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1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA

Nome: Fundação Educacional de Além Paraíba
Endereço:Av. Augusto Perácio,nº 226 - Bairro São Luiz
Cidade: Além Paraíba – Minas Gerais
CEP: 36660-000
Telefone: 32 – 3462-7030

2 - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA

Nome: Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy
Endereço: Avenida Augusto Perácio, nº 226 - Bairro São Luiz.
Cidade: Além Paraíba - MG
CEP: 36660-000
Telefone: (32) 3462-7030
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3 - IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Curso

Graduação em Ciências Biológicas

Modalidade Oferecida

Licenciatura

Habilitação

Licenciatura

Título Acadêmico Conferido

Licenciado em Ciências Biológicas

Modalidade De Ensino

Presencial

Regime De Matricula

Semestral

Regime Escolar

Seriado semestral

Tempo De Duração

Quatro anos (oito semestres)

Duração Da Hora Aula

50 (cinquenta) minutos

Calendário Escolar

200 (duzentos) dias letivos, distribuídos em 02
(dois) períodos regulares

Carga Horária Mínima

CNE: 3.200 horas
ISEFOR: 3.316:40 horas

Período de Integralização Curricular:

Mínimo: 8 semestres (4 anos)
Máximo: 12 semestres (6 anos )

Número De Vagas

Trinta e Cinco (35) por semestre

Turno De Funcionamento

Noturno

Local De Funcionamento

Campus Alvinho Zamboni
Avenida Augusto Perácio, nº 226 - Bairro São
Luiz. – MG. CEP: 366660-000

Forma De Ingresso

Vestibular, Transferência Interna – Reopção de
Curso, Transferência Externa e Portador de
Diploma.

6

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY

4 – HISTÓRICO

A Fundação Educacional de Além Paraíba- FEAP, entidade com personalidade
jurídica própria de direito privado, com sede e foro na cidade de Além Paraíba, Estado
de Minas Gerais, foi instituída em 02 de setembro de 1973, através da Lei Municipal nº
680, de 03 de dezembro de 1971.
O Decreto Estadual nº 41.609 de 19 de abril de 2001, autoriza o
funcionamento do ISEFOR - Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes
Abu-Merhy, a ser mantido pela FEAP - Fundação Educacional de Além Paraíba.
O Curso de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS foi autorizado através do CONVÊNIO
DE MÚTUA COOPERAÇÃO que entre si celebram a Fundação Educacional de Além
Paraíba e a Prefeitura Municipal de Além Paraíba datado de 21 de fevereiro de 2003,
que renova e altera o convênio datado de 21 de fevereiro de 2002, cujo objeto é a
criação de cursos de graduação em saúde, Biologia, Nutrição, e Engenharia com base na
legislação de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais.
Este Documento apresenta o PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
LICENCIATURA em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS do ISEFOR – INSTITUTO
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MEHRY.
O mesmo é o resultado das experiências coletivas do processo organizacional e
educativo (ensino-aprendizagem), analisados e pensados sob a óptica dos docentes,
apresentadas e debatidas neste período junto ao NDE (Núcleo Docente Estruturante),
dos discentes e suas variadas formas de representações e do trabalho conjunto da
Direção e Coordenação, acompanhando os aspectos legais.
A matriz curricular proposta contempla as diretrizes e demais aspectos legais e
normativos do MEC para um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996); pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, curso
de licenciatura de graduação plena, dispostas no Parecer CNE/CP nº 2/2015 e
Resolução CNE/CP nº 2/2015, que institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura; pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências
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Biológicas, expressas no Parecer CNE/CES nº 1.301, de 6 de novembro de 2001 e
Resolução CNE/CES nº 7 de 11 de março de 2002.
Engloba também as decisões referentes ao o Decreto nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, Resolução nº 01 de 30 de maio de 2012,
Resolução CNE/CP nº 1/2004 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, e

o

Regimento Geral do ISEFOR, bem como a Portaria nº 4.059 de 10 de dezembro de
2004, que possibilita a oferta de disciplinas semipresenciais em até 20% da carga
horária total dos cursos presenciais.
A introdução de disciplinas semipresenciais, tem como um dos objetivos
adequar a proposta de ensino-aprendizagem do ISEFOR a nova sociedade da era digital,
oferecendo ao aluno uma oportunidade de aprendizado diferenciada e inovadora, ao
mesmo tempo permite flexibilização dos horários, para que o aluno possa adequar seus
demais compromissos com os estudos.
A utilização dessas tecnologias em cursos presenciais como parte do
currículo em cursos de graduação reconhecidos até o limite de 20% da Carga Horária
total do curso (Portaria nº 4059 – 10/12/04) pode incrementar uma cultura acadêmica
que tenha no uso de recursos tecnológicos avançados um instrumento útil para melhoria
na aprendizagem e a otimização da gestão universitária abrindo novas possibilidades de
ensino.
Além destas, fez-se observar, em especial após o acompanhamento das
atividades profissionais exercidas pelos egressos, a Regulamentação da Profissão de
Biólogo por meio das Leis nº 6.684/79 e 7.017/82 e Decreto nº 88438/83. Analisou-se
ainda o Parecer CFBIO 01/2010 – e a Resolução CFBIO 300/2012 - estabelece os
requisitos mínimos para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, perícias,
fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros serviços nas áreas de meio ambiente,
saúde e biotecnologia. Esta avaliação justifica-se, para atender a demanda de mercado.
Ofertar, também, as condições para que, havendo interesse, o discente do curso de
ciências biológicas licenciatura, possam realizar estudos visando a complementação de
conhecimentos específicos na área das ciências biológicas.
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São aqui descritas as características intrínsecas ao curso, como a matriz
disciplinar e demais condições e ações importantes para que se compreenda a proposta
pedagógica apresentada, o perfil do profissional a ser formado e as possibilidades de
inserção no mercado de trabalho e suas interferências proativas diretamente na
comunidade em que se encontra inseridas, cumprindo seu papel sócio-políticoeducacionais, em especial as ações socioambientais.

5

- CONTEXTO EDUCACIONAL

5.1 – POLÍTICAS SOCIAIS ECONÔMICAS E DE SAÚDE DE NOSSA REGIÃO

Histórico da cidade de Além Paraíba
A IES está situada no município de Além Paraíba - MG, Zona da Mata Mineira,
divisa com a região norte fluminense. Sua localização privilegiada promove o
atendimento de vários municípios, dentre eles: Sapucaia, Teresópolis, Carmo,
Sumidouro, Cantagalo, Santa Maria Madalena, Cachoeira de Macacu, Macuco,
Cordeiro, Três Rios, Pirapitinga, Volta Grande, Santo Antônio de Aventureiro, Mar de
Espanha, Senador Côrtes e outros circunvizinhos, encontrando os munícipes, no Isefor,
por meio de educação superior de qualidade, a oportunidade de desenvolverem
habilidades; compreensão do mundo; capacidade de gerar autonomia; renda e bemestar. Centenas de alunos já se formaram pela IES e hoje, inseridos no mercado de
trabalho, contribuem para o desenvolvimento da sociedade local e regional.
Historicamente, ao longo do século XIX, a Zona da Mata Mineira se destacou como
uma região possuidora de um significativo plantel de escravos, que migraram das zonas
auríferas para as lavouras que foram se estabelecendo de acordo com as demandas
produtivas próprias da dinâmica da economia cafeeira e, de acordo com informações do
IBGE“ As correntes migratórias, provocadas pelo fim do Ciclo do Ouro, em meados do
século XIX, visavam a exploração da lavoura e ao estabelecimento de relações
comerciais entre o interior e os núcleos urbanos mais próximos ao litoral”. Trabalhos
importantes e recentes da historiografia sobre o assunto, como os de Rômulo Andrade,
9
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Jonis Freire, Elione Guimarães, Vitória Schettini e Fernando Lamas, assinalam a
contribuição dos escravos e ex-escravos para a formação da população da região,
especificamente a população de algumas cidades que dela fazem parte e Além Paraíba
se destaca neste cenário.
O município possui uma área de 504,31km², com uma população de 34349
habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Além Paraíba
é 0,726, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto
(IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos
absolutos foi Educação (com crescimento de 0,102), seguida por Longevidade e por
Renda. Além Paraíba teve um incremento no seu IDHM de 31,28% nas últimas duas
décadas, abaixo da média de crescimento nacional (47%) e abaixo da média de
crescimento estadual (52%).
A renda per capita média de Além Paraíba cresceu 69,76% nas últimas duas
décadas, passando de R$397,32 em 1991 para R$583,96 em 2000 e R$674,50 em 2010.
A taxa média anual de crescimento foi de 46,97% no primeiro período e 15,50% no
segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar
per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 8,05% em 1991
para 4,25% em 2000 e para 2,29% em 2010.
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou
seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 62,34% em
2000 para 63,73% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o
percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de
11,83% em 2000 para 6,82% em 2010.
Além Paraíba ocupa a 1133ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios
do Brasil, sendo que 1132 (20,34%) municípios estão em situação melhor e 4.433
(79,66%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 853 outros
municípios de Minas Gerais, Além Paraíba ocupa a 99ª posição, sendo que 98 (11,49%)
municípios estão em situação melhor e 755 (88,51%) municípios estão em situação pior
ou igual.
Entre 2000 e 2010, a população de Além Paraíba teve uma taxa média de
crescimento anual de 0,22%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de
10
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crescimento anual foi de 0,93%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e
2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02%
entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 7,51%.
Entre 2000 e 2010, a razão de dependência (percentual da população com menos
de 15 anos e da população com mais de 65 anos) de Além Paraíba passou de 52,10%
para 46,41% e a taxa de envelhecimento evoluiu de 8,90% para 10,35%.
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em
Além Paraíba reduziu 51%, passando de 27,1 por mil nascidos vivos em 2000 para 13,2
por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos
por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram
15,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente.
A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar
do

município

e

compõe

o

IDHM

Educação.

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu
14,07% e no de período 1991 e 2000, 17,92%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos
frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 2,64% entre 2000 e 2010 e
54,47%

entre

1991

e

2000.

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu
26,65% no período de 2000 a 2010 e 99,00% no período de 1991 a 2000. E a proporção
de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 39,12% entre 2000 e
2010 e 52,00% entre 1991 e 2000.

Em 2010, 56,89% dos alunos entre 6 e 14 anos de Além Paraíba estavam
cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram
62,99% e, em 1991, 46,11%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 33,26% estavam
cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 22,03% e, em 1991,
13,29%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 13,00% estavam cursando o ensino superior
em 2010, 10,79% em 2000 e 5,00% em 1991.
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A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a
conhecimento

e

também

compõe

o

IDHM

Educação.

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 8,37% nas últimas
duas

décadas.

Em 2010, 51,65% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino
fundamental e 35,33% o ensino médio. Em Minas Gerais, 51,43% e 35,04%
respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das
gerações mais antigas e de menos escolaridade.
Dessa maneira, a população conta com os serviços educacionais do Isefor,
formando seus filhos em seus cursos superiores que há tempos contribuem para uma
formação profissional e humana. Há compromisso educacional com a sociedade em
proporcionar igualdade de oportunidades com ensino de qualidade para todos, através
de seus cursos regulares e projetos de extensão e outros de caráter extensionista que
enriquecem o conhecimento e valorizam as potencialidades de nossos discentes.
O Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy - Isefor, em
acordo com a Resolução nº 01 de 30 de maio de 2012, pretende estimular sua
comunidade acadêmica a discussão dos direitos humanos, relações étnico-raciais e
política ambiental, através da inserção de disciplinas nas matrizes curriculares. A IES
realiza todo ano, no segundo semestre, mais especificamente no mês de novembro sua
Semana Interdisciplinar e é nesta oportunidade que pretendemos abordar anualmente
esse tema, através de palestras, discussões e mesas redondas. A Fundação Educacional
de Além Paraíba no primeiro semestre do ano de 2016, firmou uma parceria com a
Universidade de Coimbra – Portugal. Este programa tem como objetivo a
internacionalização e a promoção da Universidade de Coimbra e da Fundação
Educacional de Além Paraíba. Essa vivência contribuirá de maneira relevante para a
melhoria da qualidade de formação de estudantes e conhecimento de novas culturas.
A FEAP também firmou parceria com o Museu de História e Ciências Naturais,
com sede na cidade de Além Paraíba, que foi fundado em 21 de agosto de 1993, por um
grupo de estudantes preocupados em preservar e resgatar a memória histórica de Além
Paraíba e região. O Museu contém vários objetos de valioso cunho histórico e cultural
de nossa cidade e região.
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6

- JUSTIFICATIVA

A Educação brasileira neste início de Século XXI incorporou novas diretrizes
e referenciais em seus aspectos gerais, passando de um período de universalização para
um processo de qualificação do ensino. Além desta mudança de postura na política
educacional é preciso incorporar em qualquer processo de ensino-aprendizagem as
profundas transformações da sociedade como um tudo, incluindo a globalização (em
seus variados aspectos), a comunicação e sistemas de informações (internet), o
desenvolvimento científico/tecnológico e a preocupação com a capacidade de
sustentação planetária-ambiental.
Neste cenário a Biologia e o ensino da mesma vêm se consolidando como uma
necessidade cada vez mais presente e ampliada, tratando de temas como produção de
alimentos, conservação e recuperação ambiental, poluição, recursos hídricos, educação
ambiental, organismos geneticamente modificados, biotecnologia, etc. Este processo de
“ensinar ciências biológicas”, portanto, não se resume apenas a conteúdos específicos
de natureza intrínseca, como cálculos físicos, química e estrutura celular, por exemplo,
mas um ENSINO QUE ATUE DE MANEIRA INCLUSIVA, PERMITA A
COMPREENSÃO DO MUNDO A SUA VOLTA E QUE O COLOQUE COMO
POSSIBILIDADE E DESEJO DE INTERVIR ATIVAMENTE NA COMUNIDADE
EM QUE ENCONTRA-SE INSERIDO.
No processo ensino-aprendizagem o ato de ensinar não significa apenas
transferência de conhecimentos, mas sim um meio de dar condições para a construção,
reconstrução e produção do conhecimento partindo do senso comum até chegar ao
conhecimento científico nunca se esquecendo que professor e aluno devem ser os
agentes efetivos do processo. Sendo assim, faz-se necessário o estudonão só daquilo
(conteúdo) que se pretende discutir, como também do conhecimento do aluno e sua
realidade (avaliação diagnóstica).
É neste sentido amplo, global, mas com ações locais e respaldado por Freire,
que o curso de Ciências Biológicas propõe este projeto pedagógico:
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“minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos
na classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não posso ser
uma omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade
de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper.” (FREIRE:
Pedagogia da autonomia, p. 98).

7- POLITICAS INSTITUCIONAIS
7.1- Políticas de Ensino de Graduação
A política de ensino é uma das dimensões que possibilita a democratização e o acesso
ao conhecimento elaborado, transformando-o em ações práticas de intervenção no meio
social e no mundo do trabalho.
Um dos principais desafios institucionais está na prática didático-pedagógica do seu
corpo docente que deve atender aos propósitos da Instituição, do curso e,
principalmente, às expectativas dos alunos.
A Instituição tem um compromisso constante com o aperfeiçoamento do seu corpo
docente, através de incentivos para a educação profissional continuada, participação em
eventos científicos e programas de capacitação didática.
A IES tem o compromisso de promover um ensino de qualidade, através de um corpo
docente qualificado e comprometido com a educação, formando profissionais críticos,
criativos, sujeitos do processo de aprendizagem e agentes de transformação da
realidade. Busca ainda, acompanhar a constante transformação social, econômica,
cultural e científica no país.
A IES procura manter-se atualizada e acompanhar as novas diretrizes e dinâmicas do
conhecimento.
Busca também a valorização da relação ensino-aprendizagem, visando à redução da
evasão nos cursos de graduação, a melhoria da avaliação das atividades didáticas e de
docência. Por isso, a IES valoriza tanto sua avaliação institucional, pois é
14
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principalmente através dela que pode-se checar seus erros e acertos, e na certeza de que
sua principal função é sempre realizar o melhor, tamanha é a valorização dessa
avaliação.
Procura-se também estimular e divulgar eventos diversos como atividades científicas,
técnicas, esportivas e culturais, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico. A
realização de reuniões periódicas com a participação de docentes, discentes e direção,
visando atender necessidades individuais de alunos e docentes, proporcionando um
acompanhamento pedagógico adequado dos alunos.
O acompanhamento dos egressos, constitui uma importante ação de avaliação da
pertinência e qualidade dos cursos ministrados. Para tanto a IES, busca, através de
questionários em seu sitio eletrônico, conhecer a opinião dos egressos sobre a formação
recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles,
estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida. Além de disso
a IES busca da mesma forma se informar sobre a opinião deus empregadores sendo
utilizada para revisar o plano e programas existentes e criar oportunidades de formação
continuada.
Busca ainda, revisão e atualização contínua dos projetos pedagógicos segundo escala de
prioridades baseado na avaliação institucional e nas Diretrizes Curriculares Nacionais;
Busca também desenvolver ações que reduzam as taxas de evasão.
7.2- Políticas de Ensino de Pós - Graduação
A implantação de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na Instituição se constitui como
um programa para a formação e qualificação profissional de docentes e não-docentes
que desejam ampliar seus conhecimentos e se preparar para o mercado de trabalho,
ampliando também a oportunidade de sua atuação profissional. Os Projetos Pedagógicos
devem acompanhar as diretrizes definidas pelo MEC e os princípios básicos da missão
da IES.
Os Órgãos da Administração Superior do Isefor deverão considerar os seguintes
critérios:
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- priorização da capacitação em áreas do saber com menor titulação docente ou com
maior potencial econômico para a região;
- valorização da pós-graduação de modo a atender à heterogeneidade das demandas do
mercado de trabalho, principalmente as demandas regionais por qualificação em
diferentes áreas de conhecimento;
- avaliação de egressos de cursos de pós-graduação para garantia de feed-back e
tomadas de decisões para melhoria desse nível de ensino e do ensino superior;
- promoção de atividades de capacitação docente;
- dotação de infraestrutura necessária para assegurar as atividades relacionadas à pósgraduação.
Atualmente a demanda é atendida pela oferta de cursos de pós-graduação pelas demais
Unidades mantidas pela FEAP.

7.3- Políticas para pesquisa ou iniciação científica, tecnológica, artística e cultural
As políticas de Ensino visam a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo, além de incentivar o trabalho de pesquisa e de
investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da
criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive, incorporando atividades complementares em relação ao eixo
fundamental do currículo. Há também o apoio e incentivo a participação dos docentes e
discentes em eventos científicos como simpósios e congressos.
Visando o desenvolvimento de pesquisa e a preservação da memória histórica, cultural e
artística da Instituição, do município e da região, a FEAP firmou parceria com o Museu
de História e Ciências Naturais de Além Paraíba.
A Instituição com o intuito de estimular a produção científica, busca a implantação de
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.
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Com a finalidade de estimular a produção acadêmica e científica dos corpos discente e
docente, a Instituição busca também a implantação de seu próprio periódico, o FEAP
Científica.
A IES procura proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolverem,
principalmente no seu Trabalho de Conclusão de Curso. Os projetos desenvolvidos
pelos discentes, podem vir a ser um ponto de partida para publicações de artigos
científicos, teses de mestrado ou doutorado, estimulando assim, a educação continuada,
que aumenta sua oportunidade de atuação profissional futura.Com essa finalidade, a IES
incentiva também a publicaçãodas melhores monografias e trabalhos de conclusão de
curso em seu site institucional.

7.4- Políticas de Extensão e Cultura
A Extensão é toda atividade extracurricular cultural, técnica ou acadêmica desenvolvida
numa Instituição de ensino superior e dirigida à comunidade interna e externa.
A Extensão tem por objetivo tornar acessível à sociedade o conhecimento de domínio
do Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy - Isefor.
A IES estimula a realização de cursos e atividades de extensão, através de projetos
realizados, junto à comunidade. Tendo como objetivo proporcionar aos discentes a
vivencia de novas práticas, visando a percepção pelo discente da inserção social de sua
profissão e da realidade socioeconômica da nossa região, gerando contribuição
científica e cultural para a sociedade em que está inserida. Firmando ainda mais o papel
social da Instituição e estreitando seu relacionamento com as comunidades locais dos
municípios que compõem a demanda regional, através de ações que se destinam a
discutir e propor soluções para os problemas locais, regionais ou nacionais.

7.5- Comunicação da IES com a comunidade interna
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Nas ações de comunicação com a comunidade interna, a IES não mede esforços para o
aprimoramento dos processos de comunicação, com vistas a promover uma maior
integração da comunidade interna.

Segue alguns recursos criados para a comunicação interna:


Divulgação no site institucional de documentos pertinentes ao conhecimento de
toda a comunidade acadêmica;



Informações no net student;



São utilizados também murais dentro da IES para comunicados;



Além de informações dos coordenadores de cursos.

8

- PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE

Segue abaixo, uma série de programas da IES, que contribui para desenvolvimento do
aluno na IES. O objetivo desses programas é acolher o aluno em todas as vertentes, com
medidas para que o mesmo consiga concluir seu curso.
8.1- Apoio Pedagógico
Núcleo de Apoio Pedagógico-NAPE, visa otimizar o ensino desenvolvido no Instituto
Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy – Isefor, no cumprimento de
sua missão e dos valores dela decorrentes, apoiando os docentes da Instituição em sua
qualificação didático-pedagógica e discentes durante o período acadêmico.E composto
por uma pedagoga da FEAP, e pelos coordenadores dos cursos da IES.
8.2- Atendimento Psicopedagógico
A Fundação Educacional de Além Paraíba-FEAP, Mantenedora do Instituto Superior de
Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy – Isefor, possui um Núcleo de Apoio
Psicopedagógico, (NAP), que tem como objetivo o atendimento a acadêmicos das
Unidades Mantidas, que apresentem qualquer tipo de problema, referente à
aprendizagem. O serviço está disponibilizado para diagnóstico terapêutico de problemas
18
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de ordem pedagógica, além de problemas de ordem afetiva que são encaminhados e
agendados para atendimento, onde mantemos uma Psicopedagoga.

8.3- Programa de Nivelamento.
No início de cada período letivo no Instituto Superior de Educação Professora Nair
Fortes Abu-Merhy – Isefor, se propõe a ofertar programas de nivelamentos, presenciais
ou online, para o ensino superior em seus cursos, de acordo com prévia avaliação feita
por docentes da Instituição.
Esses programas têm como meta, conforme o curso de graduação escolhido pelo aluno,
trabalhar conteúdos escolares que são pré-requisitos às disciplinas para o
desenvolvimento do conhecimento na profissão.O professor, tem um papel
importantíssimo nessa caminhada, pois é o profissional que detecta com maior
facilidade a deficiência dos alunos. Infelizmente, é público e notório, as mazelas dos
ensinos fundamental e médio em nosso país, assim é natural recebermos alunos com
grande deficiência intelectual, principalmente aqueles que há muito tempo estão fora
dos bancos escolares. O nivelamento é um programa de reforço pontual e está
relacionado às disciplinas desenvolvidas nos cursos de graduação.
De acordo com avaliação do docente da disciplina e dos discentes, é solicitada à
coordenação a oferta de aulas de reforço. Essa solicitação é analisada pela coordenação
que imediatamente indica monitor habilitado, após aprovação pela Direção, para
resolver estas deficiências. Por oportuno salientamos que os monitores são selecionados
quando estão nos últimos períodos dos cursos, dentre aqueles que se destacam pelos
melhores índices de aprendizagem, frequência e uma prova escrita, após.
Outro meio realizado é através de aulas ministradas por professores escolhidos pela
coordenação de cada curso.
A IES estimula seus alunos a participarem da monitoria, oferecendo um desconto de
15% nas mensalidades.

19

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY

8.4- Apoio Financeiro.
O Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy – Isefor está
localizado em Além Paraíba, MG, uma cidade de pequeno porte, onde as condições
socioeconômicas de seus alunos são pequenas, devido ao elevado índice de desemprego,
isto envolve toda a região, inclusive a norte fluminense onde temos um grande número
de alunos. Hoje estudam em nossa Instituição discentes de mais de uma dezena de
pequenas cidades da região. A Fundação Educacional de Além Paraíba, mantenedora do
ISEFOR, tem feito um grande trabalho junto aos prefeitos da região, e através de
parcerias (convênios) com as prefeituras, temos obtidos grandes êxitos. Trabalhamos
também com uma política de descontos, o aluno que quiser quitar seu boleto com 33
dias de antecedência terá um desconto de 25% nas mensalidades. Salientamos que a
Instituição tem um grande alcance social, pois possibilita alunos menos favorecidos,
estudarem através de bolsas, que de acordo o Regulamento de Concessão de Bolsas da
FEAP com sua ficha socioeconômica, podem ficar isentos da mensalidade (100%), a
critério da Instituição.

8.5- Ouvidoria
A Ouvidoria da Fundação Educacional de Além Paraíba - FEAP, órgão interno
vinculado à Direção, representa um mecanismo institucionalizado de interação entre a
comunidade acadêmica, alunos, professores, egressos, funcionários e membros da
sociedade civil organizada, com as representações administrativas da FEAP, visando a
contribuir para o aperfeiçoamento da gestão institucional, no que se refere ao tratamento
das demandas das comunidades interna e externa.

8.6- Convênios e Parcerias
A Fundação Educacional de Além Paraíba, mantenedora do Instituto Superior de
Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy – Isefor, mantêm convênios e parcerias
com prefeituras. Essas parcerias garantem aos alunos oportunidades de bolsas,
20
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descontos, reembolsos de mensalidades e transportes escolares gratuitos, facilitando
assim o acesso e permanência dos alunos.

