para o ensino de Ciências e Biologia. Universalismo, 

Pluralismo epistemológico e multiculturalismo no Ensino de Ciências e Biologia. Etnoconhecimento, 

cotidiano e ciência. Didática e multiculturalismo na Educação Científica. Planejamento e Avaliação formativa 

no contexto multicultural do ensino de ciências. 

CANDAU, V. M. Sociedade, educação e culturas: questões e propostas. Petrópolis: Vozes, 2002, 284p. 

CANDAU, V. M. O currículo entre o relativismo e o universalismo, dialogando com Jean-Claude Forquin. 

Educação & Sociedade, ano XXI, n. 73, 2000. 

COBERN, W.W.; LOVING, C.C. Defining “science” in a multicultural world: implications for science 

education. Science Education, v. 85, p.50-67, 2001. 

EL-HANI, C. N.; SEPÚLVEDA, C. Referenciais teóricos e subsídios metodológicos para a pesquisa sobre as 

relações entre educação científica e cultura. Cap. 5. In: SANTOS, F. M. T. dos; GRECA, I. M. A pesquisa 

em Ensino de Ciências no Brasil e suas metodologias. Ijuí: Editora Unijuí, p. 161-212, 2006. 

LOPES, A. R. C. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 236p. 

TEIXEIRA, P. M. M. Ensino de Ciências. Pesquisas e reflexões. Ribeirão Preto: Holos, 2006, 143p. 
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PESQUISA EM EDUCAÇÃO (64H) 

 

Ementa: Compreensão dos pressupostos teóricos da investigação científica em educação: relação entre o 

objeto de investigação científica, os referenciais teóricos e os métodos de investigação. Como elaborar e 

avaliar um projeto de Pesquisa: as perguntas, a revisão bibliográfica, a metodologia de trabalho e a análise 
dos dados. A pesquisa quantitativa e qualitativa. A epistemologia e a relação teoria-prática na formação do 
conhecimento. Análise de alguns exemplos. Aprofundando a pesquisa qualitativa: pesquisa-ação; estudo de 
caso; estudos etnográficos em educação; histórias de vida e pesquisa documental; Algumas técnicas de 
coleta de dados: observação, entrevistas individuais e coletivas, questionários. Instrumentos de análise de 
dados quantitativos e qualitativos. Normas para elaboração de textos científicos. Elementos para a 
comunicação. Relatos e discussões de Pesquisas atuais. 

ANDRÉ, M. E. D. A. de. Etnografia da prática escolar. 6 ed. Campinas: Papirus, 2001.. 

ARY, D.; JACOBS, L. C.; RAZAVIEH, A. Introduction to research in education. New York; Chicado; 

San Francisco; Atlanta; Dallas; Montreal; Toronto; London; Sydney: Holt, Rinahart and Winston, INC, 1972. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 4 ed. Trad. RETO, L. A.; PINHEIRO, A. Lisboa: Edições 70, 2004.  

FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2 ed. Trad. NETZ, S. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

GATTI, B. A. A construção da pesquisa em Educação no Brasil. Brasília: Plano Editora, 2002. 87 pp. 

(Série Pesquisa em Educação, v. 1). 

HILL, M. M.; HILL, A. Investigação por questionário. 2 ed. Lisboa: Sílabo, 2005. 

 

 

TOPICOS ESPECIAIS (64H) 

Ementa: 

Disciplinas de interesse para a formação do acadêmico cuja matrícula deverá ser previamente 

aprovada pelo colegiado do curso, ou sob análise e aprovação pelo colegiado do programa da 

disciplina. 
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ANEXO II 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO PARA CONTAGEM DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 As Atividades Complementares deverão totalizar, para efeito de integralização do 

curso, o mínimo de duzentas (200) horas exigidas de acordo com a Resolução CNE/CES 

nº02/2002. As finalidades das atividades complementares estão fundamentadas no Inciso 

IV do Art. 4º, da referida Resolução. 

 As atividades Complementares deverão ser desenvolvidas ao longo do curso de 

graduação, sugerindo-se o seu início a partir do primeiro semestre. Assim, embora não deva 

estar vinculada a nenhum semestre do curso, o acadêmico deverá realizar, pelo menos, 

quatro, dentre as sugeridas abaixo: 

 Disciplinas extracurriculares cursadas fora do I.B ou da UFMT, desde que tenham 

pertinência com os conteúdos programáticos do curso de graduação; 

 Bolsas concedidas pela UFMT (monitoria, estágio interno, extensão, PIBIC e 

PIBID); 

 Realização de estágio voluntário em projetos cadastrados na UFMT (pesquisa, 

extensão etc.) 

 Realização de curso regular de língua estrangeira e/ou português concomitante com 

o período da Graduação; 
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 Participação em congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de 

trabalho e similares, versando sobre temas educacionais ou do respectivo curso; 

 Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências, 

oficinas de trabalho e similares, versando sobre temas educacionais ou do respectivo 

curso; 

 Participação em órgãos colegiados ou comissões eleitorais da UFMT; 

 Participação na organização de congressos, seminários, eventos educacionais; 

 Participação em intercâmbio ou convênio cultural; 

 Visitação a exposições, a mostras de arte e cultura, desde que indicada e certificada 

pelo professor proponente da atividade. 