8.7- FEAP Talento
A Fundação Educacional de Além Paraíba – FEAP, atuante há mais de 40 anos no ramo
de ensino superior, adquiriu um banco de talentos para futuras oportunidades em
diversas áreas. A FEAP mantém parcerias com empresas, que divulgam suas vagas no
departamento de recursos humanos da FEAP que seleciona alunos interessados.

8.8- Monitoria
Monitoria é uma atividade de caráter didático-pedagógico desenvolvida pelo aluno e,
orientada pelo professor, que contribui para a formação acadêmica do estudante.
A IES admitirá, sem vínculo empregatício, alunos dos cursos de graduação nas funções
de Monitor, tendo como finalidade a formação de futuros professores.

8.9- Programa de Bolsa da FEAP
A Fundação Educacional de Além Paraíba criou um regulamento para esse programa
com o objetivo de normatizar a concessão das bolsas de estudos, a tornando-se agente
propulsor para o crescimento da nova classe média brasileira e sendo a principal política
de inclusão social da FEAP.
Fica instituída, nos termos destas Normas, a Concessão de Bolsas de Estudo aos
acadêmicos regularmente matriculados na FEAP.
8.9.1- Bolsa Família
Serão concedidas Bolsas de Estudo semestrais, nos cursos de graduação, a alunos
regularmente matriculados, de uma mesma família, observado o seguinte critério:
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I – Será concedida uma Bolsa de Estudos, no valor de 6% (seis por cento) para
pagamento antecipado em 30 dias sobre as mensalidades, aos membros de uma mesma
família, sendo estes considerados somente os ascendentes (pai e mãe) e os descendentes
(filho ou filha), cônjuge e irmão ou irmã, comprovado documentalmente no ato do
requerimento.
II – O mesmo benefício será concedido aos alunos regularmente matriculados que
possuam membros de uma mesma família, sendo estes considerados somente os
ascendentes (pai e mãe) e os descendentes (filho ou filha), cônjuge e irmão ou irmã,
graduados em quaisquer cursos da FEAP.

8.9.2- Bolsa Monitoria
Benefício concedido aos alunos regularmente matriculados, de 15% (quinze por cento)
para pagamento na data do vencimento sobre o valor das mensalidades, após aprovação
em processo seletivo para monitoria, ficando restrito a um número de 2 (dois) alunos
por curso, em conformidade com o estabelecido no respectivo Edital.

8.9.3-Bolsa Pesquisa
Benefício concedido aos alunos regularmente matriculados, de 15% (quinze por cento)
para pagamento na data do vencimento sobre o valor das mensalidades, após aprovação
em processo seletivo para pesquisa, ficando restrito a um número de 2 (dois) alunos por
Instituição de Ensino Superior – IES, em conformidade com o estabelecido no
respectivo Edital.

8.9.4- Bolsa Transferência e Reingresso
Benefício de 10% (dez por cento) para pagamento antecipado em 30 dias sobre o valor
das mensalidades durante todo o curso, mediante requerimento e aprovação, dado aos
alunos da graduação transferidos para a FEAP e para os alunos reingressos que tenham
22
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concluído um curso de graduação na FEAP. Esse desconto poderá ser concedido pela
Instituição somente aos alunos que realizaram o reingresso e a transferência no ano
letivo de 2012 e a partir da data de publicação deste regulamento, não podendo
retroagir.

8.9.5- Bolsa Funcionário e Dependente
Serão concedidas a todos os funcionários do corpo técnico-administrativo após 01 ano
de sua contratação, 100% (cem por cento) de desconto, desde que seu horário de
trabalho não conflite com o horário de estudos, bem como, para seus dependentes
(cônjuge, filhos ou dependentes como tal reconhecidos pela legislação previdenciária),
conforme definido na convenção coletiva do trabalho, cláusula décima sexta e seus itens
e parágrafos, a concessão de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da semestralidade
ou anuidade, não podendo somar-se ao valor do desconto já concedido pela FEAP. Aos
alunos pertencentes ao corpo docente, desde que seu horário de trabalho não conflite
com o horário de estudos, e seus dependentes (cônjuge, filhos ou dependentes como tal
reconhecidos pela legislação previdenciária), que comprovem filiação e quitação com o
sindicato da categoria profissional, limitado ao número de vagas a uma, em cada curso,
por grupo de 100 (cem) alunos matriculados em primeiro de setembro ao ano anterior,
conforme cláusula 37, item I da Convenção Coletiva de Trabalho, terão desconto de até
40% (quarenta por cento) sobre o valor da semestralidade ou anuidade, não podendo
somar-se ao valor do desconto já concedido pela FEAP.

8.9.6- Bolsa Convênio
Todos os alunos indicados pelas Prefeituras e Empresas que tenham convênio com a
Fundação Educacional de Além Paraíba – FEAP, terão descontos nas mensalidades, de
acordo com as cláusulas estipuladas entre as partes nos respectivos convênios
8.9.7- Bolsas pela Câmara Municipal de Além Paraíba (bolsa cidadã)
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A FEAP poderá, anualmente, oferecer 100% (cem por cento) de desconto nas matrículas
e mensalidades, aos ingressantes indicados pela Câmara Municipal, após término de
todas as fases do processo seletivo, totalizando 3% (três por cento) dos ingressantes;

8.9.8- Bolsa Social/Assistencial
A FEAP poderá oferecer bolsas de estudo integrais ou parciais na modalidade de Bolsa
Cidadã, na forma deste regulamento e em conformidade com o Decreto nº 7.237, de 20
de julho de 2010, que dispõe sobre o processo de certificação das entidades beneficentes
de assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade
social, bem como o disposto no art.13 da Lei n 12.101, de 2009.

8.10- Atendimento de Pessoas com Necessidades Especiais
8.10.1-Deficiente Visual
A IES, em seu atual funcionamento, não possui nenhum aluno portador de deficiência
visual, no entanto, a Instituição, sabedora da sua responsabilidade em acolher os
portadores de tal deficiência, preocupa-se e responsabiliza-se em criar dispositivos e
sistemas que auxiliem as condições de aprendizado, convivência e utilização dos
recursos disponíveis e a ele oferecidos para sua formação. Além disso, é de
responsabilidade da Instituição adaptar e preparar seus professores e seu corpo técnico
administrativo para o trato e convivência com tais alunos.

8.10.2- Deficiente auditivo
A IES preocupada com a responsabilidade Social e a inclusão de alunos portadores de
deficiência auditiva, procura -se adaptar para garantir o acesso desses alunos à
educação, além de proporcionar a difusão da LIBRAS e da língua portuguesa para
alunos com deficiência auditiva. Dentro dessa perspectiva a IES, já inseriu a disciplina
de LIBRAS em todos os seus cursos como componente curricular..IES está aberta e
comprometida com serviço de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais–
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Libras, assim que necessário. A IES desde já disponibiliza equipamentos e recursos
didáticos para apoiar os alunos portadores de deficiência auditiva, e, o estudo de libras
como: TV. DVD, Som Videocassete, acesso à internet, Datashow, retroprojetores.

8.11 - Coordenação de Curso
A coordenação é composta por um coordenador para cada curso.
São atribuições do coordenador:
I. Orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino e extensão, segundo as
diretrizes da Congregação e do Diretor da IES, aplicáveis ao curso;
II. Pronunciarem - se sobre questões suscitadas pelos corpos docente e discente,
encaminhado ao Diretor da IES às informações e os pareceres relativos aos assuntos
atinentes e cuja solução transcenda sua competência;
III. Cooperar com os demais setores da IES na organização, orientação e fiscalização
das atividades de ensino e extensão de interesse comum;
IV. Coordenar no âmbito do curso, a publicação de trabalhos didáticos e científicos;
V. Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Congregação e do Diretor relativas ao
curso;
VI. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento
VII. Apresentar à Diretoria da IES a indicação de professores;
VIII. Relacionar-se diretamente com a Diretoria da IES, promovendo a articulação
necessária ao bom andamento do ensino;
IX. Elaborar juntamente com o colegiado de curso, a programação semestral dos cursos
e das atividades de ensino e extensão, e apresentá-las ao Diretor para sua apreciação e
aprovação;
X. Apresentar, ao Diretor da IES, relatório final das atividades do curso;
XI. Manifestar-se sobre pedidos de afastamento, licença e disponibilidade de seu
pessoal docente;
XII. Supervisionar as atividades didático-pedagógicas do curso;
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XIII. Participar, juntamente como corpo docente do curso, da elaboração, execução e
avaliação do projeto pedagógico;
XIV. Promover a análise da equivalência curricular dos alunos que se matriculam por
transferência ou portadores de diploma de ensino superior.

8.12 - Supervisão de Estágio
A supervisão do estágio curricular obrigatório, é realizada por profissional de ciências
biológicas licenciado, habilitado, alocado nas escolas públicas e privadas conveniadas
com a Instituição. As atividades desenvolvidas pelos alunos e documentações referentes
aos estágios terão acompanhamento e orientação do professor orientador de estágio da
IES.

8.13 - Secretaria
A Secretaria é o órgão central de desempenho das atividades da Instituição, dirigida
pelo Secretário Geral da Fundação Educacional de Além Paraíba – FEAP, mantedora
do Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy – Isefor. Este
setor tem como objetivo o registro e o controle de todos os dados acadêmicos,
especialmente quanto ao funcionamento dos cursos e os resultados deles decorrentes,
setor de diplomas, os registros da vida acadêmica dos estudantes desde seu ingresso até
seu desligamento por suas diferentes formas ou modalidades.
O serviço de atendimento ao estudante, que atende às questões ligadas aos
procedimentos acadêmicos, nas unidades é feito pelo Help Desk.

8.14 - Apoio à realização de eventos internos e externos
A IES apoia de várias formas os eventos realizados por sua comunidade acadêmica,
procurando disponibilizar transporte, funcionários, materiais e tudo mais que houver
necessidade para a realização dos eventos fora e dentro da Instituição.
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Também participa com premiações aos eventos disputados na IES, sempre apoiando e
incentivando os eventos e produção discente.

A IES também tem o compromisso de trabalhar junto aos envolvidos com a divulgação
e tudo que é necessário para que os eventos ocorram, trazendo benefícios para os
alunos, comunidade e todos os envolvidos

9 - POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO AOS EGRESSOS
O Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy – Isefor, procura
fazer uma análise retroativa daqueles que aqui concluíram sua formação acadêmica, e
que hoje, fatalmente, encontram-se no mercado de trabalho. Este acompanhamento,
junto com outros parâmetros, torna-se uma das ferramentas indispensável, para o
aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos. Um dos principais objetivos do
acompanhamento do egresso é criar mecanismo para avaliação de seu desempenho
profissional. O acompanhamento também é fundamental para nortear os cursos que
poderão ser oferecidos pela IES.
A IES, promove anualmente, “Semana Interdisciplinar”,onde temos uma semana de
palestras e Ação Social. Dentre os palestrantes IES convida egressos para ministrar
palestras.

10 - MISSÃO

10.1- Missão Institucional

A Instituição estabelece como sua missão:
“Oferecer educação superior de qualidade, promover inclusão social e
formar profissionais cidadãos competentes, críticos e éticos, capazes de estender
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à comunidade em que vivem o conhecimento técnico-científico, cultural, educacional
e social firmando compromisso com a sociedade através de uma visão holística e
fortalecendo os ideais de liberdade e democracia. ”

Neste sentido, para atingir sua missão, a Instituição se propõe a:

- Formar profissionais e especialistas de nível universitário e promover o
desenvolvimento das ciências, letras e artes;

- Desenvolver o ensino superior, ajustados à política educacional de desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais;

- Empenhar-se no estudo dos assuntos relacionados com o desenvolvimento econômico,
social e cultura do país e, especialmente, da região em que se localiza e a que
diretamente serve, por si e/ou em colaboração com outras entidades públicas ou
privadas.

10.2- Missão do Curso
Formar professores competentes e éticos, com alto grau de profissionalismo e
domínio de conhecimentos, estando plenamente capacitados para o Ensino de Ciências e
Biologia.

11- OBJETIVOS

11.1- Objetivos Gerais do Ensino na Instituição
- “Promover ações para a melhoria da qualidade das atividades acadêmicas, com ênfase
no ensino de graduação, através de um trabalho que envolva toda a comunidade
acadêmica em torno de metas comuns.
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- Estabelecer um intercâmbio permanente com a sociedade, em especial a regional, de
tal forma que a instituição possa captar as necessidades da comunidade e seus cursos
possam responder, com competência, a essas necessidades.

- Estimular convênios com organismos públicos e privados com o objetivo de assumir
os compromissos inerentes a uma instituição de ensino, com claro espírito público e ao
mesmo tempo captar recurso, no sentido de ampliar o raio de ação da Instituição na
região.

- Assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação oferecida aos
acadêmico, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições do exercício
profissional.

11.2- Objetivos Específicos do Ensino na Instituição

- Intensificar a capacitação do docente.

- Dar início à capacitação de pessoal administrativo para que haja suporte adequado às
atividades;

- Desencadear projetos junto ao corpo discente;

- Avaliar permanentemente o processo de ensino e de aprendizagem, priorizando os
instrumentos de avaliação utilizados em cada curso;

- Buscar convênios com escolas públicas, prefeituras e órgãos do Estado;
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- Promover pesquisas junto à comunidade, no sentido de detectar seus interesses,
necessidades e verificar nossas possibilidades de crescimento e expansão na área
acadêmica de modo consequente, através de ações muito bem planejadas;

- Estimular a participação da comunidade em eventos acadêmicos, de tal modo a
promover trocas com outras instituições de ensino superior;
- Procurar fazer “marketing” tendo como ênfase a busca de qualidade acadêmica e a
postura ética em todas as relações da instituição (interna e externa);

- Fazer do nosso Campus um lugar onde corpo docente, discente e funcionários tenham
prazer em frequentar, pelas possibilidades de convívio humano e ambiente onde se
possa usufruir e construir conhecimento e cultura, para além das “salas de aulas”;

- Promover de forma planejada e sistemática eventos em parceria com entidades da
cidade e seu entorno, valorizando a cultura regional;
- Oferecer cursos, além da graduação, que contribuam para o desenvolvimento da
cidade e possam atender camadas da população que não têm interesse na graduação,
mas desejam outras formas de capacitação e qualificação;

- Levar os alunos a aprender, que engloba, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a
viver juntos, aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com
autonomia e discernimento para assegurar a integridade da atenção e a qualidade,
humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidade.

11.3- Objetivos Gerais do Curso de Graduação em Ciências Biológicas
Licenciatura
O objetivo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do ISEFOR é a formação
de profissional habilitado, com formação ética, conhecimentos científicos, tecnológicos
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e pedagógicos para atuar como Professor de Ciências para o Ensino Fundamental e de
Biologia para o Ensino Médio. Oportunizar ainda, sem prejuízo de formação para a
docência, a possibilidade de complementação de conhecimentos específicos com a
oferta de Disciplinas Optativas.

12- PERFIL DO EGRESSO

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, dirigido ao Ensino Fundamental (anos
finais) e Ensino Médio (Biologia), pretende formar profissionais com competência para:


Exercer atividades de magistério;



Dominar os conteúdos disciplinares relativos à docência da Licenciatura em
Ciências Biológicas, bem como aos conteúdos didático-metodológicos e
pedagógicos imprescindíveis ao trabalho docente;



Ser capaz de numa abordagem interdisciplinar, propiciada pelos projetos
pedagógicos, incentivar nos alunos do Ensino Fundamental (anos finais) e
Médio (Biologia) a criatividade e o gosto pela Ciências Biológicas;



Atuar na gestão escolar de forma Colegiada.

Para o desenvolvimento desse perfil, o curso de graduação em Ciências
BiológicasLicenciatura deverá oferecer possibilidades de apropriação de conhecimento,
através de ensino, iniciação científica e extensão que permita ao graduado um domínio
de competência de natureza técnico-instrumental estruturada numa reflexão conjunta
que acredita nas ações do dia-a-dia e nos desafios que requerem sempre um reexame
dos planos para o futuro, com seriedade e ética.

13 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Como salientado o campo do Biólogo, mesmo o Licenciado, é amplo e em constante
transformação, exigindo um profissional capaz de:
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a) Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental,
dignidade

humana,

direito

à

vida,

justiça,

respeito

mútuo,

participação,

responsabilidade, diálogo e solidariedade;
b) Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem
inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma
crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de
referência;
c) Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas,
comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos
adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;
d) Portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive
na perspectiva sócio-ambiental;
e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e
sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
f) Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas
referente a conceitos/princípios/teorias;
g) Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de
processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias,
emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o
contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional,
conhecendo a legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação
profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua
transformação;
k) Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com
a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à
biodiversidade;
l) Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e
diversos profissionais, de modo a estar preparado a contínua mudança do mundo
produtivo;
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m) Avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e
produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e
epistemológicos;
n) Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma
postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto
às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.

14 - ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O biólogo estuda todas as formas de vida, macroscópica ou microscópica. Ele pesquisa
a origem, a evolução, a estrutura e o funcionamento dos organismos. Analisa as relações
entre os diversos seres e entre eles e o meio ambiente. O vasto campo de estudos na
graduação permite que, uma vez formado, siga caminhos diversos, conforme seu
interesse. Da pesquisa com células-tronco ao trabalho ambiental, a carreira do biólogo é
abrangente e promissora, em razão, especialmente, da crescente preocupação com o
meio ambiente. A atuação deste profissional é ainda fundamental na descoberta de
aplicações de organismos na medicina, no desenvolvimento de medicamentos e na
indústria, em áreas de fabricação de bebidas e de alimentos.

O licenciado está apto a dar aulas de biologia no Ensino Médio e, no Fundamental
(últimos anos), pode atuar como educador ambiental ou docente de ciências. Sua
formação também permite desenvolver ações educativas em museus, unidades de
conservação, ONGs, empresas e escolas. Nas secretarias de Educação, atua como
consultor e elabora novas propostas para o ensino da disciplina. Com pós-graduação,
está habilitado a dar aulas no Ensino Superior.

15 - PRINCÍPIOS NORTEADORES

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Superior de
Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy mantido pela Fundação Educacional de
Além Paraíba, foi estruturado à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB – 9394/96, Portaria nº 4.059 de 10 de dezembro de 2004, Parecer CNE/CP nº2
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/2015, Resolução CNE/CP nº 2/2015, bem como oParecer CNE/CES nº 1.301/2001 e
Resolução CNE/CES nº 7 de 11 de março de 2002.

A estrutura do Curso de Ciências Biológicas do ISEFOR atende o Parecer
CNE/CP 1.301/2001 pautando-se nos seguintes princípios:
Contemplar as exigências do perfil do profissional em Ciências
Biológicas, levando em consideração a identificação de problemas e necessidades atuais
e prospectivas da sociedade, assim como da legislação vigente;
Garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar;
Privilegiar atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada
instrumentação técnica;
Favorecer a flexibilidade curricular, de forma a contemplar interesses e
necessidades específicas dos alunos;
Explicitar o tratamento metodológico no sentido de garantir o equilíbrio
entre a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores;
Garantir um ensino problematizado e contextualizado, assegurando a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
Proporcionar a formação de competência na produção do conhecimento
com atividades que levem o aluno a: procurar, interpretar, analisar e selecionar
informações; identificar problemas relevantes, realizar experimentos e projetos de
pesquisa;
Levar em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos
processos biológicos;
Estimular atividades que socializem o conhecimento produzido tanto
pelo corpo docente como pelo discente;
Estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação,
como,

por

exemplo,

iniciação

cientifica,

monografia,

monitoria,

atividades

extensionistas, estágios, disciplinas optativas, programas especiais, atividades
associativas e de representação e outras julgadas pertinentes;
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Considerar a implantação do currículo como experimental, devendo ser
permanentemente avaliado, a fim de que possam ser feitas, no devido tempo, as
correções que se mostrarem necessárias.

16-DIRETRIZES CURRICULARES

O Curso apresenta proposições claras que foram selecionadas e estão
presentes no currículo de formação do profissional biólogo formado pelo Curso de
Ciências Biológicas Licenciatura do ISEFOR:
Ser interdisciplinar para resgatar a visão integrada da ciência;
Partir do conhecimento pré-existente que o aluno dispõe;
Propiciar a construção do conhecimento e de esquemas de pensamentos
para compreender a ciência dentro de um contexto econômico, social e político
vinculado com a realidade, em especial do Bioma Mata Atlântica;
Ser dinâmico e flexível no desenvolvimento de suas habilidades;
Estimular a autonomia, a crítica e a cooperação entre os alunos, com
ênfase na vivência prática e reflexões de situações integradas e atualizadas dos
problemas vividos;
Oferecer oportunidades desafiadoras de questionamentos e resoluções de
problemas (teoria X prática), levando desde o primeiro momento o aluno ao contato
com o meio ambiente, estimulando a análises e interpretações in loco;
Trabalhar de acordo com a nossa realidade e buscando, quando
necessário, soluções inovadoras;
Favorecer a visão crítica e ética da realidade.

17– ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

1º PERÍODO
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N º DE AULAS SEMANAIS
DISCIPLINAS

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas

Comunicação e Expressão (Semipresencial)

04

-

80

66:40

Matemática Aplicada à Biologia

02

-

40

33:20

Instrumento e Método Científico

01

1

40

33:20

Introdução à Ecologia

03

-

60

50:00

História e Filosofia da Ciência

02

-

40

33:20

Biologia Celular e Molecular

01

1

40

33:20

CARGA HORARIA TOTAL

13

2

300

250

Prática de Formação Biológica I

-

-

-

50:00

2º PERÍODO
N º DE AULAS SEMANAIS
DISCIPLINAS

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas

*Política e Organização da Educação Básica Semipresencial
Física Aplicada à Biologia

04

-

80

66:40

02

-

40

33:20

Genética I

01

01

40

33:20

Sistema e Filogenia de Grandes Grupos

03

-

60

50:00

Química Geral

02

-

40

33:20

Morfologia Vegetal

03

-

60

50:00

CARGA HORARIA TOTAL

15

01

320

266:40

Prática de Formação BiológicaII

-

-

-

50:00

3º PERÍODO
N º DE AULAS SEMANAIS
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DISCIPLINAS

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas

*Metodologia Científica - Semipresencial

04

-

80

66:40

Bioquímica I

01

01

40

33:20

Fungos, Algas e Liquens

03

-

60

50:00

Introdução à Zoologia e Animais Radiais

01

01

40

33:20

Ações Antrópicas e Recursos Hídricos

04

-

80

66:40

CARGA HORARIA TOTAL

13

02

300

250

-

-

-

50:00

Prática de FormaçãoBiológica III

4º PERÍODO
N º DE AULAS SEMANAIS
DISCIPLINAS

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas

*Ética - Semipresencial

04

-

80

66:40

Anatomia e Fisiologia Humana

02

02

80

66:40

Histologia e Embriologia

01

01

40

33:20

Bioquímica II

01

01

40

33:20

Zoologia dos Invertebrados Protostomados

03

-

60

50:00

Briófitas e Pteridófitas

03

-

60

50:00

Didática

02

40

33:20

CARGA HORARIA TOTAL

16

04

400

333:20

-

-

-

50:00

Prática de Formação Biológica IV

5º PERÍODO
N º DE AULAS SEMANAIS
DISCIPLINAS
*Estudos Culturais e Antropológicos –
Semipresencial
Ecologia de Populações e Comunidades

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas

04

-

80

66:40

02

-

40

33:20
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Zoologia de Artrópodes

03

-

60

50:00

Gimnospermas e Angiospermas

03

-

60

50:00

Metodologia e Instrumentação do Ensino das
Ciências
Genética II

02

-

40

33:20

01

01

40

33:20

CARGA HORARIA TOTAL

15

01

320

266:40

Prática de Formação Biológica V

-

-

-

50:00

Estágio Supervisionado I

-

-

-

100:00

6º PERÍODO
N º DE AULAS SEMANAIS
DISCIPLINAS

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas

*Estatística - Semipresencial

04

-

80

66:40

Microbiologia e Imunologia

01

01

40

33:20

Fisiologia Vegetal

03

-

60

50:00

Zoologia de Deuterostomados

02

01

60

50:00

Educação Ambiental

02

-

40

33:20

Biogeografia

01

01

40

33:20

Metodologia e Instrumentação do Ensino da
Biologia
Ecologia Urbana

02

-

40

33:20

02

-

40

33:20

CARGA HORARIA TOTAL

17

03

400

333:20

Prática de Formação Biológica VI

-

-

-

50:00

Estágio Supervisionado II

-

-

-

100:00

7º PERÍODO
N º DE AULAS SEMANAIS
DISCIPLINAS

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas
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*Humanidades – Semipresencial

04

-

80

66:40

Zoologia de Tetrápoda

03

-

60

50:00

Geologia de Pedologia

02

-

40

33:20

Fisiologia da Semente

02

-

40

33:20

Ecologia Vegetal

02

01

60

50:00

Botânica Econômica

02

-

40

33:20

CARGA HORARIA TOTAL

15

01

320

266:40

Prática de Formação Biológica VII

-

-

-

50:00

Estágio Supervisionado III

-

-

-

100:00

8º PERÍODO
N º DE AULAS SEMANAIS
DISCIPLINAS

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

TOTAL

(h/a)

Horas

*Libras - Semipresencial

04

-

80

66:40

Paleontologia

01

01

40

33:20

Biologia da Conservação

04

-

80

66:40

Fundamentos de Biotecnologia

02

-

40

33:20

Ecologia Humana e Saúde Pública

02

-

40

33:20

Bioclimatologia

02

-

40

33:20

Direito Ambiental

02

-

40

33:20

TCC

03

-

60

50:00

CARGA HORARIA TOTAL

21

-

420

350

A.A.C.C

-

-

-

200

Prática de Formação Biológica VIII

-

-

-

50:00

Estágio Supervisionado IV

-

-

-

100:00

2.316:40 h
CONTEÚDO CURRICULAR
400 h
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PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
200 h
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS- A.A.C.C.
400 h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
3.316:40 h
CARGA HORÁRIA TOTAL

DISCIPLINAS
OPTATIVAS-não
obrigatórias
Elaboração de Projetos
Ambientais
Gestão de Bacias
Hidrográficas I
Gestão de Bacias
Hidrográficas II
Gestão de Resíduos sólidos I
Gestão de Resíduos sólidos
II

PERÍODO

CARGA HORÁRIA

3º

50:00 h

4º

50:00 h

5º

50:00 h

6º
7º

50:00 h
50:00 h

Número de vagas: (35) por semestre
Período de funcionamento: noturno
Duração do curso: 08 semestres letivos
Limite mínimo para integração do curso: 08 semestres letivos
Limite máximo para integralização do curso: 12 semestres letivos
Hora aula: 50 minutos

18- DISCIPLINAS, EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS

1º PERÍODO
DISCIPLINAS
Comunicação e Expressão (Semipresencial)
Matemática Aplicada à Biologia
Instrumento e Método Científico

40

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY
Introdução à Ecologia
História e Filosofia da Ciência
Biologia Celular e Molecular
Prática de Formação Biológica I

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
Ementa: O texto como atividade de linguagem/ interação. Teoria da comunicação.
Comunicação e Interpretação de textos: as estratégias de leitura. Domínios e gêneros
discursivos. Gêneros discursivos acadêmico-científicos, literários e os modos de
organização do discurso. Tipos textuais. Comunicação e argumentação: as falácias, as
provas e o raciocínio lógico. Produzindo discursos: a coesão textual e os mecanismos de
referenciação.
Bibliografia Básica:
SAVIOLI,F.P. & FIORIN,J.L. Lições de texto: leitura e redação. 5 ed. São Paulo:
Editora Ática,2006.
MATTELART, A. História das teorias da comunicação. 11 ed. São Paulo: Loyola,
2008.
CINTRA,L. & CUNHA,C. Nova gramática de português contemporâneo. 5 ed. Rio de
Janeiro . Editora Lexikon, 2008.

Bibliografia Complementar:
BRASILEIRO, Ada M. Leitura e produção textual. Porto Alegre: Penso, 2016.
KOCH, I.V. O texto e a construção de sentidos. 9 ed. São Paulo. Editora Contexto,
2009.
KOCH, I.V. A coesão textual. 21 ed. São Paulo. Editora Contexto, 2009.
KLEIMAN, A. Oficina de Leitura. 12 ed. Campinas. Pontes Editores, 2008.
KOCH, I.V.; TRAVAGLIA, L.C. A coerência textual. 17 ed. São Paulo. Editora
Contexto, 2009.

MATEMÁTICA APLICADA A BIOLOGIA
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Ementa: Números Reais. Produtos Notáveis e Técnicas de Fatoração. Grandezas
Proporcionais. Funções Elementares. Equações e aplicações em processos biológicos e
ambientais.
Bibliografia Básica:
-ÁVILA, G. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2006.
- ______. Cálculo das Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2003.
- SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Élio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros
da. Cálculo básico para cursos superiores. São Paulo, Atlas, 2004.
Bibliografia Complementar:
- IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar. Volume 2 – 9ª edição. São
Paulo: Atual, 2004.
- GUIDORIZZI, H. L. Um curso de Cálculo. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2005.
- HOFFMAN, L. D. Cálculo – Um curso Moderno e suas Aplicações. Rio de Janeiro:
Editora LTC, 2002. - LARSON, R. Cálculo com Aplicações. Rio de Janeiro: Editora
LTC, 2005. STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Pioneira, 5ª Ed. 2005.
- VIDIGAL Et al . Fundamentos de Álgebra. Belo Horizonte, UFMG, 2005.

INSTRUMENTAÇÃO E MÉTODO CIENTÍFICO

Ementa: O método científico e suas etapas. Histórico da Microscopia. O laboratório
como espaço de experimentos, usos e cuidados. Introdução ao uso do microscópio
óptico e estereoscópico. Reconhecimento e uso de vidrarias e demais instrumentos.
Esquema, desenho e relatório científico.

Bibliografia Básica:
- ALEXANDRE, M. J. O.A construção do trabalho científico: guia para projetos,
pesquisas e relatórios científicos. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- COSTA, S.F. Método Científico: os caminhos da investigação. São Paulo, 2001.
- MARISA, F. (Coord.) Et. al. Laboratórios Didáticos do Dep. De Engenharia Química:
UFRRJ,2015.
Bibliografia Complementar:
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GONÇALVES, H. A Manual de projetos de pesquisa científica. São Paulo: Avercamp,
2003.
GASPAR, A. Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental. Ática,2003.
JOHANN, J.R. Introdução ao Método Científico. São Paulo: ULBRA, 2002.
MEIS, L.Método Científico: como o saber mudou a vida do Homem. Rio de Janeiro,
Vieira e Lent, 2005.
SILVA, Amparo Dias da, et al, Terra, Universo de Vida – 2.ª Parte – Biologia, Porto
Editora, Porto, 2004.

INTRODUÇÃO À ECOLOGIA
Ementa: O âmbito da Ecologia. A Ecologia como ciência. Conceitos básicos em
ecologia. Fatores abióticos. Fatores Limitantes. Ciclos Biogeoquímicos. Biociclos.
Estudo do inter-relacionamento entre os seres vivos e seu meio ambiente. Cadeia e teia
alimentar. Sucessão ecológica. Práticas Pedagógicas para o Ensino de Ecologia no
ensino fundamental e médio.

Bibliografia Básica:
MARGALEF, R. Ecologia. Barcelona: Omega, 1981 .
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1983
RICKLEFS, R. Economia da Natureza. 5ª Ed. Guabnabara,2003.
Bibliografia Complementar:
BRANCO, S. Ecologia das Cidades. 2 Ed. Moderna,2003.
DIBLASI, I.F. Ecologia Geral. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
DUQUET, M. Glossário de Ecologia Fundamental. Portugal: Porto Editora, 2007.
LOVELOCK, J. Gaia: Um novo olhar sobre a vida na Terra. Ed. Lisboa, 1987.
TOWNSEND, C. R. Fundamentos em Ecologia. Rio de Janeiro: Artmed: 2006.

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA
Ementa: Conceito de conhecimento científico e sua visão histórica. História e filosofia
da ciência. A visão cosmológica Aristotélica. O Iluminismo e a mecânica de Newton. A
Revolução Cientifica e suas influências nas organizações sociais. A Ciência
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contemporânea. A visão holística. Práticas Pedagógicas para o Ensino da História da
Ciência no ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
ALVES, R.Filosofia da Ciência. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, 207p.
KUHN, T. Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva,2004.
MIRANDA, A.C. Ciência em 4 Tempos. São Paulo: All Print, 2007.

Bibliografia Complementar:
BACON, F. Da Proficiência e o Avanço do Conhecimento Humano. São Paulo:
Madras,2006.
CAPRA, F. O Ponto de Mutação. São Paulo: cultrix, 2004.
DAWKINS, R. O gene egoísta. São Paulo: Edusp, 1979.
GARCIA, F. L. Introdução crítica ao conhecimento. Campinas: Ed. Papirus, 1988.
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Russell, 1999.

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
Ementa: Diversidade e organização celular. Técnicas usadas para estudo das células
procariotas. Bioquímica e organização molecular das membranas celulares e de outros
componentes de superfície. Estudos morfofisiológicos dos componentes citoplasmáticos
e do núcleo interfásico. Integração funcional dos componentes celulares. Célula e
Evolução. Morfologia, estrutura, fisiologia, número e variações dos cromossomos.
Sistemas cromossômicos variantes. Determinação do sexo. Processos evolutivos.
Praticas Pedagógicas para o Ensino de citologia no ensino fundamental e médio
Bibliografia Básica:
ALBERTS, B. et al . 2004. Biologia Molecular da Célula. 4a ed. ARTMED, Porto
Alegre.
DE ROBERTIS, E. M. F. & HIBS, J. 2006. Bases da biologia celular e molecular. 4ª ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. 2000. Biologia Celular e Molecular. 7ª ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
Bibliografia Complementar:
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BOLSOVER, S. R. Biologia Celular. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
COOPER, G. M. 2001. A Célula: uma Abordagem Molecular . 2ª. ed. Artmed, Porto
Alegre.
FERREIRA, T. A.Biologia Celular e Molecular. Ed. Átomo, 2008.
Geoffrey M. Cooper. A célula. Uma abordagem molecular. Artes Médicas, 2001.
TORTORA, Genaro J. Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 4º ed.
2000.

PRATICA DE FORMAÇÃO I
Ementa: Busca abordar as variadas dimensões da “presença da Ciência/Biologia” em
diversificadas dimensões pedagógicas. Tem por objetivo levar o aluno a compreender
na prática a importância do processo histórico da construção do conhecimento científico
e sua utilização como ferramenta nos processos de ensino-aprendizagem.
Bibliografia Básica:
ANGOTI, J. A Et al. Ensino de Ciências – Fundamentos e Métodos. 3ª Ed. Cortez,2009.
POZO, J. I. Et al. A Aprendizagem e o Ensino de Ciências. 5ª Ed. Artmed,2009.
TEIXEIRA, P. M. Ensino de Ciências: Pesquisas e Reflexões. Holos,2006.

Bibliografia Complementar:
BIZZO, N.M.V. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo, Editora Ática, 1998.
CARVALHO., A. A Necessária revolução do Ensino de Ciências. Ed. Cortez, 2005.
FRACALANZA, H. O ensino de Ciências no 1° grau. São Paulo, Atual, 1987.
FREITAS, O. Didática da História Natural. MEC, s.d.
THÉODORIDÈS, J. História da Biologia. Trad. Joaquim C. da Rosa. Lisboa, Edições
70, 1984.

2º PERÍODO
DISCIPLINAS
*Política e Organização da Educação Básica - Semipresencial
Física Aplicada à Biologia
Genética I
Sistema e Filogenia de Grandes Grupos
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Química Geral
Morfologia Vegetal
Prática de Formação Biológica II

POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Ementa: Breve histórico da Política Educacional no Brasil. A Política educacional
contemporânea: tendências e operacionalização. Organização dos sistemas de ensino
considerando as particularidades nacionais e os contextos e influências internacionais.
Currículo: concepções, modelos e práticas metodológicas. Projeto político-pedagógico:
a escola como cenário de múltiplas possibilidades.
Bibliografia Básica:
COLOMBO, Sonia Simões. Gestão Educacional: uma nova visão. Porto Alegre:
Artmed, 2007.
PROBST, Gilbert; ROUD, Steffen; ROMHARDT, Kai. Gestão do Conhecimento: os
elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2002.
ACÚSTICO, Marina Rodrigues Borges; ANDRADE, Rosamaria Calares de. Porto
Alegre/Belo Horizonte, Pitágoras, 2004.

Bibliografia Complementar:
BRANDÃO, Carlos Fonseca. LDB: passo a passo: lei de diretrizes e base da educação
da educação nacional. Comentada e interpretada por artigo por artigo: AVERCAMP,
2003. FORTUNATI, José. Gestão da educação Pública: caminhos e desafios. Porto
Alegre: Artmed, 2007.
OLIVERIA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Thereza (orgs.). Organização do Ensino
no Brasil: níveis e modalidades. 2.ed. São Paulo: Xamã, 2007. BRZEZINSK, I. (Org.).
LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 2003.
ABREU, Mariza. Organização da Educação Nacional: na constituição e na LDB. São
Paulo: Unijui, 2002.

FÍSICA APLICADA A BIOLOGIA
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Ementa: Princípios de energia. Termodinâmica. Fenômenos ondulatórios. Noções de
Óptica. Fluidos em Sistemas Biológicos. Praticas Pedagógicas para o Ensino de física
no ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
DURAN, J. E. R.. Biofisica Fundamentos e Aplicações. 1ª ed. Prentice Hall, 2003
GARCIA, E. A. C. Biofísica. 1ª ed. 2ª reimpressão, Sarvier: São Paulo, 2002.
OKUNO, E.; CALDAS, I. L. E CHOW, C. Física para Ciências Biológicas e
Biomédicas. – São Paulo: Harper &Rowdo Brasil, 1982.
Bibliografia Complementar:
HALLIDAY, D., RESNICK, R. E WALKER, J. Fundamentos de Física – Mecânica.
Vol. 1. Livros Técnicos e Científicos Editora, 2006.
_____________. Fundamentos de Física Eletromagnetismo. Vol. 3. Livros Técnicos e
Científicos Editora, 2003.
_____________. Fundamentos de Física – Óptica e Física Moderna. Vol. 4. Livros
Técnicos e Científicos Editora.
RESNICK, R. E WALKER, J. Fundamentos de Física – Mecânica. Vol. 1. Livros
Técnicos e Científicos Editora. 2006.
TRIPLER, P. A. Física: Eletricidade, magnetismo e ótica. 4 ed. Editora LTC. 2006.

GENÉTICA I
Ementa: Material genético. Código genético. Síntese de proteínas e mecanismos de
regulação. Ligação gênica e mapa genético. Herança extranuclear. Praticas Pedagógicas
para o Ensino de genética básica no ensino fundamental e médio.

Bibliografia Básica:
GRIFFITHS, A. J. F; MILLER, J. H; SUZUKI, D. T; LEWONTIN, R. C; GELBART,
W. M; WESSLER, S. R. 2006. Introdução à Genética. 8ª ed. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro.
RINGO, J. 2005. Genética Básica. 1ª edição. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
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SNUSTAD, P & SIMMONS, M. J. 2008. Fundamentos de Genética. 4a edição.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro
Bibliografia Complementar:
ALBERTS, B. ; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. &
WALTER, P. 1999. Fundamentos de Biologia Celular. Artes Médicas, São Paulo.
AVISE, J. C. 1994. Molecular Markers, Natural HistoryAndEvolution. New York:
ChapianAnd Hall.
BROWN, T.A. 1999. Genética – Um enfoque molecular. 3ed. Rio de Janeiro.
Guanabara Koogan.
BURNS, G. W.; BOTTINO, P. J. 1991. Genética. 6ed. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan.
DE ROBERTIS, E. M. F. & HIB, J. 2006. Bases da biologia celular e molecular. 4ª ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 389p.

SISTEMATICA E FILOGENIA DE GRANDES GRUPOS
Ementa: Princípios evolutivos: do Lamarckismo ao Neodarwinismo. Introdução à
nomenclatura e classificação biológica; Noções básicas de agrupamentos filogenéticos
baseados e Cladogramas. Praticas Pedagógicas para o Ensino de Evolução no ensino
fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
AMORIN, D.S. de. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão
Preto,Holos Editora, 156p. (1ª ed.);
MOORE, P. D. Biogeografia: Uma abordagem Ecológica. Ed. LCT 7ª Ed.,2009.
SCHENEIDER, H. Métodos de Análise Filogenética. Ed. Holos 3ª Ed. 2007.
Bibliografia Complementar:
BERTRAN, J. O Espetáculo da Evolução. Rio de Janeiro: JorgeZahar, 2005.
CABRERA, A. L. & WILLINK, A. Biogeografia de América Latina. 2ª ed. OEA, 1980.
FUTUYMA, D. J. 1993. 2 ed. Biologia Evolutiva. Ribeirão Preto, Sociedade Brasileira
de Genética.
HUMPHRIES,

C.

J.

&

PARENTI,

L.

R.

2001.

Cladisticbiogeography:

interpretingpatternsofplantand animal distributions. Oxford Biogeography Series.
48

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY

MEYER, D. Evolução – O Sentido da Biologia. UNESP, 2005.
QUÍMICA GERAL
Ementa: Ligações Químicas: Ligações Iônicas, Ligações Covalentes, Polaridade das
ligações; Histórico da Química Orgânica. Representação de Fórmulas Estruturais;
Cadeias Carbônicas; Funções Orgânicas; Grupos Funcionais. Nomenclatura. Praticas
Pedagógicas para o Ensino de Química básica no ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
ATKINS, P.W, JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2012.
RUSSEL, J. B. Química Geral. Makron Books do Brasil Editora Ltda. Vol 1 e 2, 1994.
VOGEL,A.I. Análise Química Quantitativa. LTC Livros Técnicos e Científicos, Rio de
Janeiro,2011.
Bibliografia Complementar:
MENDHAM, J.; THOMAS, M.J.K. VOGEL Análise Química Quantitativa. LTC
Livros Técnicos e Científicos, 2002, 462 páginas, Brochura, 6ª edição.
SOLOMOS, T.W.Graham; FRYHLE, G. B. Química Orgânica: 9ª ed. Rio de Janeiro:
LCT, 2011.
MAHAN, B.M .Química : um curso universitário. 4ª ed. SP. Edgard Blucher, 1995.
HARRIS, D. Análise Química Quantitativa. Rio de Janeiro, Ed. LTC, 2011
KOTZ,J.C. Química Geral e reações químicas. Vol I, 6. Ed. São Paulo: Editora Cengage
Learning,2010

ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL
Ementa: Introdução à Botânica. A Célula Vegetal - elementos constituintes. Anatomia,
Histologia e Morfologia básica. Praticas Pedagógicas para o Ensino de Anatomia e
Morfologia Vegetal no ensino fundamental e médio.

Bibliografia Básica:
BONA, C. & BOEGER, M. R. Guia Ilustrado de Anatomia Vegetal. São Paulo, Holos:
2004.
LORENZI, R. Morfologia Vegetal. Plantarum, 2007
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RAVEN, P.H., EVERT, R.F. &CURTIS,H. 2001. Biologia Vegetal. 6ª ed. Ed.
Guanabara Koogan S.A., Rio de Janeiro.
Bibliografia Complementar:
CUTTER, E. Anatomia vegetal – Parte 1. Ed. Rocca, 2002.
CUTTER, E. Anatomia vegetal – Parte 2. Ed. Rocca, 2004.
FERRI, M.G.; MENEZES, N.L.& MONTEIRO, W.R. 1992. Glossário ilustrado de
botânica. São Paulo, Editora Nobel.
PRÁTICA DE FORMAÇÃO BIOL[ÓGICA II
Ementa: Busca abordar as variadas dimensões da “Presença da Ciência/Biologia” em
diversificadas dimensões pedagógicas. Tem por objetivo mostrar que o espaço da
docência no mundo contemporâneo não é apenas a Escola, podendo e devendo ser
observado em diversos processos. Na disciplina de Prática de Formação Biológica II
aborda-se a presença da Ciências/Biologia na mídia impressa e suas possibilidades
como ferramenta de ensino/aprendizagem.
Bibliografia Básica:
CUNHA, Maria Izabel. O bom professor e as suas práticas. Campinas São Paulo: Ed.
Papirus, 1989.
GREIG, Philippe. A criança e seu desenho: o nascimento da arte e da escrita / Philippe
Greig; tradução Fátima Murad. – Porto Alegre: Artmed, 2004.
TAKAHASHI, T. (Org) – Sociedade da Informação no Brasil – Livro verde. Brasília,
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.
Bibliografia Complementar:
BIZZO, N.M.V. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo, Editora Ática, 1998.
CARVALHO., A. A Necessária revolução do Ensino de Ciências. Ed. Cortez, 2005.
FRACALANZA, H. O ensino de Ciências no 1° grau. São Paulo, Atual, 1987.
FREITAS, O. Didática da História Natural. MEC, s.d.
THÉODORIDÈS, J. História da Biologia. Trad. Joaquim C. da Rosa. Lisboa, Edições
70, 1984.

3ºPERÍODO
DISCIPLINAS
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*Metodologia Científica – Semipresencial
Bioquímica I
Fungos, Algas e Liquens
Introdução à Zoologia e Animais Radiais
Ações Antrópicas e Recursos Hídricos
Prática de Formação III

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA
Ementa: A pesquisa como forma de saber. O pensamento e os objetivos da pesquisa.
Metodologia da investigação. Métodos quantitativos e qualitativos. Definição e
delimitação da pesquisa. O princípio educativo e científico da pesquisa. Técnicas de
Pesquisa.
Bibliografia Básica:
MARCONI,M.A.; LAKATOS,E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. São
Paulo. Editora Atlas, 2010.
RUDIO,F.V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 30 ed. Petrópolis-RJ. Editora
Vozes, 2002.
SEVERINO,A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo. Editora Cortez,
2007.
Bibliografia Complementar:
SILVA,J.M.; SILVEIRA,E.S. Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. 5 ed. PetrópolisRj. Editora Vozes, 2009.
CRESWELL,J.W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed.
Porto Alegre. Editora Artmed, 2010.
KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Van.
Manual de Produção Científica. Porto Alegre: Penso, 2014.
GRAY, David E. Pesquisa no Mundo Real. 2. Ed. Porto Alegre: Penso, 2012.
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 6.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2012.
BIOQUÍMICA I
Ementa: Fundamentos da Bioquímica. Composição e estrutura das biomoléculas.
Evolução pré-biótica. Estrutura e catálise dos aminoácidos e peptídeos. Estrutura
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tridimensional das proteínas. Enzimas. Lipídios. Carboidratos. Princípios de
bioenergética. Glicólise. Oxidação dos ácidos graxos. Oxidação dos aminoácidos e
produção da uréia. Biossíntese dos carboidratos. Biossíntese dos lipídios. Biossíntese
dos aminoácidos, nucleotídeos e moléculas relacionadas.
Bibliografia Básica:
STRYER,L.; TYMOCZKO,J,L.; BERG,J,M. Bioquímica. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan, 2008.
DELVIN,T.M. Manual de Biquímica: com correlações clínicas: Editora Edgar Blucher,
2007.
LEHNINGER,L.A.; NELSON,D.L.; COX,M.N. Princípios de Bioquímica. São Paulo:
Editora Sarvier, 2011.
Bibliografia Complementar:
CAMPBEL,M.K. Bioquímica 3 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2000.
CHAMPE,P.C.; HARVEY,R.A. Bioquímica Ilustrada. 2 ed. Porto Alegre: Editora Artes
Médicas, 1996.
VOET,D. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2000.
KOOLMAN,J; ROHM,K. Bioquímica – texto e atlas. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
VALTER T. MOTTA. Bioquímica. 2ed. Editora Medbook, 2011.

INTRODUÇÃO A ZOOLOGIA E ANIMAIS RADIAIS
Ementa: Filogenética, regras de nomenclatura zoológica, características dos
metazoários, origem evolutiva, forma, função e diversidade entre os poríferos e
celenterados. Praticas Pedagógicas para o Ensino de animais radiais no ensino
fundamental e médio
Bibliografia Básica:
BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7ª Ed. Livraria Roca. São Paulo,2005.
BRUSCA, R. C & BRUSCA G.J. Invertebrates. 2 ed. Editora Sinauer. 2003.
HICKMAN, C. Princípios Integrados de Zoologia. Guanabara, 2004.
Bibliografia Complementar:
LUTZ, A. Outros Estudos em Zoologia. FICRUZ, 2008.
FERNADES, Z. Zoologia. Ed. EPU, S.D.
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TOLA, J. Atlas de Zoologia. FTD, 2007.
MARSHAL, A. Tratado de Zoologia. Invertebrados. Ed. Revert, 1985.
KUKENTHAL, W. Guia de Trabalhos Práticos de Zoologia. Almedian, 1986.

AÇÕES ANTRÓPICAS E RECURSOS HÍDRICOS
Ementa: Conceitos básicos e Classificação de recursos hídricos. Aspectos conceituais de
planejamento e gestão de recursos hídricos. Principais aspectos da Política Nacional de
Recursos Hídricos. Outorga e uso de água. Impactos e ações de conservação dos
recursos hídricos. Práticas Pedagógicas para o Ensino de recursos hídricos no ensino
fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
BRANCO, Samuel Murgel. Água – origem, uso e preservação. 2ª ed. São Paulo:
Moderna, 2003.
MATSUMURA, Tundisi Takako. Recursos hídricos no século XXI. São Paulo: Oficina
de Textos, 2011.
SCHIAVETTI, Alexandre; CAMARGO, Antônio Fernando M. (Editores). Conceitos de
bacias hidrográficas: teorias e aplicações. Ilhéus, BA: Editus, 2008.

Bibliografia Complementar:

DIAS, Nilda da Silva; SILVA, Márcia Regina Farias; GHEYI, Hans Raj
(Organizadores). Recursos hídricos: usos e manejos. São Paulo: Editora Livraria da
Física, 2011.
KING, Jannet; CLARKE, Robin. O atlas da água. São Paulo: Publifolha, 2005.
SOUSA JUNIOR, W.C. Gestão das águas no Brasil. Instituto Educacional do Brasil:
São Paulo, Peirópolis,2004.
TUCCI, Carlos Eduardo Morelli. Hidrologia: ciência e aplicação. 3ª ed. Porto Alegre,
RS: Editora da UFRGS, 2002.
VILLIERS, Marque de. Água. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.

FUNGOS, ALGAS E LÍQUENS
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Ementa: Características morfológicas, anatômicas, reprodução e ciclo de vida, filogenia,
aspectos ecológicos, econômicos e correlação evolutiva entre os diversos grupos de
Fungos, Algas e Líquens. Práticas Pedagógicas para o Ensino de fungos, algas e liquens
no ensino fundamental e médio.