A supervisão das atividades complementares será realizada pelo coordenador de 

ensino de graduação. Caberá ao Colegiado de Curso criar mecanismos para avaliação e 

aproveitamento das atividades complementares acadêmico-científico-culturais, 

considerando as demandas sociais vigentes, bem como as recomendações que se seguem. 

 Os alunos poderão optar por cursar determinadas disciplinas, desde que respeitando 

os pré-requisitos quando necessários, entre o elenco de disciplinas optativas e/ou matrícula 

em disciplinas isoladas as quais serão validadas até o limite máximo de 100 horas, 

incluindo-se ai, aquelas cursadas durante o processo de mobilidade acadêmica. 

  A carga horária destinada aos programas/projetos/cursos de extensão terá limite 

máximo de 30 horas/ programas/projetos/cursos e sua execução obedecerá às normas 

estabelecidas pela Coordenação de Extensão, da PROCEV, contando no máximo de 90 h. 

 As monitorias realizadas e comprovadas em conformidade com as normas 

estabelecidas pelo Colegiado de Curso serão validadas pelo próprio colegiado de curso, 

com carga horária de 30 horas por semestre não podendo ultrapassar dois semestres. 

 Os programas institucionais de bolsa de iniciação científica serão validados pelo 

Colegiado de curso com carga horária de 45 horas por semestre, por no máximo dois 

semestres. 

 A participação em eventos científicos, desde que devidamente comprovada, será 

validada pelo Colegiado de Curso obedecendo à seguinte distribuição: 
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Eventos Científicos Área do Curso Áreas afins 

Palestras/ 

Conferências/Seminários 

2 horas, máximo 10 

participações 

1hora, máximo 5 

participações 

Mesa Redonda 2 horas, máximo 5 

participações 

1hora, máximo 5 

participações 

Oficina 2 horas, máximo 5 

participações 

1hora, máximo 5 

participações 

Fórum/Jornada/Simpósio 8 horas, máximo  8 

participações 

4 horas, máximo 4 

participações 

Semana 20 horas, máximo 4 

participações 

10 horas, máximo 2 

participações 

Congresso Regional 10 horas, máximo 4 

participações 

5 horas, máximo 4 

participações 

Congresso 

Nacional/Internacional 

15 horas, máximo 4 

participações 

7 horas, máximo 4 

participações 

Cursos de até 8 horas de 

duração 

2  horas, máximo 10 

cursos 

1hora, máximo 5 cursos 

Cursos acima de 8 horas de 

duração 

5 horas, máximo 10 

cursos 

3 horas, máximo 5 cursos 

 

 As visitas técnicas deverão ser realizadas em locais pertinentes a área de 

conhecimento específico do curso. O acadêmico deverá apresentar o relatório de visita 

técnica e comprovação de sua realização, por meio de declaração emitida pelo responsável, 

e serão computadas 3 horas por visita técnica, com máximo de 5 participações. No caso de 

viagem de estudo, o mínimo de horas validadas ficará a cargo do colegiado de curso. 

 As atividades de pesquisa poderão ser validadas para pesquisa concluída como autor, 

o máximo de 30 horas e para co-autor, 15 horas. A análise de mérito do trabalho para efeito 

de horas computadas, ficará a cargo do Colegiado de Curso. 

 Para a publicação de resumos serão validadas 10 horas por resumos/resenhas, como 

autor e 5 horas para co-autor. Para a publicação de trabalhos na íntegra serão validadas 20 

horas como autor e 10 horas como co-autor. 
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 As práticas de campo extra-curriculares executadas sob orientação docente e sob 

supervisão local, serão validadas com carga horária máxima de 30 horas. 

 As atividades de representação acadêmica em órgãos colegiados, comprovadas por 

presença em 85% das reuniões, serão validadas pelo Colegiado com carga horária de 10 

horas por semestre por representação. 

 Os limites mínimos estabelecidos não impedem o acadêmico de desenvolver as 

atividades além do máximo permitido. 

 Os acadêmicos deverão apresentar ao Colegiado do Curso os relatórios e 

comprovantes das Atividades Complementares. 

 O colegiado de Curso deverá avaliar, aprovar e homologar os comprovantes e 

relatórios das atividades Complementares apresentados pelos acadêmicos. 

 O não cumprimento de no mínimo 200 horas correspondentes as atividades 

complementares estabelecidas na estrutura curricular do curso, acarretará no impedimento 

da conclusão do Curso. 

 Outras atividades específicas e previstas pelos cursos poderão ser aceitas e aprovadas 

no Colegiado de Curso, com limites máximos estabelecidos de 20 horas. 

           Para comprovação das participações nas atividades acima descritas, o acadêmico 

deverá apresentar à Coordenação do Curso documento comprobatório de sua participação 

com a respectiva carga horária. Em se tratando de palestras isoladas ou eventos em cuja 

documentação não conste a duração, poderá ser creditado ao aluno no máximo 2 (duas) 

horas, a critério do Colegiado de Curso. 

         De posse do documento comprobatório, o Coordenador do Curso deverá preencher e 

assinar o(s) formulário(s) concernente(s) `a participação do aluno no evento e/ou atividade. 

         Toda documentação dos alunos deverá estar arquivada em pastas individuais na 

Secretaria da Coordenação de Curso. 

Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Colegiado de Curso 
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