Bibliografia Básica:
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F. e EICHHORN, S.E. 2007. Biologia Vegetal. 7 ª. Ed. W.H
Guanabara Koogan. 830 p.
REVIERS, B. Et al. Algas, uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica.
ARTMED,2009.
SILVEIRA, V.D. 1995. Micologia. 5ª ed. Âmbito Cultural, Rio de Janeiro. 332 p.
Bibliografia Complementar:
ESPOSITO, E. & AZEVEDO, J. L. Fungos - uma introdução à biologia, bioquímica e
biotecnologia. Caxias do Sul: EDUCS , 2004.
FILHO, L. Et al. Biologia de líquens. Âmbito Cultural, 2006.
GRAHAM, L. E. & WILCOX, L. W. Algae . Prentice-Hall: Uppersaddle River, 2000.
PEDRINI, A. G. Macroalgas uma introdução a taxonomia: Technical Books Editora
Ltda, 2010.
PEDRINI, A. G. Macroalgas (Chlorophyta) e Grama (Magnoliophyta) Marinhas do
Brasil: Technical Books Editora Ltda, 2011.

PRÁTICA DE FORMAÇÃO BIOLÓGICA III
Ementa: Busca abordar, na prática, as variadas dimensões da “Presença da
Ciência/Biologia” em diversificadas dimensões pedagógicas. Na disciplina de Prática de
Formação III aborda-se a presença da Ciências/Biologia na mídia eletrônica e suas
possibilidades como ferramenta de ensino/aprendizagem. Deve o aluno produzir
material didático/pedagógico que permita a utilização de elementos da mídia eletrônica
no ensino da ciência no ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
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FEILITZEN, Cecilia von. CARLSSON, Ulla. A criança e a mídia: imagem, educação,
participação / Ulla Carlsson, Cecilia vonFeilitzen (orgs.). – 2. Ed. – São Paulo: Cortez;
Brasília, DF: UNESCO, 2002.
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário / Bill Nichols; tradução Mônica Saddy
Martins. – Campinas, SP: Papirus, 2005. – (Coleção Campo Imagético).
SETTON, Maria da Graça Jacintho, Org. A cultura da mídia na escola: ensaios sobre
cinema e educação. / Organização de Maria da Graça JacinthoSetton – São Paulo:
Annablume: Usp, 2004.
Bibliografia Complementar:
ANTUNES, Celso; Manual de Técnicas de Dinâmica de Grupo de Sensibilização e de
Ludopedagogia, Petrópolis, Editora Vozes, 17ª edição,1999.
MARIN, A. J. Educação, arte e Criatividade. Estudo da Criatividade Não-verbal. São
Paulo: Ed. Pioneira, 1979.
OLIVEIRA, Z. e DANIS, C. Psicologia da Educação. São Paulo: Ed. Cortez, 1994.
PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1980.
________. A Construção do Real da Criança. Rio de Janeiro: Ed. Zaha, 1980.
OLIVEIRA, C. C. DE. Dependência à Autocondução. Brasília: Ed. Thesaurus, 1977.

4º PERÍODO
DISCIPLINAS
*Ética - Semipresencial
Anatomia e Fisiologia Humana
Histologia e Embriologia
Bioquímica II
Zoologia dos Invertebrados Protostomados
Briófitas e Pteridófitas
Didática
Prática de Formação Biológica IV

ÉTICA
Ementa: Aspectos filosóficos e históricos da Ética, Objetivos da ética. Ética e moral.
Consciência e dever. Valorização e Preservação do Meio Ambiente/ Sustentabilidade.
Ética dentro das diversas instituições profissionais. Ética dentro de um contexto: étnico
e sexual. Bioética. Valores norteados da atividade profissional. Código de Ética
Profissional.
Bibliografia Básica:
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BOFF, L Saber cuidar – Ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis: VOZES,
2002.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. Martin Claret: São Paulo,
2004.
LA TAILLE, Yves de. Moral e Ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre:
Artmed, 2007, p. 25-28;36-38; 49-58.
Bibliografia Complementar:
RACHELS, J.; RACHELS, S. Os elementos da filosofia moral. 7. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2013.
CHAUÍ, M. Filosofia. São Paulo: Ática, 2002.
NEVES, António Castanheira. Coordenadas de uma reflexão sobre o problema
universal do Direito–ou as condições da emergência do Direito como Direito, In:
Digesta Escritos Acerca do Direito, do Pensamento Jurídico, da sua metodologia e
outros, v.3. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do
cosmopolitanismo multicultural. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento,
da diferença e da igualdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
VASQUEZ, Adolfo S. Ética. 34. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA
Ementa: Introdução ao estudo da anatomia humana: aparelho locomotor: osteologia,
articulações, miologia. Sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, urinário,
reprodutor, nervoso. Funções dos sistemas neuromuscular, cardiovascular, renal,
digestório e endócrino. Práticas Pedagógicas para o Ensino da a anatomia e fisiologia
humana no ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
GARDNER,M.D.; GRAY,D.J.; RAHILLY,R. Anatomia. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan, 1988.
DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Editora
Atheneu, 2010.
DANGELO, J.G. Anatomia Humana Sistêmica e segmentar. 3 ed. São Paulo: Editora
Atheneu, 2007.
Bibliografia Complementar:
KÖPF-MAIER,P. Wolf-Heidegger. Atlas de anatomia Humana. 5 ed, Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000
PALASTANGA,N.; FIELD,D.; SOAMES,R. Anatomia e Movimento Humano. 3 ed.
São Paulo: Editora Manole, 2000
SOBOTTA,J. Atlas de Anatomia. Órgãos, Sistemas e estruturas. 1 ed. Alemanha:
editoraq Elsevier, 2009.
MARIEB,E.N.; HIEHN,K. Anatomia e Fisiologia. 3 ed. Porto Alegre: Editora Artmed,
2009.
MACHADO,A. Neuroanatomia Funcional. 2 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2002.
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
56

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY

Ementa: Morfologia e fisiologia de tecidos, Tecido epitelial - revestimento e glandular.
Tecido conjuntivo - próprio, adiposo, sangue e hemopoiese, cartilaginoso, ósseo, Tecido
nervoso. Tecido muscular. Estado dos processos gerais de desenvolvimento
embrionário. Práticas Pedagógicas para o Ensino da histologia e embriologia humana no
ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
JUNQUEIRA,L.C.U. Histologia Básica. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, 2008.
DI FIORE. Atlas de Histologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2001.
GARTNER,L.P.; HIATT,J.L. Tratado de Histologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan, 2007.
Bibliografia Complementar:
CORMACK,D.H. Fundamentos de Histologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, 1993.
KUHNEL,W. Atlas de Citologia : Histologia e Anatomia Microscópica para Teoria e
Prática. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1991.
KIERSZENBAUM,A.L. Histologia e Biologia Celular. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora
Elsevier, 2008.
DI FIORE. Atlas de Histologia Normal. 7 ed. 11ª reimpressão – Buenos Aires: Editora
Ateneo, 1994.
SOBOTTA, J. Atlas de Histologia, Citologia, Histologia e Anatomia Microscópica. 7ª
Ed. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2007.
BIOQUÍMICA II
Ementa: Respiração e glicólise; Ciclo de Krebs; Cadeia respiratória; e Fotossíntese;
Metabolismo de Aminoácidos; Metabolismo de Carboidratos; Metabolismo de
Lipídeos. Aplicações e atividades práticas para alunos e professores dos processos
bioquímicos.
Bibliografia Básica:
STRYER,L.; TYMOCZKO,J,L.; BERG,J,M. Bioquímica. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan, 2008.
DELVIN,T.M. Manual de Biquímica: com correlações clínicas: Editora Edgar Blucher,
2007.
LEHNINGER,L.A.; NELSON,D.L.; COX,M.N. Princípios de Bioquímica. São Paulo:
Editora Sarvier, 2011.
Bibliografia Complementar:
CAMPBEL,M.K. Bioquímica 3 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2000.
CHAMPE,P.C.; HARVEY,R.A. Bioquímica Ilustrada. 2 ed. Porto Alegre: Editora Artes
Médicas, 1996.
VOET,D. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2000.
KOOLMAN,J; ROHM,K. Bioquímica – texto e atlas. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
VALTER T. MOTTA. Bioquímica. 2ed. Editora Medbook, 2011.
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ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PROTOSTOMADOS
Ementa: Caracterização morfo-fisiológica, reprodução, ciclos de vida, origem e história
evolutiva dos protostomados – Platyhelminthes, Nematyhelmintes, Mollusca e Anelida.
Bem como sua importância ecológica, econômica e médica. Praticas Pedagógicas para o
Ensino de Protostomados no ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7ª Ed. Livraria Roca. São Paulo,2005.
BRUSCA, R. C & BRUSCA G.J. Invertebrates. 2 ed. Editora Sinauer. 2003.
HICKMAN, C. Princípios Integrados de Zoologia. Guanabara, 2004.
Bibliografia Complementar:
LUTZ, A. Outros Estudos em Zoologia. FICRUZ, 2008.
FERNADES, Z. Zoologia. Ed. EPU, S.D.
TOLA, J. Atlas de Zoologia. FTD, 2007.
MARSHAL, A. Tratado de Zoologia. Invertebrados. Ed. Revert, 1985.
KUKENTHAL, W. Guia de Trabalhos Práticos de Zoologia.Almedian, 1986.
BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS
Ementa: Caracteres macro e micro morfológicos - níveis de organização. Sistemas
reprodutivos. Ciclo de vida. Correlações morfo-fisiológicas e morfo-ecológicas.
Caracterização dos grupos Bryophytas e Pteridophytas. Importância econômica e
ecológica das briófitas e pteridófitas. Praticas Pedagógicas para o Ensino de briófitas e
pteridófitas no ensino fundamental e médio.
Bibliografia Básica:
FERNANDEZ, G.E e SERRANO, A. N. Atividades Biológicas das Briófitas. Ed.
Âmbito Cultural, 2009.
MARGULIS, L. & SCHWARTZ, K. Cinco Reinos. Um Guia Ilustrado dos Filos na
Terra.3º edição. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan,2001.
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F. e EICHHORN, S.E.. Biologia Vegetal. 7 ª. Ed. W.H
Guanabara Koogan, 2010.
Bibliografia Complementar:
Costa, D. P., Almeida, J.S.S., Santos, N. D. ; Gradstein, S. R., Churchill. Manual de
Briologia. Rio de Janeiro: Interciencia, 2007.
PEREIRA, A.B. Introdução ao Estudo das Pteridófitas. 1º edição. Canoas: Ed. da
Universidade Luterana do Brasil,1999.
Ranker, T. A. &Haufler, C. H. The biologyandevolutionoffernsandlycophytes.
Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
DIDÁTICA
Ementa: Configuração histórica da área da Didática. Atividades de ensino como prática
político-social e formativa do professor. Ensino-aprendizagem e questões políticopedagógicas e sociais da educação escolar. Concepção de conhecimento, de
aprendizagem e as teorias pedagógicas. Organização do processo ensino-aprendizagem
e o projeto pedagógico na escola. Modalidades de planejamento para a mediação
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pedagógica e sua relação com especificidade no campo de conhecimento do ensino de
Biologia, Física e Química.
Bibliografia básica:
BECKER, F. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola. Vozes, Petrópolis,
1993.
CASTRO, A. D. DE & CARVALHO, A. M. P. de (orgs). Ensinar a ensinar. Thomson,
São Paulo, 2001.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. & PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
Fundamentos e Métodos. Cortez, São Paulo,2003.
Bibliografia Complementar:
ASTOLFI, J. -P. & DEVELAY, M. A didática das ciências. 2a ed. Papirus, Campinas,
1991.
BRASIL (Secretaria de Educação Fundamental). Parâmetros Curriculares Nacionais.
Ministério da Educação e Cultura, Brasília, 1998.
GADOTTI, M. História das Idéias Pedagógicas. 4ª ed. Ática, São Paulo,1996.
OLIVEIRA, D. L. (org.). Ciências na sala de aula. Mediação, Porto Alegre,2000.
WEISMANN, H. DIDATICA DAS CIENCIAS NATURAIS CONTRIBUICOES E
REFLEXOES. Ed. Artmed, 1998.
PRATICA DE FORMAÇÃO BIOLÓGICA IV
Ementa; Busca abordar na prática, as variadas dimensões da “Presença da
Ciência/Biologia” em diversificadas dimensões e espaços pedagógicos. Na disciplina de
Prática de Formação IV aborda-se a presença da Ciências/Biologia nas Administrações
e Políticas Públicas e suas possibilidades como ferramenta de ensino/aprendizagem. O
aluno deverá apresentar um projeto básico de ensino voltado para os alunos do ensino
fundamental e médio utilizando as políticas públicas municipais e suas perspectivas sob
o olhar do professor.
Bibliografia Básica:
GANDIM, Danilo. A prática do planejamento participativo na educação e em outras
instituições, grupos e movimentos. Campos: cultural, social, político, religioso e
governamental. Petrópolis; Vozes, 2000.
GADOTTI, M. 1996. História das Idéias Pedagógicas. 4ª ed. Ática, São Paulo.
REZENDE, S. Momentos da Ciência e tecnologia no Brasil. Vieira e Lent,2010.
Bibliografia Complementar:
ASTOLFI, J. -P. & DEVELAY, M. 1991. A didática das ciências. 2a ed. Papirus,
Campinas.
BOURDIE, P. Os usos sociais da Ciência: por uma sociologia clínica do campo
científico. UNESP, 2004.
BRASIL (Secretaria de Educação Fundamental). Parâmetros Curriculares Nacionais.
Ministério da Educação e Cultura, Brasília, 1998.
GIORDAN, A. & DE VECCHI, G. As origens do saber: das concepções dos
aprendentes aos conceitos científicos. 2a ed. Artes Médicas, Porto Alegre, 1996.
OLIVEIRA, D. L. (org.). Ciências na sala de aula. Mediação, Porto Alegre, 2000.
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5º PERÍODO
DISCIPLINAS
*Estudos Culturais e Antropológicos – Semipresencial
Ecologia de Populações e Comunidades
Zoologia de Artrópodes
Gimnospermas e Angiospermas
Metodologia e Instrumentação do Ensino das Ciências
Genética II
Prática de Formação Biológica V
Estágio Supervisionado I

ESTUDOS CULTURAIS E ANTROPOLÓGICOS
Ementa: Conceitos básicos de Antropologia. Teorias da cultura. As sociedades. O
homem em sociedade. O processo educativo frente aos diferentes grupos culturais. A
construção da identidade. Compreender e investigar as relações entre a sociedade,
indivíduo e a cultura. A diversidade étnico-racial com ênfase nas histórias e culturas dos
povos indígenas e africanos. Temas sociológicos clássicos e atuais: Instituições Sociais,
Trabalho Estado, Classes Sociais, Estratificação, Mudança Social, Globalização.
Sociedade brasileira. Educação e sociologia.
Bibliografia Básica:
SCHAEFER,R.T. Sociologia. 6 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
GALLIANO,G. Introdução à Sociologia. São Paulo. Editora Harper & Row do Brasil,
1981.
PETRINI,J.C. Família, sociedade e sibjetividade. Petrópolis: Vozes, 2005.
Bibliografia Complementar:
CHARON,J.M. Sociologia.São Paulo: Editora Saraiva, 2004 .
SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6. Ed. Porto Alegre: MC Graw Hill Education,
2014.
GIDDENS, Anthony, Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012.
RIUTORT, Philippe. Compêndio de Sociologia. São Paulo: Paulus Editora, 2008
KOTTAK , Conrad Phillip. Um espelho para a humanidade: uma introduçaõ à
Antropologia Cultural. 8 ed. Porto Alegre: McGraw-Hilln, 2013.
ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES
Ementa: História de ecologia de populações. Caracterização de populações - taxas de
crescimento populacional, estrutura populacional, distribuição espacial. Tabelas de vida.
Fatores de regulação de populações - fatores dependentes e independentes da densidade.
Interações entre populações - competição e predação. Conceitos básicos de genética de
populações. Tamanho mínimo viável de populações. Dinâmica de metapopulações.
Manejo de populações.
Bibliografia básica
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BEGON, M. ; HARPPER J. ; TOWSEND C. Ecologia - de Indivíduos a Ecossistemas.
Rio de Janeiro: Artmed, 2007.
DUQUET, M. Glossário de Ecologia. Porto Editora, 2007.
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5ª ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
2003
Bibliografia Complementar:
DEL-CLARO, K e TOREZAM, H. Ecologia das Interações Plantas-Animais.
Thechinical books editora, 2012.
PITE, M. T. Ecologia das Populações e das Comunidades. Portugal: CalousteGulbekian,
1996.
SOLOMON, M. E. Dinâmica de populações. Temas e Biologia Vol. 3. EPU & EDUSP,
São Paulo, 1980.
TOWNSEND, C. R. Fundamentos em Ecologia. Rio de Janeiro: Artmed: 2006.

ZOOLOGIA DE ARTRÓPODES
Ementa: Origem evolutiva, morfologia, fisiologia e diversidade das Classes de
Arthropodes. Praticas Pedagógicas para o Ensino de Artrópodes no ensino fundamental
e médio.
Bibliografia básica:
BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7ª Ed. Livraria Roca. São Paulo,2005.
BRUSCA, R. C & BRUSCA G.J. Invertebrates. 2 ed. Editora Sinauer. 2003.
HICKMAN, C. Princípios Integrados de Zoologia. Guanabara, 2004.
Bibliografia Complementar:
LUTZ, A. Outros Estudos em Zoologia. FICRUZ, 2008.
FERNADES, Z. Zoologia. Ed. EPU, S.D.
TOLA, J. Atlas de Zoologia. FTD, 2007.
MARSHAL, A. Tratado de Zoologia. Invertebrados. Ed. Revert, 1985.
KUKENTHAL, W. Guia de Trabalhos Práticos de Zoologia.Almedian, 1986.
GIMNOSPERMAS E ANGIOSPERMAS
Ementa: Sistemática; conceitos, processos e princípios de Sistemas de classificação,
Nomenclatura, Introdução às plantas vasculares com sementes. Gimnospermas e
Angiospermas: características dos principais táxons, importância econômica, ecológica,
ciclo de vida e principais tipos de vegetação do Bioma Mata Atlântica. Praticas
Pedagógicas para o Ensino de Gimnospermas e Angiospermas no ensino fundamental e
médio.
Bibliografia básica
KERBAUY, G. B.. Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A.,
2004.
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F. e EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. 7 ª. Ed. W.H
Guanabara Koogan,2007.
SOUZA, V. C., LORENZI, H.Botânica Sistemática. Guia ilustrado para a identificação
das famílias de Angiospermas da Flora Brasileira, baseado em APG II. Nova Odessa,
Plantarum editora, 2005.
Bibliografia Complementar:
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BARROSO, G. M. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Viçosa: UFV, Impr. Univ.,
1991.
BOLD, H. C. O reino vegetal. Edgard Blucher. São Paulo. 189 p
LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de planta arbóreas
do Brasil. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002.
JOLY, A. B. Botânica: Introdução a Taxonomia vegetal. São Paulo: Nacional, 1998.
VIDAL, M. Botânica – organografia. 4 Ed. Viçosa, 2000.
METODOLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS
Ementa:.A história da educação no Brasil. As propostas curriculares e os materiais
didáticos para o Ensino de Ciências. As pesquisas sobre o Ensino de Ciências no Brasil.
As dimensões epistemológico-culturais do Ensino de Ciências. A aplicabilidade dos
conhecimentos em educação, inclusive a psicologia de aprendizagem. As metodologias
dos processos de ensino-aprendizagem. Atividades de prática de ensino de ciências:
planejamento, avaliação e ensaios pedagógicos.
Bibliografia básica
ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência – O dilema da educação. São Paulo:Loyola,
2000.
DELIZOICOV,D.; ANGOTTI, J.A. & PERNAMBUCO, M.M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2003.
KRASILCHIK, M. O Professor e o Currículo das Ciências. Ed. EPU, 1987.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, M. Aulas de Ciências – Projeto LEC-PEC. Ribeirão Preto: Holos, 1999.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
ciências naturais, 1997.
FRACALANZA, H. O Ensino de Ciências no 1º grau. São Paulo: Atual, 1987.
FREIRE, M. A Paixão de Conhecer o Mundo. Rio de Janeiro: Moderna, 2007.
MARANDINO, M. Ensino de Biologia. Editora Cortez, 2009.
GENÉTICA II
Ementa: Marcadores moleculares; Noções de Genética de Populações; Forças
evolutivas com bases genéticas; Variação e estruturação gênica em populações naturais.
Genética ecológica. Genética e Biotecnologia.
Bibliografia básica
GRIFFITHS, A. J. F; MILLER, J. H; SUZUKI, D. T; LEWONTIN, R. C; GELBART,
W. M; WESSLER, S. R. Introdução à Genética. 8ª ed. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2006.
LYNN,B.J. et al. Genética Médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,
2000.
SNUSTAD, P & SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 4a edição. Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 2008.
Bibliografia Complementar:
ALBERTS, B. ; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. &
WALTER, P.. Fundamentos de Biologia Celular. Artes Médicas, São Paulo, 1990.
AVISE, J. C. 1994. Molecular Markers, Natural HistoryAndEvolution. New York:
ChapianAnd Hall.
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DE ROBERTIS, E. M. F. & HIB, J. 2006. Bases da biologia celular e molecular. 4ª ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 389p.
FERRAZ, A. S. BIOTECNOLOGIA AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL. Ed. PublindustriaProdução de Comunicação, 2011.
JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. 2000. Biologia Celular e Molecular. 7ª ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
PRÁTICA DE FORMAÇÃO BIOLÓGICA V
Ementa: Busca abordar na prática as variadas dimensões da “Presença da
Ciência/Biologia” em diversificadas dimensões e espaços pedagógicos. Na disciplina de
Prática de Formação V aborda-se a presença e possibilidades de ensino de
Ciências/Biologia nos espaços naturais conservados (parques, zoológicos, museus, etc.)
e suas possibilidades como ferramenta de ensino/aprendizagem. O aluno deverá
apresentar um projeto básico de ensino voltado para os alunos do ensino fundamental e
médio utilizando os espaços não-convencionais de ensino.
Bibliografia Básica
CARVALHO, Mª Luiza. Construindo o Saber. Papirus. 1990.
FREIRE, M.A Paixão de Conhecer o Mundo. Rio de Janeiro: Moderna, 2007.
XAVIER, O. , FERNANDES, R. A Aula em Espaços Não-Convencionais. In: VEIGA,
I. Aula, Dimensões, Mitos e Práticas. Campinas: Papirus,2008.
Bibliografia Complementar:
CANDAU, C. R. A Relação Teórica na Formação dos Professores. (Mimeo).
BACHELARD, G.. A formação do espírito científico. Contraponto Editora Ltda., Rio
de Janeiro, 1996.
CARVALHO., A. A Necessária revolução do Ensino de Ciências. Ed. Cortez, 2005.
MARANDINO, M. Ensino de Biologia. Ed. Cortez, 2009.
VIEIRA, V.; BIANCONI, M. e DIAS, M. Espaços Não-Formais de Ensino e o currículo
de Ciências. Ciência e Cultura, V. 57, out./dez. 2005.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Ementa: Observação e participação nas atividades de gestão (reunião com pais,
conselho de classe, etc.) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
Bibliografia básica
ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência – O dilema da educação. São Paulo:Loyola,
2000.
DELIZOICOV,D.; ANGOTTI, J.A. & PERNAMBUCO, M.M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2003.
KRASILCHIK, M. O Professor e o Currículo das Ciências. Ed. EPU, 1987.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, M. Aulas de Ciências – Projeto LEC-PEC. Ribeirão Preto: Holos, 1999.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
ciências naturais, 1997.
FRACALANZA, H. O Ensino de Ciências no 1º grau. São Paulo: Atual, 1987.
FREIRE, M. A Paixão de Conhecer o Mundo. Rio de Janeiro: Moderna, 2007.
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MARANDINO, M. Ensino de Biologia. Editora Cortez, 2009.

6º PERÍODO
DISCIPLINAS
*Estatística - Semipresencial
Microbiologia e Imunologia
Fisiologia Vegetal
Zoologia de Deuterostomados
Educação Ambiental
Biogeografia
Metodologia e Instrumentação do Ensino da Biologia
Ecologia Urbana
Prática de Formação Biológica VI
Estágio Supervisionado II

ESTATÍSTICA
Ementa: O que é Estatística. Variáveis Qualitativas e Variáveis Quantitativas. Teoria da
Amostragem. Amostragem Aleatória. Tipos de Amostragem. Distribuição Amostral das
Médias e das Proporções. Estimação de Parâmetros. Testes Relativos à Média e a
Proporções (Grandes e Pequenas Amostras). Teste T. Organização de Dados: Tabelas e
Gráficos. Dados e Conjunto de Dados. Tabelas de frequências simples. Tabelas de
frequências agrupadas. Medidas de Posição: Média, Mediana e Moda. Medidas de
Dispersão e de Variabilidade. Cálculo de Probabilidade.
Bibliografia Básica
JEKEL,J.F. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. 2 ed. Porto Alegre:
editora Artmed, 2005.
CRESPO,A.A. Estatística Fácil. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
SOARES, J. F. Siqueira, A. L. Introdução à estatística médica. Belo Horizonte:
COOPMED, 2002.
Bibliografia Complementar:
ARANGO, H.G. Bioestatística teórica e computacional. 3 ed. Editora Guanabara. 2009.
SPIEGEL, Murray R. Estatística/ Murray R. Spiegel, Larry J. Stepheus; tradução José
Lucimar do Nascimento. – 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
BECKER, João Luiz. Estatística Básica: transformando dados em informação [recurso
eletrônico]/João Luiz Becker. – 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
CALLEGARI-Jaques, Silva M. Bioestatística: Princípios e aplicações / Sidia CallegariJaques. Porto Alegre: Artmed, 2003.
TRIOLA, Mário F. Introdução à Estatística. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos Editora, 2008.
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
Ementa; Morfologia, citologia, fisiologia e genética de microorganismos. Controle de
microorganismos. Ecologia microbiana. Microbiologia do Solo. Microbiologia da Água.
Microbiologia do Ar. Microbiologia de Alimentos. Microrganismos patogênicos.
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Microrganismos em Biotecnologia. Praticas Pedagógicas para o Ensino de
Microbiologia no ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica:
BURTON, W. Microbiologia para as Ciências da Saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan , 2005.
BIER,O. Imunologia Básica e Aplicada. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
SILVA FILHO, G. N. & OLIVEIRA, V. L. Microbiologia - Manual de aulas práticas.
Florianópolis. Editora da UFSC, 2004.
Bibliografia Complementar:
ABBAS, A. Imunologia Básica. 2007.
LACAZ, R. Manual Prático de Microbiologia Básica. EDUSP, 2009.
MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; & PARKER, J. Microbiologia de Brock. 10º
São Paulo & New Jersey: ed. Pearson/Pretince Hall 2004
TORTORA,G.J. et al. Microbiologia. 8 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2005.

ZOOLOGIA DE DEUTEROSTOMADOS
Ementa: Origem evolutiva, filogenia, morfofisiologia, reprodução e classificação dos
Echinodermatas, Protocordados, Ciclostomados e Peixes. Praticas Pedagógicas para o
Ensino dos Deuterostomados no ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica:
POUGH, F.H., C. M. Janis e J. B. Heiser. A Vida dos Vertebrados: 3a ed. Atheneu, São
Paulo, 2003.
AURICCHIO, P. & SALOMÃO, M. Técnicas de coleta e preparação de vertebrados.
Terra Brasilis, 2002.
BRADSHAW, D. Ecofisiologia dos Vertebrados. Santos Editora,2007.
Bibliografia Complementar:
ENDRIGO, E. Aves da Mata Atlântica. Ed. Aves e Fotos, 2006.
LUTZ, A. Outros Estudos em Zoologia. FICRUZ, 2008.
TOLA, J. Atlas de Zoologia. FTD, 2007.
KUKENTHAL, W. Guia de Trabalhos Práticos de Zoologia. Almedian, 1986.
SOUZA, N. Estudo dos vertebrados na escola fundamental. UNISINOS, 1997
FISIOLOGIA VEGETAL
Ementa: Bases do Metabolismo em plantas superiores; Absorção e transporte de água.
A nutrição vegetal; Fotossíntese e fotorrespiração; Crescimento e desenvolvimento:
reguladores de crescimento. Praticas Pedagógicas para o Ensino de fisiologia vegetal no
ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica:
FERRI, M.; Fisiologia Vegetal 1–. 2ª ed. São Paulo, EPU. 2004.
SCHWAMBACH, Cornélio / SOBRINHO, Geraldo Cardoso. Fisiologia Vegetal. Ed.
Érica, 2014.
PRADO, C. H. Fisiologia vegetal – Práticas em relações hídricas. Manole,2006.
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Bibliografia Complementar:
KERBAUY, G. Fisiologia Vegetal. Guanabara, 2008.
LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: RiMa Artes e Textos, 2000.
SAMAPIO, E. Fisiologia Vegetal – Teoria e Experimentos. UEPG, 2002.
STREET, H. E. & OPIK, H. 1974. Fisiologia das angiospermas: crescimento e
desenvolvimento. São Paulo, Polígono/EDUSP.
TAIS, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 3. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2004.
BIOGEOGRAFIA
Ementa: Histórico da Biogeografia no Brasil. Os grandes Biociclos: a vida na terra,
águas salgadas e doces. Biogeografia, Biomas e Ecoregiões do Brasil – bases físicas e
biológicas de distribuição. Histórico e organização estrutural e geográfica da Mata
Atlântica. Práticas Pedagógicas para o Ensino da biogeografia no ensino fundamental e
médio.
Bibliografia básica:
AB’SABER, A., Os domínios de natureza no Brasil. Potencialidades paisagísticas. São
Paulo, Ateliê Ed.,2003. RIZZINI, C.T., Tratado de Fitogeografia do Brasil. São Paulo,
Âmbito Cultural, 1997.
ROMARIZ, D. Biogeografia – temas e conceitos. Ed. Secor, 2008.
Bibliografia Complementar:
AGUILAR Ruiz-Esparza; MANUEL Juan. Biogeografia.São Cristóvão, SE:
Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2009.
Beltrame, Ângela &Veado, Ricardo W. ad-Vincula. Biogeografia. Indaial, Ed. Grupo
Uniasselvi. Uniasselvi, Educação a Distância. 2010.
Camargo, José C. Godoy &Troppmair, Helmut. A evolução da biogeografia no âmbito
da ciência geográfica no Brasil.Geografia, Rio Claro, SP: v. 27, no. 3, dez., 2002.
CORTEZ, Ana T. C. A biogeografia e sua relação com a ecologia. Rio Claro, SP:
NESP, 1993.
FAIRCHILD, Thomas Rich; TEIXEIRA, Wilson. Decifrando a Terra. 2ª ed. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2009.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ementa: Histórico e surgimento da Educação Ambiental. PRONEA E PNEA.
Características da Educação Ambiental. Interdisciplinaridade, Transversalidade e
Multidisciplinaridade da Educação Ambiental. Educação Ambiental formal e não
formal. Práticas e Projetos de Educação Ambiental.
Bibliografia básica:
BOFF, L. Saber Cuidar. Petrópolis- RJ. Editora Vozes, 1999.
LEFF, E. Ecologia, Capital e Cultura. Petrópolis-RJ. Editora Vozes, 2009.
CARVALHO, I.C.M. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. 4 ed. São
Paulo. Editora Cortez, 2008.
Bibliografia Complementar:
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BARCELOS, V. Educação Ambiental: Sobre princípios, metodologias e Atitudes. Rio
de janeiro: Vozes, 2008.
LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001.
SANTOS, E. ; SATO, M. A contribuição da educação ambiental à esperança de
Pandora. São Carlos: Rima, 2003..
DIAS, G. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 6ª Ed. São Paulo: Gaia, 2000.
SORRENTINO, M. Formação do Educador Ambiental: um estudo de caso. SP: FE –
1996.
METODOLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO DO ENSINO DE BIOLOGIA
Ementa: A história do ensino da Biologia no Brasil. As propostas curriculares e os
materiais didáticos para o ensino de biologia. As pesquisas sobre o ensino de Biologia
no Brasil. As dimensões epistemológico- culturais do ensino de Biologia. A
aplicabilidade dos conhecimentos em educação. A metodologia dos processos de
ensino- aprendizagem. Atividades de pratica de ensino de biologia: planejamento,
avaliação ensaios pedagógicos.
Bibliografia básica:
ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência – O dilema da educação. São Paulo: Loyola,
2000.
CARVALHO, A.M.P. & PEREZ, G.D. A formação de professores de ciências.
Corte,2003.
KRASILCHIK, M. prática do ensino de biologia. 4ª Ed. EDUSP,2004.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, M. Aulas de Ciências- Projeto LEC- PEC.Ribeirão Preto: Holos, 1999.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
ciências naturais. Brasília, 1997.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. & PERNANBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2003.
FREIRE, M. A Paixão de Conhecer o mundo. Rio de Janeiro: Moderna, 2007.
MARANDINO, M. Ensino de Biologia. Ed. Cortez, 2009.
ECOLOGIA URBANA
Ementa: Conceituação e transformação da paisagem rural/urbana. As formas de
ocupação e apropriação dos espaços urbanos brasileiros. Os ecossistemas urbanos, os
grandes problemas ambientais urbanos, suas causas e conseqüências. Indicadores e
Sustentabilidade ambiental urbana. A cidade como um sistema (sistemas e redes).
Planejamento e legislação urbanística brasileira. Práticas Pedagógicas para o ensino da
Ecologia Urbana no ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica:
PELLIN, A. e GUIMARÃES, E. Biodiver-Cidade. Ed. Matrix, 2015.
COSTA, Geraldo Magela, MENDONÇA, Jupira Gomes de. Planejamento Urbano no
Brasil: Trajetória, Avanços e Perspectivas. Belo Horizonte, Editora C/ Arte. 2008;
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São
Paulo: EdUSP – 4a ed., 2004.
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Bibliografia Complementar:
GOUVÊA, Ronaldo Guimarães, A Questão Metropolitana no Brasil. Rio de Janeiro:
FGV Editora, 2005.
DEAN, W. 1996. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira.
São Paulo: Editora Companhia das Letras. 484 p.
GASTON, K. J. Urban ecology; New York: Cambridge University Press, 2010.
FERNANDEZ, F. A. dos S. 2004. O poema imperfeito: crônicas de Biologia,
conservação da natureza e seus heróis. 2a ed. Curitiba: Ed. Universidade Federal do
Paraná. 258 p.
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em ecologia; Porto
Alegre: Artmed, 2010.
PRÁTICA DE FORMAÇÃO BIOLÓGICA VI
Ementa: Procedimentos e atividades de Diagnóstico Socioambiental que permitam a
interligação do conhecimento teórico com atividades práticas. A disciplina aborda as
Metodologias de Diagnóstico Socioambiental, do planejamento a aplicação prática,
mais especificamente as metodologias participativas, tais como DRP (Diagnóstico
Rápido Participativo), Diagrama de Venn, Diagrama de Fluxos,Árvore Problema, etc.
Foca-se a identificação da problemática da investigação no espaço e no tempo.
Bibliografia básica
MARCONI,M.A.; LAKATOS,E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. São
Paulo. Editora Atlas, 2010.
RUDIO,F.V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 30 ed. Petrópolis-RJ. Editora
Vozes, 2002.
SEVERINO,A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo. Editora Cortez,
2007.
.
Bibliografia Complementar:
BAUER, M. W. ; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som. Um
manual prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
BECKER, H. Segredos e Truques da Pesquisa. RJ: Zahar, 2007 (Além das categorias:
descobrir o que não se encaixa, p. 115-144)
CORDIOLI, S. Enfoque Participativo: um processo de mudança: conceitos,
instrumentos e aplicação prática. Porto Alegre: Genesis, 2001.
HIGUCHI, M.I.G. (2002). “Psicologia Ambiental: Uma introdução às definições,
histórico e campos de estudo e pesquisa”. Cadernos Universitários. Canoas:ULBRA.
TELLES, V. DA S. Direitos sociais. Afinal do que se trata? Belo Horizonte: Editora
UFMG, 194 p., 2a.Reimpr., 2006.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

Ementa: Regência e participação nas atividades de gestão (reunião com pais, conselho
de classe, etc.) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
Bibliografia básica
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ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência – O dilema da educação. São Paulo:Loyola,
2000.
DELIZOICOV,D.; ANGOTTI, J.A. & PERNAMBUCO, M.M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2003.
KRASILCHIK, M. O Professor e o Currículo das Ciências. Ed. EPU, 1987.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, M. Aulas de Ciências – Projeto LEC-PEC. Ribeirão Preto: Holos, 1999.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
ciências naturais, 1997.
FRACALANZA, H. O Ensino de Ciências no 1º grau. São Paulo: Atual, 1987.
FREIRE, M. A Paixão de Conhecer o Mundo. Rio de Janeiro: Moderna, 2007.
MARANDINO, M. Ensino de Biologia. Editora Cortez, 2009.

7º PERÍODO
DISCIPLINAS
*Humanidades – Semipresencial
Zoologia de Tetrápoda
Geologia de Pedologia
Fisiologia da Semente
Ecologia Vegetal
Botânica Econômica
Prática de Formação Biológica VII
Estágio Supervisionado III

HUMANIDADES
Ementa: Abordagens e temas relacionados às Humanidades. O estudo sobre o
conhecimento filosófico e sociológico. Sócrates, Platão e Aristóteles. Colonialismo e
seus desdobramentos históricos. O século XIX, a industrialização, o materialismo
histórico e o mundo pós-guerras. As teorias sociológicas, o estudos da sociologia do
conhecimento, da sociologia das organizações, as identidades e alteridades. As formas
de governo, o interacionismo simbólico e as visões da modernidade.
Bibliografia básica
CASTRO,S. Introdução à Filosofia. Petrópolis – RJ. Editora Vozes, 2008.
SEVERINO,A.J. Filosofia. São Paulo. Editora Cortez, 200.
MARCONDES,I. Iniciação à História da Filosofia: do pré socrático a Wittgenstein. 13
ed. Rio de Janeiro. Editora Zahar, 2010.
Bibliografia Complementar:
BONJOUR, Laurence. Filosofia : textos fundamentais comentados.– 2. ed. – Porto
Alegre : Artmed, 2010.
BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann . Filosofia: Textos Fundamentais Comentados, 2.
ed. ArtMed, jan. 2010.
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CAREL, Havi; GAMEZ, Davi (Orgs.). Filosofia contemporânea em ação: debates
contemporâneos. Porto Alegre: Penso, 2008. 288 p.
CARVALHO, Virgínia Donizete de.; BORGES, Livia de Oliveira; RÊGO, Denise
Pereira do. Interacionismo simbólico: origens, pressupostos e contribuições aos estudos
em Psicologia Social. Psicologia Ciência e Profissão, 2010. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/pcp/v30n1/v30n1a11.pdf. Acesso em: 20 mar. 2015.
ELIAS, Norbert. Sociologia do conhecimento: novas perspectivas. Revista Sociedade e
Estado,
dez.
2008,
v.
23,
n.
3.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/se/v23n3/a02v23n3.pdf. Acesso em: 18 mar. 2015.
GEOLOGIA E PODOLOGIA
Ementa: Estrutura e constituição da terra. Conceito de mineral e rocha. Geologia
Estrutural - falhas e dobras. Teoria da tectônica de placas. Processos endógenos
(plutonismo e metamorfismo) e exógenos (vulcanismo, intemperismo e sedimentação).
Tempo geológico. Evolução da crosta terrestre – geologia histórica. Solos –
identificação e conservação. O solo como fator ecológico. Práticas Pedagógicas para o
ensino de geologia e podologia no ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica:
BITAR, O. Y. Meio Ambiente e Geologia. São Paulo: SENAC, 2004.
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FRAIRCHIID, T. R.; TAIOTI, F. Decifrando a
Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 2003.
RESENDE, M.; BATISTA, S. Pedologia: base para distinção de ambientes. 5ª Ed.
UFLA,2009.
Bibliografia Complementar
CAMARGO, M. N.; KLAMT, E. & KAUFFMANN, J. H. Classificação de solos usada
em levantamentos pedológicos no Brasil. Boletim Informativo da Soc. Bras. de Ciência
do Solo, Campinas, v. 12, p. 11-33, 1987.
ESPÍNDOLA, C. Retrospectiva crítica sobre Pedologia. Ed. UNICAMP, 2009.
LEPSCH, IGO. 19 Lições de Pedologia. Ed. Oficina de textos, 2011.
MONROE, J. Fundamentos de Geologia. Ed.; CENGAGE, 2009.
SUGUIO, K. Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais.
ZOOLOGIA DE TETRAPODA
Ementa: Origem evolutiva, filogenia, morfofisiologia, reprodução e classificação dos
Anphibia, Reptilia, Aves e Mammalia. Praticas Pedagógicas para o ensino de tetrápodes
no ensino fundamental e médio.

Bibliografia básica:
BRADSHAW, D. Ecofisiologia dos Vertebrados. Santos Editora,2007.
HILDEBRAND, M. Análise da estrutura dos vertebrados. São Paulo: 2 ª Ed. Atheneu,
2006.
POUGH, F.H., C. M. Janis e J. B. Heiser. 2003. A Vida dos Vertebrados: 3a ed.
Atheneu, São Paulo.
Bibliografia Complementar:
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AURICCHIO, P. & SALOMÃO, M. Técnicas de coleta e preparação de vertebrados.
Terra Brasilis, 2002.
ENDRIGO, E. Aves da Mata Atlântica. Ed. Aves e Fotos, 2006.
LUTZ, A. Outros Estudos em Zoologia. FICRUZ, 2008.
SOUZA, N. Estudo dos vertebrados na escola fundamental. UNISINOS, 1997.
TOLA, J. Atlas de Zoologia. FTD, 2007.
ECOLOGIA VEGETAL
Ementa: Análise das interações entre comunidades vegetais e destas com os demais
fatores bióticos e abióticos que determinam aestruturação, dinâmica e distribuiçãodas
comunidades vegetais, em especial do Bioma Mata Atlântica. Conhecimentos básicos
de inventário florestal. Praticas Pedagógicas para o ensino de ecologia vegetal no ensino
fundamental e médio.
Bibliografia básica
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal (7ª ed) , Editora
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2007.
OLIVEIRA, E.C. Introdução à Biologia Vegetal (2ª ed). EDUSP, São Paulo, 2003.
DIBLASI, I.F. Ecologia Geral. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
Bibliografia Complementar
FERBEGON, M., TOWNSEND, C.R.; HARPER, J.L. Ecologia de Indivíduos a
Ecossistemas (4ª Ed). Artmed, Porto Alegre, 2007RI, M.G.; MENEZES, N.L.;
SCANAVACCA, W.R.M. Glossário Ilustrado de Botânica. Editora Nobel, São Paulo,
1981.
JOLY, A.B. Botânica. Introdução à Taxonomia Vegetal. EDUSP, São Paulo, 2002.
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2003.
ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia (6a Ed). Fundação Caloustre, São Paulo, 2001.
FISIOLOGIA DA SEMENTE
Ementa: Importância das sementes. Embriologia. Fisiologia das sementes. Frutos,
formação e fisiologia. Práticas Pedagógicas para o ensino de fisiologia de sementes e
frutos no ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica
FERRI, M.; Fisiologia Vegetal 1–. 2ª ed. São Paulo, EPU. 2004.
SCHWAMBACH, Cornélio / SOBRINHO, Geraldo Cardoso. Fisiologia Vegetal. Ed.
Érica, 2014.
PRADO, C. H. Fisiologia vegetal – Práticas em relações hídricas. Manole, 2006.
Bibliografia Complementar
CARVALHO, N.M. e NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, Tecnologia e Produção.
FUNEP. Jaboticabal, 588p., 2000.
FERREIRA, A.G. e BORGHETTI, F. (orgs). Germinação do básico ao aplicado.
Artmed, Porto Alegre. 323p., 2004
KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D. & FRANÇA NETO Vigor de Sementes:
Conceitos e Testes.. ABRATES. Londrina-Pr, 1999, 218 p.
BORGHETTI, F. Germinação do básico ao aplicado. Ferreira, Porto Alegre: Armed,
2004 296p
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MARCOS FILHO, J. Fisiologia de Sementes de Plantas Cultivadas. Piracicaba - SP.
Fealq, v.12, 2005, 495p.
BOTÂNICA ECONÔMICA
Ementa: Introdução e Histórico da Etnobotânica. A origem da agricultura e seus
reflexos nas organizações sociais. As plantas de valor econômico e suas importâncias
para a humanidade. As grandes culturas, em especial a cana-de-açúcar, café, borracha,
soja, etc. e suas relações sócio-econômicas, histórico-culturais e de impactoconservação ambiental. As diversas relações humanas com a flora planetária e em
especial com o bioma Mata Atlântica.
Bibliografia básica
ALBURQUEQUE, U.P . Introdução à Etnobotânica. Rio de Janeiro, Interciência, 2ª
Ed., 2005.
ARAUJO, T.A. Encontros e desencontros na pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica:
os desafios do trabalho em campo. NUPPEA,2009.
LORENZI, H. Árvores brasileiras, v1, v2 e v3. São Paulo, Plantarum, 2009.
Bibliografia Complementar
ALBURQUEQUE, U.P; LUCENA, R.F.P. & CUNHA, L.V.F.C. (Orgs.) 2008. Métodos
e Técnicas na Pesquisa Etnobotânica. Recife: eBook - Comunigraf/NUPPEA, v.1. 319p.
COTTON, A.M. 1996. Ethnobotany: principles and applications. Jonh Wiley and Sons.
Chichester. 424p.
CORREIA, P.M. 1984. Dicionário de plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas.
Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura/ IBDF, 6v.
DIEGUES, A.C. 2000. Etnoconservação- novos rumos para a proteção da natureza nos
trópicos. São Paulo, Ed. Hucitec, 290p.
DIEGUES, A.C. & VIANA, V.M. (Orgs) 2000. Comunidades tradicionais e manejo dos
recursos naturais da mata atlântica. São Paulo, 273p.
PRÁTICA DE FORMAÇÃO BIOLÓGICA VII
Ementa: Principais métodos, técnicas e ferramentas utilizadas na prática, nos processos
de coleta e conservação de exemplares vegetais e formação de bancos de germoplasma,
tanto para aspectos conservacionistas como educativos.
Bibliografia básica:
ROTA, L. e ZONTA, M. Manualde Prática de Coleta e Herborização de material
Botânico. EMBRAPA FLORESTAS, Curitiba, 2008.
FIDALGO, O. & BONONI, V.L.R. Técnicas de coleta, preservação e herborização de
material botânico. Instituto de Botânica, São Paulo, 1989. PEIXOTO AL (org.).
Coleções biológicas de apoio ao inventário, uso sustentável e conservação da
biodiversidade. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, 2003.
Bibliografia Complementar:
IBGE - Instituto Brasileiro de geografia e estatística. Manual técnico da vegetação
brasileira. Manual técnico em geociências, número 1, Rio de Janeiro, 1992.
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FERREIRA, G. C. Diretrizes para coleta e identificação de material botânico. BelémPA: Embrapa, 2006.
MORI, S.A.; SILVA, L.A.M.; LISBOA, G. & CORADIN, L. Manual de manejo do
herbário fanerogâmico. Centro de Pesquisa do cacau, Ilhéus, Bahia,1985.
MARTINS-DA-SILVA, R. C. V. Coleta e identificação de espécimes botânicos.BelémPA: Embrapa (Série Documentos, 143), 2002.
SOUZA, V. C. &Lorenzi, H. Chave de Identificação: Para as principais famílias de
Angiospermas Nativas e Cultivadas do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2007.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
Ementa: Observação de aulas e participação nas atividades de gestão (reunião com pais,
conselho de classe, etc.) do 1º ao 3º ano do ensino médio.
Bibliografia básica:
ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência – O dilema da educação. São Paulo: Loyola,
2000.
CARVALHO, A.M.P. & PEREZ, G.D. A formação de professores de ciências.
Corte,2003.
KRASILCHIK, M. prática do ensino de biologia. 4ª Ed. EDUSP,2004.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, M. Aulas de Ciências- Projeto LEC- PEC.Ribeirão Preto: Holos, 1999.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
ciências naturais. Brasília, 1997.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. & PERNANBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2003.
FREIRE, M. A Paixão de Conhecer o mundo. Rio de Janeiro: Moderna, 2007.
MARANDINO, M. Ensino de Biologia. Ed. Cortez, 2009.

8º PERÍODO
DISCIPLINAS
*Libras - Semipresencial
Paleontologia
Biologia da Conservação
Fundamentos de Biotecnologia
Ecologia Humana e Saúde Pública
Bioclimatologia
Direito Ambiental
TCC
Prática de Formação Biológica VIII
Estágio Supervisionado IV
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LIBRAS
Ementa: Aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. A língua de
Sinais Brasileira – Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de
léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções de
variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial, Capacitar
profissionais na utilização instrumental da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
contribuir para a divulgação e valorização da cultura surda e da Língua Brasileira de
Sinais.

Bibliografia básica
QUADROS,R.M. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Editora
Artmed, 2004.
ALMEIDA,E.C. Atividades ilustradas em sinais de LIBRAS. São Paulo: Revinter,
2004.
QUADROS, R.M. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre.
Editora Artmed, 1997.
Bibliografia Complementar:
FERREIRA, M.E.C. Educação Inclusiva. Rio de Janeiro. Editora DP & A, 2003.
LEE, K. J. Princípios de otorrinolaringologia - Cirurgia de cabeça e pescoço.9 ed.
ArtMed, 2010.
FELIPE, Tanya Amara. Os processos de formação de palavras na Libras. Disponível
em: http://pt.slideshare.net/asustecnologia/formao-de-palavras-em-libras.

Acesso em:

30 de Julho de 2016.
LIMA, Daisy Maria Collet de Araújo. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão:
dificuldades de comunicação e sinalização: surdez. [4. ed.] /Secretaria de Estado da
Educação do Distrito Federal [et al]. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial,
2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf. Acesso
em: 24 de julho de 2016.
STROBEL, K. L; FERNANDES, S. Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de
Sinais. Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998.
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PALEONTOLOGIA
Ementa: Introdução e conceitos básicos de Paleontologia e suas aplicações práticas em
levantamentos de campo, criação de Unidades de Conservação, aplicações na Biologia
inclusive em práticas educacionais. Origem, evolução e extinção da vida na Terra.
Fósseis como indicadores paleoambientais – tafonomia, bioestratigrafia, paleoecologia,
geo-história e a ocorrência no Brasil. A paleontologia no processo educacional do
ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica:
CARVALHO, I.S. Paleontologia. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2000.
FARIA, F.. Do Estudo dos Fósseis à Paleontologia. ED. 34, 2012.
NEVES, P.C. Glossário de Paleontologia e Termos Associados. Ed. ULBRA, 2012.

Bibliografia Complementar:
GOULD, STEPHEN-JAYVida Maravilhosa.Companhia das Letras, São Paulo, 1988.
MCALESTER, A.L. História Geológica da Vida. Editora Ed. Blücher/EDUSP, São
Paulo, 1969.
MENDES, JOSUÉ CAMARGO Paleontologia Básica. T.A.Queiroz/Edusp. São Paulo,
1988.
SALGADO-LABOURIAU, M.L. História Ecológica da Terra. São Paulo: Ed. Edgard
Blucher. 1994.
WARD, PETER E BROWNLEE, DAVIDSós No Universo? Editora Campus. Rio de
Janeiro, 2001.

BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO
Ementa: Valores socioambientais para a conservação de áreas. Estratégias de
conservação. Viabilidade de populações. Biogeografia de ilhas e desenho de áreas
protegidas. Fragmentação, efeito de borda e corredores ecológicos. Legislação – SNUC
e estudos de casos de criação de Unidades de Conservação. O uso das UCs como
espaços de educação formal e não formal.

Bibliografia básica:
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BERGALLO e outros. Biologia da Conservação. Rio de Janeiro: RIMA , 2004.
GAMBARINI, A. & MIRANDA. E. Natureza, Conservação e Cultura. Metalivros,
2003.
PRIMACK, R. P. & RODRIGUES, E.. Biologia da Conservação. UEL, Londrina. 2001.
Bibliografia Complementar:
CULLEN JR, L.; RUDRAN, R. & VALLADARES-PADUA, C. (orgs). Métodos de
estudos em Biologia da Conservação e Manejo da vida silvestre. UFPR, Curitiba. 2003.
GARAY, I. Conservação da Biodiversidade em Ecossistemas Tropicais. Vozes,2001.
DOUROJEANNI, M. Biodiversidade: a Hora Decisiva. UFPR,2001.
FERNADEZ, F. O Poema Imperfeito: Crônicas da biologia, Conservação da natureza e
seus Heróis. UFPR,2000.
ROCHA, C. Biologia da Conservação: essências. São Paulo, RIMA,2006.

ECOLOGIA HUMAMA E SAÚDE PÚBLICA
Ementa: Histórico da Ecologia Humana. Ecologia Cultural. Ecologia Social:
Preservação dos Sistemas Ambientais e Respeito às Necessidades Básicas dos Sistemas
Humanos. Dimensão Social dos Problemas Ambientais correlacionados a Saúde.
Praticas Pedagógicas para o ensino das correlações existentes entre meio ambiente e
saúde humana no ensino fundamental e médio.

Bibliografia básica:
JANET, J. Ecologia e Saúde: uma medicina para o futuro. Instituto Piaget, 2009.
PAPINI, S. Vigilância em Saúde Ambiental – Uma Nova Área da Ecologia. Ed.
Atheneu, 2008.
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 6ª Ed. Guanabara, 2003.
Bibliografia Complementar:
CAPRA, F. A teia da vida, uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São
Paulo: Cultrix, 1996
MARTINE, G. População, meio ambiente e desenvolvimento: verdades e contradições.
Campinas: UNICAMP, 2.ed. 1996.
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Ed. Interamericana, 1985.
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MENDONÇA, A. Meio Ambiente: Saúde e Pesquisa. Iatria, 2006.
MORAES, L. Direito a Saúde e Segurança no Meio Ambiente. LTR, 2002.

FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGIA
Ementa: Conceitos fundamentais e caracterização dos processos biotecnológicos. Tipos
celulares de interesse em Biotecnologia (bactérias, fungos, parasitas, algas, células
vegetais e animais). Biotecnologia na preservação e recuperação do ambiente.
Biotecnologia aplicada à saúde. Biotecnologia vegetal: cultura de tecidos vegetais e
transformação genética de plantas. Biotecnologia industrial: processos fermentativos e
enzimáticos.

Bibliografia básica:
BORÉM, A; SANTOS, FR. Entendendo a Biotecnologia. Editora Suprema. 2008.
BORÉM, A; SANTOS, FR. Biotecnologia de A a Z. Editora UFV. 2004.
HENRIQUE, J. Biotecnologia, Competitividade e outras Idéias. Ed. CUBZAC, 2011.

Bibliografia Complementar:
BRUNO, A. N. et al. Biotecnologia I: princípios e métodos. Porto Alegre: Artmed,
2014. 244p. (Tekne).
WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. [Molecular biology of the
gene]. Luciane Passaglia (Trad.); Rivo Fischer (Trad.). 5 ed. Porto Alegre: Artmed,
2006. 728 p.
TORRES, A.C.; CALDAS, L.S.; BUSO, J.A. Culturas de Tecidos e Transformação
Genética de Plantas. Brasília, Embrapa-CBAB, 1999. v. 2.
GEORGE, E. F. Plant propagation by tissue culture: in practice. Great Britain:
Exegetics Limited, 1996 v.2.
PUGA, Nilce T.; NASS, Luciano Lourenço; AZEVEDO, João Lucio de. Glossário de
biotecnologia vegetal. São Paulo: Manole, 1991. 82 p.
Sociedade Brasileira de Biotecnologia. Acessível em: http://www.sbbiotec.org.br/v3/

BIOCLIMATOLOGIA
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Ementa: Conceitos básicos da Bioclimatologia (Conceitos relacionados). Elementos e
fatores do tempo e do clima (Influência na organização da paisagem). Estrutura,
composição e funcionamento da atmosfera (Dinâmica atmosférica). Fenômenos e
processos climáticos que influem nos animais, nos vegetais. Eventos climáticos
especiais (Aquecimento global, ilha de calor e efeito estufa). Práticas pedagógicas para
o ensino dos assuntos inerentes a Bioclimatologia no Ensino Fundamental e Médio.
Bibliografia básica:
AYOADE, J. O. Introdução à Climatologia para os trópicos. 9. ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2003.
CONTI, J. B. Clima e meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Atual, 1998.
MENDONÇA, F; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do
Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.
Bibliografia Complementar:
FERREIRA,G. A. Meteorologia Prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.
MONTEIRO, C. A. F.; MENDONÇA, F. Clima Urbano. São Paulo: Contexto, 2003.
NOGUEIRA, M. C. J. A. & NOGUEIRA, J. S. Educação, meio ambiente e conforto
térmico: caminhos que se cruzam. Revista Eletrônica em Educação Ambiental. Rio
Grande /RS, v. 10, 2003. Disponível em http://www.remea.furg.br. Acesso em: 15 ago.
2007.
TOLENTINO, M.; ROCHA-FILHO, R. C.; SILVA, R. R. A atmosfera terrestre. São
Paulo: Moderna, 2004.
VIANELLO R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa, MG: UFV,
Impr. Univ., 1991.

DIREITO AMBIENTAL
Ementa: Princípios do direito ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal. As
competências no Direito Ambiental. A lei de crimes ambientais. Dano e reparação
ambiental. Instrumentos de política ambiental. TAC e Tutela ambiental. Noções de
EIA/RIMA.

Bibliografia básica:
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CARVALHO, D. Dano ambiental futuro. Livraria do advogado, 2013.
SARLET, ET. AL. Direito Ambiental: Introdução, Fundamentos e Teoria Geral.
Saraiva, 2014.
SARLET, ET. AL. Estado socioambiental e Direitos Fundamentais. Livraria do
advogado, 2010.
Bibliografia Complementar:
BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade Civil por Dano ao
Meio Ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 1999.
BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Proteção do Meio Ambiente na
Constituição da República. Belo Horizonte: Forum, 2008.
DAIBERT, Arlindo. Direito Ambiental Comparado. Belo Horizonte: Forum, 2008
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios do Direito Processual Ambiental. São
Paulo: Saraiva, 2008.
TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Ementa: Finalização e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Bibliografia básica:
SILVA, J.M. SILVEIRA, E.S. Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. 5 ed. Petrópolis
– Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2009.
MARCONI,M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed.
São Paulo: Editora Atlas, 2010.
CRESWELL,J.W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed.
Porto Alegre: Editora Artmed, 2010.
Bibliografia Complementar:
ROSA,M.V.F.P.C.; ARNOLDI,M.G.C. A entrevista na pesquisa qualitativa. 1 ed. Belo
Horizonte: Editora Autêntica, 2008.
BARROS,A.J.P.; LEHFELD,N.A.S. Projeto de Pesquisa: propostas metodológicas. 15
ed. Petrópolis – Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2004.
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KÖCHE,J.C. Pesquisa Científica: critérios epistemológicos. Petrópolis – Rio de
Janeiro: Editora Vozes, 2005.
SEVERINO,A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: Editora Cortez,
2007.
GAIO,R. Metodologia da Pesquisa e Produção do Conhecimento. Petrópolis – Rio de
Janeiro : Editora Vozes, 2008.
CRESWELL,J.W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed.
Porto Alegre. Editora Artmed, 2010.

PRÁTICA DE FORMAÇÃO BIOLÓGICA VIII
Ementa: A disciplina trata das questões alusivas a Profissão do Biólogo, estrutura
organizacional dos profissionais (Conselhos Federal e Regionais) e dos aspectos
referentes a Bioética ( pessoal e profissional) e Biossegurança básica.

Bibliografia básica:
CFBIO – LEI 6684/79: Regulamenta as profissões de Biólogo e de Biomédico, cria o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, e dá outras
providências (Acesso www.cfbio.org.br 2014).
MOSER, Antônio. Biotecnologia e bioética: para onde vamos? Petrópolis: Vozes, 2004.
PAZ, R.J. Legislação Federal Aplicada ao Biólogo. Ed. Holos, 2016.

Bibliografia Complementar:
CFBIO – RESOLUÇÃO 126/2007: Dispõe sobre a regulamentação para "Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART" por atividade profissional no âmbito das atividades
inerentes à Profissão de Biólogo (Acesso www.cfbio.or.br 2014);
CFBIO – DECRETO 88438/83 Dispõe sobre a regulamentação do exercício da
profissão do Biólogo de acordo com a Lei 6.684 de 03/09/79 e de conformidade com a
alteração estabelecida pela Lei 7.017 de 30/08/1982(Acesso www.cfbio.or.br 2014).
CFBIO – RESOLUÇÃO 227/2010 “Dispõe sobre a regulamentação das Atividades
Profissionais e das Áreas de Atuação do Biólogo, em Meio Ambiente e Biodiversidade,
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Saúde e, Biotecnologia e Produção, para efeito de fiscalização do exercício
profissional”( Acesso www.cfbio.org.br 2014).
DURANT, Guy. A Bioética: natureza, princípios, objetivos. São Paulo: Paulus, 1995.
PESSINI, Léo e BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética.
São Paulo: Loyola, 2002.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
Ementa: Regência e participação nas atividades de gestão (reunião com pais, conselho
de classe, etc.) do 1º ao 3º ano do ensino médio.

Bibliografia básica:
ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência – O dilema da educação. São Paulo: Loyola,
2000.
CARVALHO, A.M.P. & PEREZ, G.D. A formação de professores de ciências.
Corte,2003.
KRASILCHIK, M. prática do ensino de biologia. 4ª Ed. EDUSP,2004.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, M. Aulas de Ciências- Projeto LEC- PEC.Ribeirão Preto: Holos, 1999.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
ciências naturais. Brasília, 1997.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. & PERNANBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2003.
FREIRE, M. A Paixão de Conhecer o mundo. Rio de Janeiro: Moderna, 2007.
MARANDINO, M. Ensino de Biologia. Ed. Cortez, 2009.

DISCIPLINAS OPTATIVAS-não obrigatórias
Elaboração de Projetos Ambientais
Gestão de Bacias Hidrográficas I
Gestão de Bacias Hidrográficas II
Gestão de Resíduos sólidos I
Gestão de Resíduos sólidos II
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS
Ementa: Instrumentos de Planejamento: Planos, Programas e Projetos. A estrutura
básica de um projeto de campo: pré-planejamento, diagnósticos de campo, definindo
objetivos e metas de trabalho de campo. Calculando os insumos. Plano de
monitoramento e avaliação.

Bibliografia básica:
MARCONI,M.A.; LAKATOS,E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. São
Paulo: Editora Atlas, 2010.
CRESWELL,J.W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed.
Porto Alegre: Editora Artmed, 2010.
LACOSTE, Yves. A Pesquisa e o Trabalho de Campo: Um Problema Político para os
Pesquisadores, Estudantes e Cidadãos. IN: Boletim Paulista de Geografia. São Paulo:
AGB, n. 84, p. 77 – 92, 2006. Disponível em: < www.agbsaopaulo.org.br/ >. Acesso
em: 7 abr. 2007.
Bibliografia Complementar:
MARCOS, Valéria de. Trabalho de Campo em Geografia: Reflexões sobre uma
Experiência de Pesquisa Participante. IN: Boletim Paulista de Geografia. São Paulo:
AGB, n. 84, p. 105 – 136, 2006. Disponível em: < www.agbsaopaulo.org.br/ >. Acesso
em: 7 abr. 2007.
MARTINS, Ubirajara Ribeiro. A coleção taxonômica. In: Papavero, N. (Org.).
Fundamentos práticos da taxonomia zoológica (coleções, bibliografia, nomenclatura).
São Paulo: Universidade Estadual Paulista. P.19-43. 1994.
MORI, A. S.; SILVA, L. A. M.; LISBOA, G.; CORADIN, L. Manual de manejo do
herbário fanerogâmico. 2. ed. Ilhéus: CEPLAC: CEPLEC, 1989. 104 p.
ROTTA, Emilio. Manual de prática de coleta e herborização de material botânico
[recurso eletrônico] / Emilio Rotta, Lucas Caminha de Carvalho e Beltrami, Marlise
Zonta. - Dados eletrônicos. - Colombo : Embrapa Florestas, 2008
ALMEIDA, L.M.; RIBEIRO-COSTA, C.S. & MARINONI, L. 1998. Manual de Coleta,
Conservação, Montagem e Identificação de Insetos. Ribeirão Preto: Holos Editora, 78 p.
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GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS I
Ementa: Conceituação e caracterização de bacias hidrográficas. Aspectos físicos e
socioambientais de uma bacia hidrográfica da microrregião. Interferência antrópica,
impactos ambientais e suas causas e consequências.
Bibliografia básica:
DIAS, N; BRÍGIDO, A. e SOUZA, A. Manejo e Conservação dos Solos e da Água.
Livraria da física, 2013.
POLETO, C. Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos. Ed. Blume, 2014.
RESENDE, M.; BATISTA, S. Pedologia: base para distinção de ambientes. 5ª Ed.
UFLA, 2009.
Bibliografia Complementar:
LIMA, W.P. Hidrologia Florestal aplicada ao Manejo de Bacias Hidrográficas. Esalq,
2008. 245p. (disponível em www.ipef.br)
TUCCI. C.E.M. - Hidrologia Ciência e Aplicação. Rio Grande do Sul: Editora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.
YOSHIDA, C. Recursos Hídricos: Aspectos Éticos, Jurídicos, Econômicos e
Socioambiental. Ed. Alínea, 2007.
CECH, R. Recursos Hídricos - História, Desenvolvimento, Política e Gestão - 3ª Ed.
LTC, 2013.
ZUFFO, A. e ZUFFO, M. Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ed. ELSEVIER, 2016.

GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS II
Ementa: Elaboração de Projeto de intervenção na bacia estudada na disciplina GBH I
com proposições de técnicas conservacionistas de regulação do regime hídrico e
qualidade da água.
Bibliografia básica:
DIAS, N; BRÍGIDO, A. e SOUZA, A. Manejo e Conservação dos Solos e da Água.
Livraria da física, 2013.
POLETO, C. Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos. Ed. Blume, 2014.
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RESENDE, M.; BATISTA, S. Pedologia: base para distinção de ambientes. 5ª Ed.
UFLA, 2009.
Bibliografia Complementar:
LIMA, W.P. Hidrologia Florestal aplicada ao Manejo de Bacias Hidrográficas. Esalq,
2008. 245p. (disponível em www.ipef.br)
TUCCI. C.E.M. - Hidrologia Ciência e Aplicação. Rio Grande do Sul: Editora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.
YOSHIDA, C. Recursos Hídricos: Aspectos Éticos, Jurídicos, Econômicos e
Socioambiental. Ed. Alínea, 2007.
CECH, R. Recursos Hídricos - História, Desenvolvimento, Política e Gestão - 3ª Ed.
LTC, 2013.
ZUFFO, A. e ZUFFO, M. Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ed. ELSEVIER, 2016.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS I
Ementa: Definindo resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. Causas e efeitos
(Impactos Socioambientais) do aumento da geração de resíduos. Classificação de
resíduos. Análise gravimétrica de resíduos – levantamento real e pratico em aterro
sanitário.
Bibliografia básica:
BARBOSA, R. e IBRAHIM, F. Resíduos Sólidos: Impactos, Manejo e Gestão
Ambiental. Ed. Ética, 2014.
BARROS, R. Tratado sobre Resíduos Sólidos. Gestão, Uso e Sustentabilidade.
Interciência, 2013.
RIBEIRO, D. Resíduos Sólido: problema ou oportunidade? Ed. Interciência, 2009.
Bibliografia Complementar:
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004: Resíduos Sólidos:
Classificação. Rio de Janeiro, 2004.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.007/2004. Amostragem
de Resíduos Sólidos; Rio de Janeiro, 2004.
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BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de
Meio Ambiente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm.
Acesso em: 05 de maio. 2016.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE; Atlas de
Saneamento 2011; Rio de Janeiro, 2011
SOLER, F. Gestão de Resíduos Sólidos - o Que Diz A Lei - 3ª Ed. Ed. Trevisan, 2015.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS II
Ementa: Destinação de resíduos sólidos – Aterro controlado e Sanitário, com visita
técnica. Elaboração de programas de Coleta Seletiva e UTC - Unidades de Triagem e
Compostagem tendo por referencia a análise gravimétrica da disciplina de Gestão de
Resíduos I.
Bibliografia básica:
BARBOSA, R. e IBRAHIM, F. Resíduos Sólidos: Impactos, Manejo e Gestão
Ambiental. Ed. Ética, 2014.
BARROS, R. Tratado sobre Resíduos Sólidos. Gestão, Uso e Sustentabilidade.
Interciência, 2013.
BOSCOV, M. Geotecnia Ambiental. Ed. Oficina de Textos, 2008.
Bibliografia Complementar:
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004: Resíduos Sólidos:
Classificação. Rio de Janeiro, 2004.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.007/2004. Amostragem
de Resíduos Sólidos; Rio de Janeiro, 2004.
AMARAL, A. Protegendo o Meio Ambiente - Reciclagem e Coleta Seletiva. Ed. Hedra
Educação, 2013.
JUNKES, M. B. Procedimentos para Aproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos em
Municípios de Pequeno Porte, – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção, UFSC, 2002.
PENIDO, J. H. et. al., Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos, Rio de
Janeiro: IBAM, 2001.
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RIBEIRO, D. Resíduos Sólido: problema ou oportunidade? Ed. Interciência, 2009.

19– CONTEÚDOS CURRICULARES
O Curso de Graduação – Licenciatura em Ciências Biológicas do ISEFOR tem um
Projeto Pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da
aprendizagem e apoiado no professor como facilitador do processo ensinoaprendizagem. Este projeto pedagógico visa a formação integral e adequada do
estudante através de uma articulação entre a pratica, o ensino, a pesquisa e a extensão.
Também atenta para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e
difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto
de pluralismo e diversidade cultural.
A estrutura geral do Curso permite ao aluno o domínio de conteúdos específicos como
Botânica, Zoologia, Ecologia, Biologia Celular, Química, etc. e foi pensada de maneira
a propiciar ao discente que aplique na pratica estes conhecimentos, uma vez que não se
pretende a mesma reducionista e sim holística e integradora.
Neste contexto os alunos desenvolvem estudos e atividades práticas que propiciam ao
mesmo o domínio de teorias e métodos da biologia, e, também, dos conteúdos próprios
para os níveis de ensino fundamental e médio e das formas conceituais e metodológicas
de trabalhá-los com crianças e jovens, observadas as peculiaridades das diferentes faixas
etárias e modalidades de educação inclusiva e de jovens e adultos.
Sob esses princípios, o Curso contempla os conteúdos básicos e específicos indicados
pelas diretrizes curriculares nacionais para a graduação em ciências biológicas, assim
como as definidas para a formação de professores, propiciando ao aluno o
entendimento, tanto da complexidade do meio ambiente em seus aspectos biológicos,
físicos, sociais, econômicos, éticos e culturais, assim como da educação escolar como
processo construído histórica e socialmente.
Esperamos com estes métodos e processos educacionais formar o futuro professor com
compreensão ampla e capaz de intervir na realidade educacional de maneira ética,
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crítica e científica, contribuindo para a superação de limites identificados junto a essa
realidade da região da Zona da Mata Mineira e parte do Estado do Rio de Janeiro em
divisa geográfica.
Neste sentido, tanto para atendimento dos aspectos legais como da funcionalidade a
estrutura didático-pedagógico engloba no mínimo:
CONTEÚDOS BÁSICOS
Os conteúdos básicos deverão englobar conhecimentos biológicos e das áreas das
ciências exatas, da terra e humanas, tendo a evolução como eixo integrador. Os
seguintes conteúdos são considerados básicos:
BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E EVOLUÇÃO:
Visão ampla da organização e interações biológicas, construída a partir do estudo da
estrutura molecular e celular, função e mecanismos fisiológicos da regulação em
modelos eucariontes, procariontes e de partículas virais, fundamentados pela
informação bioquímica, biofísica, genética e imunológica. Compreensão dos
mecanismos de transmissão da informação genética, em nível molecular, celular e
evolutivo.
DIVERSIDADE BIOLÓGICA:
Conhecimento da classificação, filogenia, organização, biogeografia, etologia, fisiologia
e estratégias adaptativas morfo-funcionais dos seres vivos.
ECOLOGIA:
Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente ao longo do tempo geológico.
Conhecimento da dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas, da
conservação e manejo da fauna e flora e da relação saúde, educação e ambiente.
FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA:
Conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, estatísticos, geológicos e outros
fundamentais para o entendimento dos processos e padrões biológicos.
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS:
Reflexão e discussão dos aspectos éticos e legais relacionados ao exercício profissional.
Conhecimentos básicos de História, Filosofia e Metodologia da Ciência, Sociologia e
Antropologia, para dar suporte à sua atuação profissional na sociedade, com a
consciência de seu papel na formação de cidadãos.
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
Os conteúdos específicos atendem a modalidade Licenciatura e contemplando, além dos
conteúdos próprios das Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e
da Saúde, para atender ao ensino fundamental e médio.
A formação pedagógica, além de suas especificidades, contempla uma visão geral da
educação e dos processos formativos dos educandos. Enfatizando a instrumentação para
o ensino de Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio.
São incluídos, no conjunto conteúdos profissionais e os conteúdos da Educação Básica,
consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em
nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o
Ensino Médio.

19.1– Interdependência Dinâmica dos Conteúdos

Considerando

que

a

indisciplinaridade

e

interdepartementalização

constituem-se em instrumentos de grande importância na formação profissional o curso
de Ciências Biológicas estará integrando aos demais cursos da Instituição. Para
operacionalizar estes princípios, todos os conteúdos selecionados estarão interrelacionados em termos de conhecimentos gerais e específicos da área das Ciências
Biológicas. Para tanto, o planejamento será realizado de forma conjunta, independente
da área de atuação do professor.

19.2– Unidade entre Teoria e Prática

Apesar da existência da concepção de Estágio Supervisionado e Prática de
Ensino, historicamente conhecida e disseminada pelo MEC, a proposta em apreço
apresenta uma visão diferenciada a este respeito. Trata-se da prática vivenciada,
modalidade educacional que resgata num bloco monolítico o dualismo teoria x prática.
Esta modalidade possibilita que os alunos tenham, ao longo do curso, experiências
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teóricas, de execução e de aplicação dos conhecimentos e técnicas trabalhadas pelos
professores.
A Prática Vivenciada será distribuída ao longo do curso possibilitando aos
alunos atividades de aplicação de conhecimento, em substituição à antiga prática de
ensino que acontecia de forma pontual nos últimos períodos do curso. A relação com o
ensinar será desde o início do curso e exigirá que todos os professores sejam
responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e supervisão da Prática Vivenciada.
As atividades estarão relacionadas com o conteúdo de cada disciplina e deverão ocorrer
em locais apropriados e em períodos previamente definidos entre alunos e professores.
Para tanto, deverão ser destinadas cargas horárias específica, para desenvolvimento da
Prática Vivenciada as quais serão utilizadas de acordo com planejamento e a realidade
de cada turma.

19.3– Indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão.

O princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão será
assegurado mediante o envolvimento dos professores e alunos em projetos como os de
Iniciação Científica, Bolsas de Monitoria e Atividades de Extensão. Além disso, as
atividades docentes deverão oportunizar aos alunos, constantemente, condições de
participação em projetos individuais ou de grupos de pesquisa.

19.4– Atendimento à Diversidade Humana e as Desigualdades Sociais

Os conhecimentos veiculados e as relações interpessoais que deverão ocorrer
durante o curso levarão em conta as diferenças biológicas de natureza individual e as
desigualdades coletivas de natureza social. Para tanto, os docentes necessitam tratar em
todas as disciplinas com conhecimentos relativos com o meio ambiente e natureza.

19.5– Equilíbrio Dinâmico entre os Conhecimentos Específicos e os Gerais
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A organização curricular, bem como toda ênfase do curso, deverá buscar o
equilíbrio entre os conhecimentos específicos e gerais evitando que um prevaleça sobre
o outro. Historicamente, nos cursos, em que predomina um ou outro tipo de
conhecimento, temos observado a condição da formação do profissional de Ciências
Biológicas por caminhos equivocados. Isso se expressa, por exemplo, na discussão que
se estabelece entre grande parte dos coordenadores a respeito da questão: especialistas
versus generalistas.
Essa polarização, especialista versus generalista, contribui para que os
profissionais sejam preparados superficialmente, em ambos os casos. O especialista pela
perda da generalista pela perda da especificidade.
Todavia, numa visão dinâmica e relacional, a Educação deve ser entendida
como uma especificidade de uma generalidade, pois seus pressupostos educacionais,
fisiológicos, políticos e econômicos não podem ser entendidos em si mesmos, eles
fazem parte de um todo maior que é a complexa realidade social em que vivemos
formada por múltiplas relações e determinações.

19.6– Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos que deverão ser priorizados nas disciplinas
do curso levarão em consideração, sobretudo, o princípio da unidade entre a teoria e
prática e da interdependência dinâmica dos conteúdos. Nessa perspectiva os conteúdos e
as aulas possibilitarão aos alunos, ampla vivência e contato com a realidade brasileira
nas dimensões formais e não formais em que ocorrem as ciências biológicas. Também
deverão ser estimuladas aulas expositivas com vários professores simultâneos, estudos
em grupo, seminários e investigações orientadas, visando oportunizar aos alunos
condições de amplo debate a partir da concreticidade das relações sociais.
Os procedimentos de avaliação de ensino-aprendizagem adotados pelos docentes
são normatizados pelo Regimento do Instituto Superior de Educação Professora Nair
Fortes Abu-Merhy – Isefor. Deve-se garantir uma diversidade de formas de avaliação
que permitam o treinamento amplo dos discentes e o desenvolvimento de atividades
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cognitivas adequadas às diferentes áreas do conhecimento. Os programas das disciplinas
devem ser atualizados semestralmente e garantem um processo transparente de
avaliação, onde os estudantes têm previamente todas as informações sobre os
procedimentos e critérios de avaliação, o que viabiliza uma preparação plena do
estudante, contribuindo para uma aprendizagem significativa e inviabilizando o uso
distorcido da avaliação como um instrumento de punição.
Tomando como base as atividades normalizadas pela instituição, os docentes
procuram nesses processos de avaliação não apenas tratar de questões de conteúdo da
área, mas também procuram desenvolver habilidades e atitudes profissionais. No caso
de habilidades de manipulação, para aperfeiçoamento da capacidade psicomotora, é
priorizado em várias disciplinas o uso de atividades práticas como critério de avaliação,
sendo propiciados a simulação de sua atuação profissional e o estímulo à criatividade e
iniciativa dos estudantes na busca por soluções. A condução de várias formas de
avaliação está permeada por estratégias que estimule a construção de atitude
profissional consistente e ética, estimulando o compromisso com prazos, o trabalho em
equipe, a capacidade de pesquisar, elaborar e formular opinião própria.

20- METODOLOGIA DE ENSINO

A aprendizagem e a construção do conhecimento se fazem pelo esforço do
pensar, do abrir espaço para reflexão, do aprender a aprender, aprender a estudar, do
estímulo à curiosidade intelectual e ao questionamento à dúvida, e não apenas à
assimilação do conteúdo que é ministrado nas aulas pelo professor. O conhecimento não
está pronto, ele é construído e reconstruído constantemente. Nesse contexto, os docentes
do Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas, tem o dever de construir esse saber, de
preparar o aluno para pensar de forma integrada, para ser crítico e reflexivo.
No curso de Licenciatura de Ciências Biológicas, os conteúdos das disciplinas
presenciais são ensinados com a realização de aulas expositivas dialogadas e com a
realização de atividades práticas, na resolução de problemas e prática interdisciplinar. A
IES vem implementando a metodologia ativa que é um processo amplo e possui como
principal característica a inserção do aluno como agente principal responsável pela sua
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aprendizagem. Essa metodologia retira de cena o aluno passivo, para inserir o aluno
ativo.
Para as disciplinas semipresenciais, considerando a observação e a reflexão
como princípios cognitivos de compreensão da realidade, torna-se necessário
aprofundar e ampliar a articulação teoria e prática na estrutura curricular, integralizando
todas as atividades acadêmicas fundamentais para a produção do conhecimento na área
do curso. Os diversos elementos construídos pelas múltiplas atividades de ensinoaprendizagem articulam-se em uma concorrência solidária para a criação do sentido e
do conhecimento.
O planejamento de disciplinas partiu do perfil profissional a ser desenvolvido e
de competências profissionais requeridas. A partir desses elementos são definidas
unidades temáticas, todas com material didático elaborado e em consonância com os
princípios pedagógicos expressos no PPC, e que se integram a conteúdos e atividades
no Ambiente Virtual de Aprendizagem e com o encontro presencial.

20.1- Funcionamento das Disciplinas Semipresenciais
Cada disciplina foi dividida em até 16 unidades de aprendizagem. Cada unidade
de aprendizagem é composta por conteúdos e atividades criteriosamente selecionados
que viabilizam ao aluno um papel ativo no processo de construção do conhecimento.
A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por conteúdos e atividades
cuidadosamente selecionados que viabilizam ao aluno um papel ativo no processo de
construção do conhecimento.
As unidades são também objetos de aprendizagem que permitem a
movimentação e a construção de disciplinas personalizadas. Elas são materiais
dinâmicos e que podem ser utilizados e adaptados em diversos cursos.
Itens que Compõem uma Unidade de Aprendizagem
Introdução
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A introdução é um componente importante do trabalho. É a parte que apresenta
ao aluno o conteúdo a ser estudado. Neste momento buscamos despertar a curiosidade e
a vontade de conhecer melhor o assunto que será abordado.

Objetivos de aprendizagem:
Os objetivos consideram o que se espera da aprendizagem do aluno, ou seja, que
fim se quer atingir ao término da unidade. Os objetivos norteiam as atividades
desenvolvidas.
Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de tais
objetivos:
a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação;
b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da
experiência de aprendizado podem ser determinadas;
c) permite que o professor e os alunos distingam entre as diferentes variedades ou
classes de comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de
aprendizado tem maiores chances de sucesso; e
d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura
conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado.

Desafio de Aprendizagem:
Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem
conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do
desafio não é encontrar a resposta pronta no texto, e sim provocar e instigar o aluno para
que ele se sinta motivado a realizá-la. Busca-se nesta atividade elaborar uma situação
real e formular um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise
para se resolver uma questão específica.

Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto,
um relatório, etc., ou seja, algum arquivo que comprove a realização da atividade e que

93

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY

sirva para avaliar o desempenho do aluno. O resultado da atividade é entregue no
ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio:

a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada
b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como
resultado do desafio; e
c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno
e que sirva de orientação para a correção da atividade.

Infográfico:
É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos
disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e
ilustrações para que possam transmitir visualmente uma informação.

Conteúdo do livro:
Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado
em formato ebook. Estes trechos tem o objetivo de aprofundar os conteúdos estudados
na disciplina com base em referências bibliográficas de qualidade técnica comprovada.
Dica do professor:
A dica do professor é um vídeo que tem por objetivo aproximar ainda mais o
aluno da unidade e do professor, apesar de fisicamente distantes. Este material é feito
através de um vídeo, onde o professor usa uma linguagem amigável e tranquila ao
explicar algum assunto que norteie a unidade. Muitas vezes são utilizados recursos
visuais para ilustrar o que o professor está explicando e desta forma tornar os vídeos
mais didáticos.
Exercícios
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São atividades objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. Os
exercícios reforçam e revisam, de forma objetiva, os objetivos de aprendizagem e as
teorias trabalhadas na unidade de aprendizagem. Cada unidade de aprendizagem
apresenta cinco exercícios de fixação, cada exercício possui 5 alternativas e estas
alternativas apresentam feedbacks automáticos. Os feedbacks automáticos visam
apresentar e detalhar os motivos pelo qual o aluno acertou ou errou o exercício em
questão.
Na Prática
É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria
na prática. São destacados e sistematizados os principais conceitos desenvolvidos na
unidade de aprendizagem, relacionando e exemplificando o conteúdo de forma concreta.
Saiba Mais
Neste espaço, são indicados leituras para pesquisa complementar e acesso a
outras fontes de consulta como vídeos do youtube, artigos científicos, entre outros
elementos que irão complementar o aprendizado dos alunos.

Metodologias
deensino,comusorecursostecnológicos,princípios
integradores e metodologias ativas de ensino e aprendizagem.

pedagógicos

A incorporação de avanços tecnológicos representa uma oportunidade
para os alunos vivenciarem a evolução da sociedade, a evolução do mundo digital, as
novas mudanças na relação do trabalho. A IES, junto com sua coordenação de curso,
tem como objetivo buscar trabalhar os conteúdos de forma integral em diferentes
disciplinas, isso faz com que o aluno veja um tema de diferentes áreas, o que colabora
para a aprendizagem e um maior domínio do conteúdo.

Para que isso aconteça é necessário o envolvimento do corpo docente,
para realizar a integração do currículo a interdisciplinaridade nos semestres letivos que
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compõem o curso. Busca-se trazer para sala de aula, problemas reais e atuais de nossa
cidade, região e país. Buscamos fazer com que nossos alunos relacionem o aprendizado
numa situação prática, isso torna o aprendizado mais eficaz e faz com que cresça o
interesse pelas aulas e pelo conhecimento. Incentivamos também, visitas técnicas em
diferentes setores, para que o aluno tenha uma visão ampla da sua área de atuação.
Dessa forma, combatemos a passividade e uma visão estreita do aprendizado, fazendo
com que o aluno tenha uma visão socialmente contextualizada. Acreditamos que dessa
forma estamos construindo o perfil do egresso que desejamos um profissional
comprometido, crítico e reflexivo. As aulas também são estimuladas a serem mais
dinâmicas, incentivando o uso de recursos tecnológicos.
Já a implantação de algumas disciplinas semipresenciais, demonstra
vantagens significativas, uma vez que permite:
•

flexibilidade de horários de estudo nas atividades on-line;

•

desenvolver autonomia de trabalho individual e em grupo;

•

economizar com custos relacionados a transporte;

•

acesso a todo o material e atividades on-line;

•

interação entre alunos, e professores em encontros presenciais;

•

interação com diferentes modalidades de ensino;

•

utilização de diferentes tecnologias de ensino;

•

utilização metodologias inovadoras de ensino.

As disciplinas semipresenciais, incentivam a autonomia do aluno. Na
modalidade semipresencial, o professor não é mais o único foco, nem mesmo passa a
ser o único mediador. O próprio aluno irá ditar o seu ritmo de aprendizado. A disciplina
é organizada de tal forma que todo o ementário dela é cumprido através das ferramentas
e metodologias existentes para essa modalidade. A construção do conhecimento não
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acontece como de costume em uma sala de aula, mas passa a existir através das
ferramentas tecnológicas baseadas na internet, sala de aula virtual, videoaulas,
abordagens pedagógicas combinadas, salas de aula invertidas, dentre outras.

Princípios pedagógicos que orientam a ação educativa da IES

A IES, tem como objetivo buscar trabalhar os conteúdos de forma integral em
diferentes disciplinas, isso faz com que o aluno veja um tema de diferentes áreas, o que
colabora para a aprendizagem e um maior domínio do conteúdo. Para que isso aconteça
é necessário o envolvimento do corpo docente, para realizar a integração do currículo a
interdisciplinaridade nos semestres letivos que compõem o curso. Busca-se trazer para
sala de aula, problemas reais e atuais de nossa cidade, região e país. Buscamos com a
metodologia ativa, fazer com que nossos alunos relacionem o aprendizado numa
situação prática, isso torna o aprendizado mais eficaz e faz com que cresça o interesse
pelas aulas e pelo conhecimento. Incentivamos também, visitas técnicas em diferentes
setores, para que o aluno tenha uma visão ampla da sua área de atuação. Dessa forma,
combatemos a passividade e uma visão estreita do aprendizado, fazendo com que o
aluno tenha uma visão socialmente contextualizada. Acreditamos que dessa forma
estamos construindo o perfil do egresso que desejamos um profissional comprometido,
crítico e reflexivo. As aulas também são estimuladas a serem mais dinâmicas,
incentivando o uso de recursos tecnológicos.

Inovações pedagógicas significativas

A IES já algum tempo, tem buscado confrontar o ensino tradicional das faculdades,
caracterizado por retenção da informação, disciplinas fragmentadas e avaliações que
exigem memorizações. Dessa forma temos buscado transcender o tradicional, partindo
para metodologias que levam o aluno ao confronto com o real, com o cognitivo, com o
afetivo, com o socioeconômico, com o político, realizando dessa forma uma
contextualização do ensino. É estimulado a todo tempo o auto estudo, o dinamismo das
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aulas, o trabalho em equipe para construção do conhecimento, e principalmente o
contato com a realidade do serviço. Destacam-se entre as abordagens as seguintes
atividades: dinâmicas de grupo, leituras comentadas, aulas expositivas, visitas técnicas,
aulas práticas, uso de laboratórios, projetos integradores, aprendizagem baseada em
problemas, leitura de livros, ação social junto à comunidade, além de constante
intercâmbio de conhecimento entre os cursos da Instituição. Essas atividades são
incentivadas e cobradas pela coordenação de curso constantemente junto aos docentes.
Já as disciplinas semipresenciais permitem que os processos educacionais ocorram
independente do lugar onde o auno esteja. Já As Tecnologias de Informação e
Comunicação diminuem a distância física entre os que aprendem e os que ensinam.
Nessa modalidade o aluno poderá organizar o tempo e o espaço educativo, podendo
também disciplinar sua própria jornada diária, com isso o aluno ganha mais autonomia.

20.2 – PRÁTICA DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A PRÁTICA DE FORMAÇÃO que baliza e fundamenta este conteúdo no CURSO
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO ISEFOR esta caracterizada na Resolução do
Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno - CNE/CP 1 de 18 de Fevereiro de
2002 (revogada pela Resolução CNE/CP nº2/2015), onde, dentre outras definições e
diretrizes coloca:
- Item 3.2 – Discute a Concepção restrita de Prática no contexto da formação de
professores.
“Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como
uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos
momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o
estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional”. (p.23)

Mais adiante, trata ainda das dimensões teóricas e práticas no eixo articulador:
“Assim, a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar
reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado em si mesmo
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e desarticulado do restante do curso. (...). “Nessa perspectiva, o planejamento dos cursos
de formação deve prever situações didáticas em que os futuros professores coloquem
em uso os conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que possam mobilizar
outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes
tempos e espaços curriculares” (...). (p.57).

Faz-se ainda referencias a Parecer Homologado do Conselho Nacional de Educação
em Despacho do Ministro e publicado no Diário Oficial em 13/05/2005, onde se coloca
a prática de maneira mais ampla que o reduzido universo da Escola:
“Portanto a prática, como componente curricular é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação dos conhecimentos ou de
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência”. Por meio destas
atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as
competências, e as habilidades adquiridos nas diversas atividades. As atividades
caracterizadas como Práticas podem ser desenvolvidas como núcleo, parte de
disciplinas ou outras atividades formativas.
Diante do exposto e analisando o caráter de formação do Curso de Ciências
Biológicas, compreendendo que o processo de ensino-aprendizagem e de ação-reflexãoação, principalmente no que se refere aos conteúdos ambientais, vem trazendo cada vez
mais os alunos e professores para “analisar o mundo à sua volta”, entendemos ser
pertinente que esta prática de formação proporcione ao futuro professor o exercício
desta aprendizagem. Não tendo a Escola como foco único e hermeticamente fechado,
mas um dos locais onde podemos desenvolver outras práticas educacionais e tendo a
amplitude das possibilidades de desenvolvimento de novas formas, propósitos
socioambientais e tecnologias educativas junto ao ambiente natural e urbano.
Como envolve diretamente aspectos práticos e buscamos incessantemente que os
processos educativos se estendam além das salas de aula e que em especial no curso de
Biologia possibilitem a integração com o meio ambiente, a partir do 1º período a
denominamos de Prática de Formação Biológica unindo estudos ambientais e
pedagógicos.
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No curso de licenciatura em Ciências Biológicas, a Prática de Formação,
enquanto modalidade de trabalho pedagógico é distribuída ao longo do curso,
possibilitando aos acadêmicos, atividades de aplicação de conhecimento.
Haverá um professor específico responsável pelo planejamento, orientação,
acompanhamento e supervisão da prática de formação. A mesma deve ter total
flexibilidade de horário e números de encontros, devendo o professor orientador
compreender as necessidades dos grupos de discentes e a análise da construção de seus
respectivos projetos/trabalhos.
OBS. A secretaria deve expedir um diário de Prática de Formação por período de
acordo com a matriz curricular do curso.
A avaliação na Prática de Formação ocorrerá de forma cumulativa por semestre,
sendo aprovado com a média de 6,0 pontos e deverá ter um mínimo de 75% de
frequência, o que é exigido pelo Regimento do ISEFOR, o resultado final se sujeita a
menção de suficiente ou insuficiente.
20.3-DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS

De acordo com o Regulamento de Disciplinas Eletivas e Optativas do ISEFOR, as
Disciplinas Optativasdo Curso de Ciências Biológicas Licenciatura do ISEFOR, foram
elaboradas de maneira a oportunizar o máximo de atividades práticas e de campo.
Levando o aluno a trabalhar a concepção de um projeto desde o diagnóstico, passando
pelas práticas de campo às metodologias de implantação e monitoramento do mesmo.
As mesmas são apresentadas em uma sequência que busca atender ao conhecimento
teórico já adquirido pelo aluno a práticas de campo. No presente projeto pedagógico de
curso, as disciplinas optativas totalizam 250 horas, assim distribuídas:

DISCIPLINAS
OPTATIVAS-não
obrigatórias
Elaboração de Projetos
Ambientais
Gestão de Bacias
Hidrográficas I
Gestão de Bacias
Hidrográficas II
Gestão de Resíduos sólidos I

PERÍODO

CARGA HORÁRIA

3º

50:00 h

4º

50:00 h

5º

50:00 h

6º

50:00 h
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Gestão de Resíduos sólidos
II

7º

50:00 H

Com a inserção das Disciplinas Optativas, como supracitado, os discentes do Curso de
Ciências Biológicas Licenciatura do ISEFOR, interessados em complementar
conhecimentos na área de estudo das Ciências Biológicas, os indicadores fixos ficam da
seguinte forma:

CONTEÚDO CURRICULAR :2.316:40 h
PRÁTICAS DE FORMAÇÃO :400 h
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS: 200 h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 400 h
DISCIPLINAS OPTATIVAS: 250 h
CARGA HORÁRIA TOTAL :3.566:40 h

Para cursar as disciplinas optativas, os discentes deverão realizar matrícula em
disciplina isolada, no momento em que for ofertada pela IES.

20.4-AULAS/ATIVIDADES DE CAMPO

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do ISEFOR apresenta uma
oportunidade única de aplicação prática da transversalização dos saberes, uma vez que
busca aliar os conhecimentos científicos, fruto da aprendizagem teórica, com vivências
e experiências de campo.
Vários autores como Lopes e Allan (2002) destacam que a complexidade de fenômenos
que nos deparamos em uma aula de campo requer uma definição diferenciada de
objetivos a serem analisados bem como os conceitos a serem identificados, permitindo
que haja uma integração de diferentes saberes. Já Santos (2002) enfatiza a importância
das aulas de campo tanto para os professores, que veem uma possibilidade de inovação
em seus trabalhos e se empenham mais na orientação de seus alunos, como para os
alunos, à medida que se sentem capazes de aplicar o que aprenderam.
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Devemos ressaltar ainda que as aulas e demais atividades de campo possibilitam
diversos momentos importantes, envolvendo desde o planejamento à análise dos
resultados obtidos/observados em campo, passando pela oportunidade de construção
coletiva do conhecimento. As propostas das aulas/atividades de campo buscam ainda
transcender os limites físicos das salas de aula, uma vez que a tradução do ambiente real
é que permitirá conclusões concretas a cerca de sua importância e possibilitará o
exercício científico que leve a ações de conservação do ambiente natural. Observamos
ainda que as aulas/atividades de campo podem e devem ser acompanhadas por todos os
professores de todas as disciplinas, uma vez que se aplica a transversalidade e visão
holística do ensino.
Não obstante é preciso salientar que em um curso de licenciatura, como o curso
Ciências Biológicas do ISEFOR, oportunizar novos métodos e práticas de ensino é uma
obrigação renovadora na formação de novos docentes, inclusive para o conhecimento da
realidade socioambiental local e planejamento de futuras ações pro ativas.
No início de cada semestre são apresentados possíveis ambientes que podem atender aos
propósitos das aulas e disciplinas mais identificadas com o ambiente natural aplicadas
naquele período.
Posteriormente, acordado o local da aula/atividade os professores responsáveis pela
mesma apresentam o Planejamento de Aula de Campo a Coordenação solicitando
parecer e deferimento.

21 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A prática profissional, sob a forma de estágio supervisionado curricular,
obedece ao disposto no Projeto Pedagógico do respectivo curso, bem como a
regulamento próprio, elaborados em atendimento às necessidades da formação e
segundo a legislação atinente. Nos estágios supervisionados, o resultado final se sujeita
a menção de suficiente ou insuficiente.
Dentro dos diversos requisitos que o discente em Ciências Biológicas e
Ambientais tem que cumprir para alcançar o grau de Biólogo está o estágio
supervisionado que totaliza 400 horas em quatro semestres (nos dois últimos anos do
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curso). Considera-se o estágio um momento onde o acadêmico irá elaborar seus
conhecimentos, dando início a vida profissional sob a supervisão de um orientador.
O estágio supervisionado é parte integralizante da matriz curricular dos
cursos de graduação, deverá ser cumprido pelo aluno para integralização da carga
horária total exigida e realizado de acordo com o Projeto Pedagógico do respectivo
Curso e em locais e horários estabelecidos pela IES no momento do estágio. Se, por
alguma razão, o aluno não conseguir cumprir a carga horária estabelecida ou obter o
conceito insuficiente, deverá matricular-se novamente nesta atividade para dar o devido
cumprimento ao estágio. Nenhum aluno fará jus ao seu diploma enquanto o estágio
curricular não for cumprido. O aluno deverá consultar a coordenação de seu curso, para
obter maiores informações, e consultar o regulamento de estágio. A IES não se obriga a
oferecer estágio fora de sua localidade. O turno e horários dos estágios serão
diferenciados dos horários das aulas teóricas e práticas do curso, ficando a critério da
Instituição, e anunciados no início do período letivo do estágio.
Na elaboração do processo de supervisão do aluno em Estágio Curricular
Supervisionado, será garantida e observada a integração docente-setor, com efetiva
participação dos profissionais de Biologia. O estágio supervisionado será obrigatório a
partir do início da segunda metade do curso de acordo com a legislação vigente e
projeto pedagógico do curso.
Pretende-se implementar a articulação teórico prática envolvendo os
discentes nos campos de prática, possibilitando a reflexão sobre a realidade
socioambiental e a busca da transformação, através da produção de novos
conhecimentos.
O Estágio Curricular Supervisionado tem uma carga horária de 400 horas
como determina a legislação vigente para licenciaturas e ocorre a partir da segunda
metade do curso, ou seja, a partir do quinto período. Os espaços onde serão realizadas as
práticas irão variar de acordo com o objeto a ser aprendido, sendo obrigatório e
realizado nas escolas regulares de ensino, públicas ou privadas conveniadas com a IES.
O Estágio Supervisionado encontra-se assim estruturado:
1-Estágio Supervisionado I – 100h – 5º Período – 1º Semestre.
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Observação e participação nas atividades de gestão (reunião com pais,
conselho de classe, etc.) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
2-Estágio Supervisionado II – 100h – 6º Período – 2º Semestre.
Regência e participação nas atividades de gestão (reunião com pais,
conselho de classe, etc.) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental;
3-Estágio Supervisionado III – 100 h – 7º Período – 1º Semestre.
Observação de aulas e participação nas atividades de gestão (reunião com
pais, conselho de classe, etc.) do 1º ao 3º ano do ensino médio;
4-Estágio Supervisionado IV – 100 h – 8º Período – 2º Semestre.
Regência e participação nas atividades de gestão (reunião com pais,
conselho de classe, etc.) do 1º ao 3º ano do ensino médio.
Para efeito deste regulamento considera-se como:
Estágio de observação é aquele em que o estagiário está presente sem
participar diretamente da aula ou atividade pedagógica, mas registrando o fluxo das
ações didáticas e interações pessoais para posterior reflexão sobre a ação e sobre a
reflexão na ação.
O estágio de regência é aquele em que o estagiário tem a
responsabilidade da condução da aula ou atividade pedagógica, de forma esparsa
durante o curso, na execução de uma unidade temática ou projeto, na forma de minicursos, em atividades de recuperação, na forma de atividades extra-classe ou ainda, na
forma de aulas para turmas-piloto, quando isto for possível.

Quaisquer outras questões relativas ao processo de estágio supervisionado
encontram-se definidas no REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA DO ISEFOR.
É sempre sugerido ao aluno que busque a rede pública de ensino para a
realização de seu estágio e para tanto a IES possui convênios com várias escolas da rede
pública municipal.
22 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em um momento de
potencialização e sistematização de habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da
graduação na forma de pesquisa acadêmico-científica. Trata-se de uma experiência
fundamental na formação do acadêmico, uma vez que proporciona a oportunidade de
investigar, de forma rigorosa e criativa, problemas teóricos e/ou empíricos que poderão
estar presentes em seu futuro trabalho como profissional.
A pesquisa acadêmico-científica baseia-se numa atividade racional de reflexão,
organização e busca dos dados necessários à compreensão/interpretação dos problemas
que exigem uma análise, não tanto uma intervenção concreta, que seria outro passo após
a pesquisa. A importância da pesquisa estaria em compreender o assunto estudado de
uma maneira mais eficaz quando comparada a outros modos de investigação. Além
disso, é a oportunidade de o aluno, no âmbito da graduação, sistematizar um
conhecimento de forma criteriosa e metódica, que constitui a essência do conhecimento
científico, em oposição ao senso comum.
Assim, o Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy, oferece aos
seus alunos de graduação, em situação de final de curso, a oportunidade de realizarem
sua pesquisa, sob orientação de um professor da IES, para a construção de um Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC), sob a forma de uma monografia de acordo com o
estabelecido no regulamento de TCC para o referido curso.

Normas do TCC:
• No decorrer do curso, especialmente a partir da disciplina de Metodologia da
Pesquisa Aplicada à Saúde, o aluno deverá escolher um tema das áreas e especialidades
das Ciências Biológicas para elaborar uma monografia, artigo para publicação, ou
estudo de caso, segundo os passos do trabalho científico;
• Escolhido o tema, o aluno deverá procurar um professor que faça parte do corpo
docente do curso para orientar seu trabalho;
• As orientações serão feitas em horários previamente marcados, fora do horário
de aulas do professor e do aluno;
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• Para dar apoio à parte estrutural do trabalho o aluno cursará no último período a
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.
• O trabalho deverá obedecer às normas da ABNT, normas estabelecidas em
regulamento próprio e a padronização orientada pelo professor das disciplinas de
Metodologia da Pesquisa Científica e Trabalho de Conclusão de Curso.

Banca avaliadora:
• As apresentações orais dos trabalhos acontecerão sempre no final do último
período;
• As apresentações serão divididas por áreas/especialidades;
• O aluno terá quinze minutos para apresentar seu trabalho;
• A Banca Examinadora dispõe de 5 (cinco) minutos para fazer sua arguição e
comentários;
• O aluno terá mais 5 (cinco) minutos, após a arguição de todos os membros da
Banca Examinadora, para responder as questões não esclarecidas;
Nota do trabalho:
•Ao final do questionamento da banca o aluno receberá sua nota, que variara de
zero a dez pontos, observando-se quanto à nota mínima para aprovação, a norma geral
da IES e a ficha de avaliação de TCC em anexo. A nota deverá ser divulgada ao final da
defesa.
• A Banca Examinadora, no seu julgamento, deve considerar: a apresentação e o
conteúdo do texto escrito, a exposição oral, a defesa do aluno e os esclarecimentos
finais.
• A Banca Examinadora, por maioria, pode sugerir ao aluno a reformulação
integral ou parcial do TCC.

Caso o TCC não atinja o mínimo exigido para aprovação 6 (seis) pontos o aluno deverá
corrigi-lo, de acordo com as exigências e indicações da comissão avaliadora.
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23– ATIVIDADES-ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS – AACC

Entende-se como Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), as atividades de
ensino, pesquisa e extensão realizadas por alunos para o aprimoramento de sua
formação.
Atendendo à legislação, a IES normatiza e estimula essas atividades complementares
que visam ao enriquecimento do processo formativo do licenciado, de aproveitamento
de conhecimentos e experiências vivenciadas pelo aluno sob forma de congressos,
jornadas, fóruns, palestras, mesas redondas, estágios, seminários, programas de
iniciação científica, cursos, projetos de extensão entre outros comprovados com os
certificados, diplomas ou declarações originais e uma cópia xerográfica para a pasta
final.
As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais ou Atividades Complementares, são
para os cursos de Licenciatura componentes curriculares obrigatórios correspondem a
no mínimo 200 (duzentas) horas, carga horária que pode ser cumprida pelo aluno
durante todo o Curso de graduação, observado o disposto na Resolução CNE/CP nº
02/2015.
Detalhes como as atividades pertinentes e suas respectivas cargas horárias podem ser
observadas no REGULAMENTO das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais ou
Atividades Complementares.
Atendendo à legislação essas atividades complementares visam ao enriquecimento do
processo formativo do licenciado e contará com 200 (duzentas) horas, de
aproveitamento de conhecimentos e experiências vivenciadas pelo aluno sob forma de
congressos, jornadas, fóruns, palestras, mesas redondas, estágios, seminários, programas
de iniciação científica, cursos, projetos de extensão, etc. comprovados com os
certificados, diploma ou declarações originais e uma cópia xerográfica para a pasta
final, conforme especificado neste Projeto Pedagógico e normatizado em regulamento
próprio.

- Formas de Aproveitamento das Atividades Complementares:
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ATIVIDADES

CARGA HORÁRIA

ATIVIDADES

DOCUMENTAÇÃO

(Máxima por semestre)
Visitas

técnicas

Dirigidas

20h

por

Participação em visitas Declaração

do

técnicas orientadas por professor da disciplina

docentes do curso

professor da IES

relatando o tipo de
visita, o local, e a data.
Assinada e datada pelo
professor.

Disciplinas

05h

Optativas

Participação

como Sistema ou declaração

estudante em disciplinas da IES.
optativas

na

área

abrangência

de
da

graduação
Monitoria

em

10h

disciplina

Participação

como Declaração

do

facilitador na atividade professor (Anexo III)
de Monitoria acadêmica responsável
prevista no Regimento

Estágios

20h

Realização

de

pela

disciplina

estágio Documentações

extracurriculares na

extracurricular na área de previstas

no

área de formação

formação em Instituições Regulamento

de

reconhecidas.

Estágio

Não

Obrigatório.
Nivelamento

5h

Participação

na área do Curso

100h

da

estudante,

em secretaria

nivelamento

ou confirmando

a

aprimoramento oferecido participação

no

pela IES.
Curso de extensão

como Declaração

IES,

Nivelamento.

Participação de curso de Certificado
extensão

da

em

qualquer declaração
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(com mínimo de 40h

Instituição ou em EAD.

totais)
Eventos

ou

20h

Palestras,

seminários, Certificado

ou

atividades

Conferências, oficinas ou Declaração

emitida

Acadêmicas internas

Mini cursos

pela

IES

com

assinatura

a
do

coordenador de Curso
Eventos

ou

20h

Palestras,

seminários, Certificado

ou

atividades

Conferências, oficinas ou declaração

com

Acadêmicas

Mini cursos.

especificação de carga

externas

horária.

Projeto de extensão

20h

Participação em projetos Declaração

da

de Extensão promovidos assinada
pela IES

IES
pelo

coordenador

e

professor responsável.
Participação

como

ouvinte em bancas
de Trabalho

Outras IES – 1/2h por

Participação

como Relação assinada pelo

TCC

ouvinte em bancas de presidente da Banca

Isefor – 1 hora por

Trabalho de Conclusão onde deverá constar o

TCC

de Curso

nome do ouvinte e

Max. de 10 h
Organização
eventos,

de

10h

mini

Participar de Comissão Certificado

ou

Organizadora de Eventos declaração

cursos, Oficinas
Participação

cada trabalho assistido.

dentro da IES
em

20h

Ação Social

Participar

de

ações Declaração

da

sociais organizadas pela assinada
IES.

IES
pelo

Supervisor de Estágio
da

IES

ou

pelo

professor responsável
pela Ação
Organização
Campanhas

de

20h

Organizar
que

tragam

campanhas Declaração

da

benefício Instituição ou Empresa
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Comunitárias

para a Comunidade local

parceira na Campanha.

externas
Representação

10h

estudantil

Participar de reuniões de Relatório

do

Congregação, colegiado coordenador
de Curso e CPA.

com

o

nome do aluno e a
relação das reuniões ou
eventos

por

ele

acompanhados.
Ações

10h

empreendedoras

Desenvolvimento

de Projeto

da

Ação

Ações inovadoras que Empreendedora.
contribuam
melhoria

para
do

a
nível

socioeconômico
contribuindo

para

geração de trabalho e
renda.
Participar

em

Atividade

de (08h por produção e 2h apresentação de Trabalho Declaração.

Iniciação Científica

10h

por apresentação)

Produção

ou Certificado

de Iniciação Científica

realizada ou não na

relacionado aos objetivos

IES de origem

do Curso.

Publicar
em
10h
periódico científico,
(08h por produção e 2h
livro, capítulo de
livro
ou
anais,
por publicação)
relacionados
aos
objetivos do curso,
como
autor
ou
coautor.
Receber premiação
10h

Produção e publicação Certificado

de

competições acadêmicas Declaração.

trabalho

acadêmico
ISEFOR
outra

ou

ou

ou

em periódico científico, Declaração.
livro, capítulo de livro ou
anais.

Participação

em Certificado

no

ou de outras entidades

em

legalmente constituídas.

legalmente
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constituída.

24- AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Os pressupostos que orientam o processo ensino aprendizagem no curso de
licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Superior de Educação Professora Nair
Fortes Abu-Merhy - ISEFOR, consideram estudantes e professores sujeitos do processo
de construção e reconstrução do conhecimento. Cabe ao professor mediar as diferentes
possibilidades que o estudante tem para a apropriação do conhecimento. Neste sentido,
há um compromisso com a dimensão humana, científica, ética, técnica e social da
formação dos estudantes desde a perspectiva de desenvolvimento de competências e
habilidades, seleção de conteúdos, organização e planejamento da estrutura curricular,
programação das atividades didáticas, passando pela concepção da avaliação. A
concepção pedagógica fundamenta-se na criticidade, na valorização de atitudes e
estratégias problematizadoras, na inovação, na inserção do estudante na comunidade e
no seu papel como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, bem como o
desenvolvimento desse processo em diferentes cenários, incluindo aqueles mediados
pelas novas tecnologias educacionais.

Os instrumentos de avaliação, como provas, trabalhos, seminários, estudo de casos,
visitas técnicas, servem para aferir o grau de entendimento do conteúdo ministrado. Em
componentes curriculares de formação profissional, necessariamente, são desenvolvidas
atividades práticas, seja por meio de casos teóricos, cujos resultados são discutidos e
avaliados pelos respectivos professores, em sala de aula.
A IES incentiva bastante seu corpo discente a realizar as visitas técnicas, que são visitas
realizadas em empresas, academias, clubes de terceira idade, entre outros, com o
acompanhamento de um ou mais professores, com o objetivo de proporcionar aos
estudantes uma visão técnica da futura profissão.
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O sistema de avaliação da aprendizagem descrito acima varia de disciplina para
disciplina, porém resguarda algumas situações comuns: Em relação à prova, são duas
avaliações (PR1 e PR2) marcadas pela coordenação de curso, em consenso com o corpo
docente. São distribuídas em duas etapas, devendo nelas, serem inseridos outras
atividades para complementação da nota. A prova depois de corrigida é apresentada aos
alunos, onde é realizado discussões, utilizado inclusive para possíveis ajustes.
As disciplinas semipresenciais implantadas no Curso deLicenciatura em
Ciências Biológicas, tem o objetivo de trazer novas alternativas no processo ensino
aprendizagem. As tecnologias de comunicação estão provocando profundas mudanças
em todas as dimensões da sociedade, sejam elas educacionais ou não. Elas vêm
colaborando, sem dúvida, para modificar o relacionamento das pessoas. Nesse sentido,
há um evidente interesse da Instituição em aproveitar os benefícios de seu alcance e
difusão. No intuito de agregar as qualidades que tal modalidade de ensino permite e em
consonância com a Portaria do MEC 4.059/2004, que autoriza as Instituições de Ensino
Superior a introduzir na organização curricular dos seus cursos, até 20% da carga
horária total do curso, de disciplinas semipresenciais, a IES oferece disciplinas
semipresenciais do ciclo básico no ensino presencial. Tais disciplinas são
acompanhadas por docentes da instituição com vínculo ao curso, desenhando, assim,
uma rede de interação semipresencial com os estudantes, a partir da realização de
encontros presenciais
Com a introdução das disciplinas semipresenciais, a IES procura oferecer maior
flexibilidade na composição de sua matriz curricular, possibilitando a inserção de
disciplinas virtuais em todos os seus currículos para que os estudantes, ao mesmo tempo
em que tenham a oportunidade de conhecer um pouco do ensino semipresencial,
estejam em contato com as novas ferramentas de comunicação e informação.

O Regimento da Instituição trata da Verificação do Rendimento Escolar, conforme
segue:

Capítulo II - Da Verificação do Rendimento Escolar


Disciplinas Presenciais
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Art. 70. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento.

Art. 71. A frequência de alunos e professores é obrigatória às aulas e demais atividades
escolares.

Parágrafo único. Independentemente dos demais resultados obtidos, considerar-se á
reprovado na disciplina o aluno que não obtiver frequência no mínimo, setenta e cinco
por cento (75%) das aulas e demais atividades desenvolvidas no período letivo.

Art. 72. O aproveitamento escolar é avaliado por disciplina, considerados dos resultados
obtidos pelo aluno nas avaliações parciais e no exame final.

§ 1º. Trabalhos, pesquisas e demais atividades escolares poderão ser consideradas na
avaliação do aproveitamento do aluno.

§ 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrando
por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com
as normas dos sistemas de ensino, nos termos do regulamento próprio, de iniciativa da
Direção da IES ou de qualquer Coordenação de curso, devidamente aprovado pela
Congregação.

Art. 73. O exame final é realizado ao fim do período letivo e versará sobre toda a
matéria lecionada no semestre respectivo.

Art. 74. A avaliação do aproveitamento é feita mediante atribuição de notas graduadas
de 0 (zero) a 10 (dez).

§ 1º. Os critérios e métodos de julgamento das avaliações, exames e demais exercícios
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previstos no plano de curso da disciplina são de responsabilidade do professor, que
avaliará os resultados.

§ 2º. Ressalvando o disposto no § 3º, atribui-se a nota zero ao aluno que deixar de
realizar verificação prevista, na data fixada, bem como ao que nela utilizar-se de meio
fraudulento ou não permitido.

§ 3º. Ao aluno que, por motivo de força maior ou de doença, devidamente
comprovados, não possa comparecer nas avaliações parciais ou no exame final, é
facultada a segunda chamada, mediante requerimento ao Diretor da IES, no prazo de 72
horas, após o término do impedimento.

§ 4º. No caso do parágrafo anterior, caso o impedimento ultrapasse 15 dias o aluno
deverá requerer junto a Secretaria de Apoio, Regime Especial de Estudante, exceto para
Estágios Supervisionados Obrigatório.

§ 5º O requerimento será indeferido caso o impedimento perdure por muito tempo de
forma a comprometer o aprendizado, gerando reprovação nas disciplinas prejudicadas.

Art. 75. Atendida a frequência mínima de 75%, será aprovado:
I. Independentemente de exame final, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 06
(seis);
II. O aluno que não tendo obtido a média referida no inciso I e não inferior a 04
(quatro), será automaticamente submetido ao exame final.

§ 1º. A média final é a média das etapas aplicadas no período letivo ordinário.

§ 2º. No exame final, a nota mínima para aprovação é 06 (seis).

Art. 76. Nos estágios supervisionados, o resultado final se sujeita a menção de
suficiente ou insuficiente.
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Art. 77. A IES deverá prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento,
na forma de regulamento próprio devidamente aprovado pela Congregação, de iniciativa
da Direção ou de qualquer Coordenação.


Disciplinas Semipresenciais:
A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a

frequência e o aproveitamento.

A frequência nas disciplinas semipresenciais será computada, eletronicamente,
por meio de realização das atividades solicitadas através de ambiente virtual, bem como
nos encontros presenciais e tutorias de acordo com o estabelecido nos planos de ensino
de cada disciplina e o calendário escolar.

Independentemente dos demais resultados obtidos, considerar-se á reprovado na
disciplina o aluno que obtiver frequência menor que setenta e cinco por cento (75%)
atividades desenvolvidas no período letivo.

O aproveitamento escolar é avaliado por disciplina, considerados dos resultados
obtidos pelo aluno nas atividades e exercícios disponibilizados na Plataforma
(Blackboard) online, nas avaliações presenciais parciais e no exame final. Todas as
atividades propostas pelos professores poderão ser consideradas na avaliação do
aproveitamento do aluno.

O exame final é realizado presencialmente ao fim do período letivo e versará
sobre toda a matéria lecionada no semestre respectivo.

A avaliação do aproveitamento é feita mediante atribuição de notas graduadas de
0 (zero) a 10 (dez).
Os critérios e métodos de julgamento das avaliações, exames e demais
exercícios previstos no plano de curso da disciplina são de responsabilidade do
professor, que avaliará os resultados.
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As avaliações das disciplinas semipresenciais são obrigatoriamente presenciais
para as avaliações parciais e exame final. Essas avaliações presenciais não podem ser
substituídas por avaliações à distância.
Atribui-se a nota zero ao aluno que deixar de realizar verificação prevista, na
data fixada, bem como ao que nela utilizar-se de meio fraudulento ou não permitido.
Ao aluno que, por motivo de força maior ou de doença, devidamente
comprovados, não lance na Plataforma, na data a atividade proposta pelo professor,
poderá entrar em contato com o mesmo para remarcar a entrega, caso sua justificativa
seja aceita.

Atendida a frequência mínima, é aprovado:
I. Independentemente de exame final, o aluno que obtiver nota igual ou superior
a 06 (seis);
II. O aluno que não tendo obtido a média referida no inciso I e não inferior a 04
(quatro), será automaticamente submetido ao exame final.

§ 1º. A média final é a média das etapas aplicadas no período letivo ordinário.

§ 2º. No exame final, a nota mínima para aprovação é 06 (seis).

O Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy, deverá prover
meios para recuperação dos alunos de menor rendimento, na forma de regulamento
próprio devidamente aprovado pela Congregação, de iniciativa da Direção ou de
qualquer Coordenação.

25 - . FLEXIBILIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE DOS
COMPONENTES CURRICULARES
A interdisciplinaridade deve ser compreendida enquanto estratégia conciliadora dos
domínios próprios de cada área com a necessidade de alianças entre eles no sentido de
complementaridade e de cooperação para solucionar problemas, encontrando a melhor
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forma de responder aos desafios da complexidade da sociedade contemporânea. A
diversidade de componentes curriculares assume a característica de viabilizar a
construção da autonomia do aluno, para que ele seja capaz de saber pensar de modo
sistemático e flexível, tendo uma formação generalista, humanista e crítica, de acordo
com o perfil do egresso.
A flexibilização curricular pressupõe, sobretudo, a revisão criteriosa da necessidade ou
não de pré-requisitos em cada estruturação curricular, considerando a possibilidade de o
aluno organizar o seu currículo com maior autonomia, de o aluno buscar a própria
direção de seu processo formativo. A flexibilização curricular poderá ser
operacionalizada em diferentes níveis: pela utilização da modalidade semipresencial,
onde o aluno terá uma maior flexibilidade de horários de estudo nas atividades on-line,
escolher o dia para assistir às aulas presenciais, desenvolver autonomia de trabalho
individual e em grupo, utilização de diferentes tecnologias de ensino além de utilização
metodologias inovadoras de ensino; pelo intercâmbio estudantil da IES com a
Universidade de Coimbra, este programa tem como finalidade a internacionalização e a
promoção de novas vivências a nossos alunos, o que contribuirá de maneira relevante
para a melhoria da qualidade de formação, através do conhecimento de novas culturas e
povos; pela incorporação de experiências extracurriculares creditadas nas atividades
complementares e pelos projetos de extensão, onde os alunos tem oportunidades de
conhecer a realidade de sua cidade e região e entrar em contato direto com sua
profissão. Entre os períodos letivos regulares poderão ser executados programas de
ensino e de extensão, de modo a assegurar o funcionamento contínuo da IES, de acordo
com os planos aprovados pela Direção, priorizando, sempre que possível, os estudos de
recuperação ou nivelamento.

26- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

117

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY

A avaliação institucional, instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), abrange diferentes dimensões do ensino, da pesquisa, da
extensão e da gestão das Instituições de Ensino.
O objetivo principal da avaliação é a aquisição de elementos necessários para
um processo de revitalização e de qualificação da comunidade acadêmica, elevando o
nível de sua produção e de seus serviços. Para que isso seja possível, a avaliação deve
permitir e acompanhar a lógica e o dinamismo das práticas dessa comunidade.
Entende-se a auto-avaliação como reflexão e sistematização permanentes e
continuadas e o Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy ISEFOR entende, também, ser a autoavaliação um processo de autocrítica sobre sua
dinâmica institucional. Dessa forma, por meio do diagnóstico do desempenho dos
docentes, dos acadêmicos, da gestão e da infraestrutura física da instituição, a avaliação
subsidia a gestão e o desenvolvimento da educação superior. Os fundamentos que
orientam a avaliação também baseiam-se nos princípios da missão institucional.
O Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy - ISEFOR
busca na sua auto-avaliação os indícios necessários para aperfeiçoar sua atuação,
visando um melhor atendimento à sua comunidade acadêmica, à sociedade e às
necessidades de nossa região e do país. É um pensar sobre si mesmo, sobre o que se tem
feito ou deixado de fazer.

26.1– Objetivos da Avaliação Institucional

26.1.1- Objetivo Geral

Implementar, integrar e modernizar os procedimentos atuais de avaliação
institucional da IES, com a finalidade de torná-los instrumentos que contribuam para a
melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, na gestão e no
cumprimento de sua pertinência, e de sua responsabilidade social.

26.1.2- Objetivos Específicos
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- Sensibilizar e conscientizar a comunidade acadêmica para o significado e a
relevância da avaliação institucional, tornando-a um processo participativo permanente;
- Impulsionar um processo permanente de autocrítica que alimente o
planejamento e a gestão institucional;
- Proporcionar uma visão abrangente e integrada dos processos de realização e
inter-relação das tarefas acadêmicas, científicas, comunitárias e administrativas, em
todas as suas dimensões;
- Subsidiar/facilitar a elaboração de novas políticas para as diversas atividades
da IES, de modo a aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de
ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica;
- Gerar propostas que resultem em projetos para melhoria das atividades de
ensino, pesquisa e extensão, bem como daquelas que lhes dão suporte;
- Gerar relatórios resumidos com a situação da IES para a comunidade
acadêmica e discuti-los com os gestores, identificando os pontos fortes e frágeis,
apresentando proposta para trabalhar os pontos frágeis.

26.2– Metodologia

No primeiro momento a CPA estará se reunindo para apreciação dos
documentos internos da IES e conhecimento dos documentos referentes a normatização
da Auto Avaliação para a elaboração do Projeto de Avaliação Institucional-PAI. Após a
criação do PAI e do cronograma para a realização da Auto Avaliação iremos elaborar o
Instrumento de Avaliação que será construindo de acordo com o SINAES e PDI da IES.
Realizada essas atividades partiremos para a divulgação dos documentos
elaborados para diretoria e comunidade acadêmica, iniciando a sensibilização da mesma
para a importância de sua colaboração no bom desenvolvimento das atividades do
processo de Avaliação Interna.
A seguir faremos a aplicação do Instrumento de Avaliação para a comunidade
acadêmica. Com o término da aplicação desse instrumento, iniciaremos a contagem e
análise dos dados obtidos.
119

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFª NAIR FORTES ABU-MERHY

Faremos o Balanço Crítico de nossas atividades refletindo sobre o processo de
auto-avaliação emitindo um relatório a ser apresentado para a comunidade acadêmica
para divulgação dos dados da Avaliação Interna e discuti-los com os gestores,
identificando os pontos fortes e frágeis, apresentando proposta para trabalhar os pontos
frágeis e por fim, a elaboração do Relatório final da Auto Avaliação.

É importante também destacar que a IES realiza, semestralmente, a avaliação individual
dos professores. Após o preenchimento dos instrumentos e tabulação dos dados, ocorre
através do coordenador de curso, a divulgação do resultado.
O resultado é divulgado da seguinte forma:
- O professor recebe individualmente sua avaliação do coordenador de curso. Caso a
avaliação seja ruim, é sugerido ao professor rever sua metodologia, técnicas, avaliações,
seu desempenho em geral, a fim de melhorar sua atuação docente.
Já para o corpo discente, o resultado é apresentado ao representante de turma.

Os resultados são encaminhados à Direção da IES, para que sejam tomadas as
providências cabíveis à resolução dos problemas apresentados.

27- EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE)

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) , conforme disposição do art.
5º, da Lei Nº 10.861/2004,

avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de

graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências
adquiridas em sua formação. O Enade é obrigatório e a situação de regularidade do
estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar.

28– ESTRUTURA DE APOIO AO ENSINO
Cada sala de aula Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy ISEFOR, possui 01 datashow disponível para cada sala de aula, além de internet wifi
com 40 MB dedicados.
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28.1- BIBLIOTECA
A Biblioteca do Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes AbuMerhy - ISEFOR possui 2 ambientes, com capacidade para 30 assentos. Possui um
acervo informatizado, atendendo a 02 cursos de graduação. Os usuários cadastrados têm
também como fonte de pesquisa, 2 computadores ligados à internet, sala para estudo em
grupo e 06 cabines para estudo individual. O horário de funcionamento é de 13 às 22
horas de segunda a sexta-feira e a Biblioteca tem como objetivo de disseminar
informações.

28.2- LABORATÓRIOS

28.2.1- Laboratório de Anatomia
O Laboratório de Anatomia, localizado no Campus Vila da Faculdade de Ciências da
Saúde Archimedes Theodoro, tem por finalidade prover infra-estrutura e dinâmica
necessárias as atividades práticas ligadas à disciplina de Anatomia dos cursos da área da
saúde, mantidos pela Fundação Educacional de Além Paraíba. Atendendo ao Curso de
Ciências Biológicas Licenciaturanas disciplinas de Anatomia e Fisiologia Humana.

28.2.2- Laboratório de Meio Ambiente
Está localizado na sede do ISEFOR junto às salas do Curso abrigando os equipamentos
de estudos físico, químicos e biológicos como vidrarias, lupas, microscópios, etc.
Acolhe ainda material oriundo de estudos e coletas, bem como as coleções que se
formam ao longo do curso, como herbário e exemplares zoológicos.
Possui área de 45 m2 com bancadas, 15 bancos altos, pias e demais equipamentos
básicos e operacionais, inclusive no que se refere à segurança.
Neste laboratório estimula-se muito a criação de elementos que possam auxiliar nos
processo de ensino-aprendizagem tanto no nível superior como no ensino fundamental e
médio.
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28.2.3- Laboratório de Informática
Está localizado no Campus Isefor, e encontra-se equipado com 10 computadores
com acesso à internet com 40 MB dedicados.
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