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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

 

A Instituição, atualmente denominada Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), iniciou suas atividades no começo do século XX, quando em 23 de setembro de 1909, 

através do Decreto Presidencial nº 7.566, foi institucionalizado o ensino profissionalizante no 

Brasil. Em 16 de janeiro de 1910, foi inaugurada a Escola de Aprendizes e Artífices de Curitiba, à 

semelhança das criadas nas capitais de outros estados da federação. O ensino ministrado era 

destinado, inicialmente, às camadas mais desfavorecidas e aos menores marginalizados, com cursos 

de ofícios como alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria. 

Em 1937, a Escola iniciou o ensino ginasial industrial, adequando-se à Reforma Capanema. 

Nesse mesmo ano, a Escola de Aprendizes Artífices passou a ser denominada de Liceu Industrial de 

Curitiba e começou o Ensino Primário. Em 1943, surgem os primeiros Cursos Técnicos: Construção 

de Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores. Em 1944, é 

ofertado o Curso Técnico em Mecânica. 

Em 1946, foi firmado um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, visando ao intercâmbio 

de informações relativas aos métodos e à orientação educacional para o ensino industrial e ao 

treinamento de professores. Decorrente desse acordo, criou-se a Comissão Brasileiro-Americana 

Industrial (CBAI), no âmbito do Ministério da Educação. A então Escola Técnica de Curitiba 

tornou-se um Centro de Formação de Professores, recebendo e preparando docentes das Escolas 

Técnicas de todo o país, em cursos ministrados por um corpo docente composto de professores 

brasileiros e americanos. 

Em 1959, a Lei nº 3.552 reformou o ensino industrial no país. A nova legislação acabou com 

os vários ramos de ensino técnico existentes até então, unificando-os. Permitiu maior autonomia e 

descentralização da organização administrativa e trouxe uma ampliação dos conteúdos da educação 

geral nos cursos técnicos. A referida legislação estabeleceu, ainda, que dois dos membros do 

Conselho Dirigente de cada Escola Técnica deveriam ser representantes da indústria e fixou em 

quatro anos a duração dos cursos técnicos, denominados então cursos industriais técnicos. Por força 

dessa lei, a Escola Técnica de Curitiba alterou o seu nome, à semelhança das Escolas Técnicas de 

outras capitais, para Escola Técnica Federal do Paraná.  

No final da década de 60, as Escolas Técnicas eram o "festejado modelo do novo Ensino de 

2° Grau Profissionalizante", com seus alunos destacando-se no mercado de trabalho, assim como no 

ingresso em cursos superiores de qualidade, elevando seu conceito na sociedade. Nesse cenário, a 

Escola Técnica Federal do Paraná destacava-se, passando a ser referência no estado e no país. 
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Em 1969, a Escola Técnica Federal do Paraná, juntamente com as do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, foi autorizada por força do Decreto-Lei nº 547, de 18/04/69, a ministrar cursos superiores de 

curta duração. Utilizando recursos de um acordo entre o Brasil e o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Escola Técnica Federal do Paraná passou a ofertar 

cursos de Engenharia de Operação nas áreas de Construção Civil e Eletrotécnica e Eletrônica, a 

partir de 1973. 

Cinco anos depois, em 1978, a Instituição foi transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), juntamente com as Escolas Técnicas Federais do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, que também ofereciam cursos de ensino superior de curta duração. Era um 

novo modelo de instituição de ensino com características específicas: atuação exclusiva na área 

tecnológica; ensino superior como continuidade do ensino técnico de 2º Grau e diferenciado do 

sistema universitário; acentuação na formação especializada, levando-se em consideração 

tendências do mercado de trabalho e do desenvolvimento; realização de pesquisas aplicadas e 

prestação de serviços à comunidade. Essa nova situação permitiu no CEFET-PR, a implantação dos 

cursos superiores com duração plena: Engenharia Industrial Elétrica, ênfase em Eletrotécnica, 

Engenharia Industrial Elétrica, ênfase em Eletrônica/Telecomunicações e Curso Superior de 

Tecnologia em Construção Civil. Posteriormente, em 1992, passaria a ofertar Engenharia Industrial 

Mecânica em Curitiba e, a partir de 1996, Engenharia de Produção Civil, também em Curitiba, 

substituindo o curso de Tecnologia em Construção Civil, que havia sido descontinuado. 

Em 1988, a instituição iniciou suas atividades de pós-graduação stricto sensu com a criação 

do programa de Mestrado em Informática Industrial, oriundo de outras atividades de pesquisa e pós-

graduação lato sensu, realizadas de forma conjunta, com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), além da participação do governo do estado 

do Paraná como instituição de apoio ao fomento. Mais tarde, em 1991, tendo em vista a 

interdisciplinaridade existente nas atividades de pesquisa do programa, que envolviam profissionais 

tanto nas áreas mais ligadas à Engenharia Elétrica quanto aqueles mais voltados às áreas de Ciência 

da Computação, o Colegiado do Curso propôs que sua denominação passasse a ser de "Curso de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial" (CPGEI), o que foi aprovada pelos 

Conselhos Superiores do CEFET-PR. 

A partir de 1990, participando do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico, o 

CEFET-PR estendeu sua ação educacional ao interior do estado do Paraná com a implantação de 

suas Unidades de Ensino Descentralizadas nas cidades de Medianeira, Cornélio Procópio, Ponta 

Grossa e Pato Branco. Em 1994, o então CEFET-PR, através de sua Unidade de Pato Branco, 

incorporou a Faculdade de Ciências e Humanidades daquele município. Como resultado, passou a 

ofertar novos cursos superiores: Agronomia, Administração, Ciências Contábeis, entre outros. No 
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ano de 1995, foi implantada a Unidade de Campo Mourão e, em 2003, a Escola Agrotécnica 

Federal de Dois Vizinhos foi incorporada ao CEFET-PR, passando a ser a sétima unidade do 

sistema. 

Em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 de 

20/12/1996, desvincula a educação profissional da educação básica. Assim, os cursos técnicos 

integrados são extintos e passa a existir um novo sistema de educação profissional, ofertando cursos 

nos níveis básico, técnico e tecnológico, no qual os Centros Federais de Educação Tecnológica 

deveriam prioritariamente atuar. A partir de então, houve um redirecionamento da atuação do 

CEFET-PR para o Ensino Superior, prosseguindo com expansão também da Pós-Graduação, 

baseada num plano interno de capacitação e ampliada pela contratação de novos docentes com 

experiência e titulação.  

Devido a esta mudança legal, o então CEFET-PR interrompe a oferta de novas turmas dos 

cursos técnicos integrados a partir de 1997. Este nível de ensino continuou a ser contemplado em 

parcerias com instituições públicas e privadas na modalidade pós-médio. 

Em 1998, iniciou-se o Ensino Médio, antigo 2º grau, desvinculado do ensino 

profissionalizante e constituindo a etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, ministrado em regime anual. 

Em 1999, tiveram início os Cursos Superiores de Tecnologia, como uma nova forma de 

graduação plena, proposta pela instituição em caráter inédito no País, com o objetivo de formar 

profissionais focados na inovação tecnológica. Também em 1999 o Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Elétrica e Informática Industrial iniciou o doutorado em Engenharia Elétrica e 

Informática Industrial. 

Em fevereiro de 2001 começou a funcionar em Curitiba, com o nome de Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais um curso de mestrado, envolvendo professores 

de diferentes áreas como: Física, Química e Mecânica. No ano de 2002 ocorreu a primeira defesa de 

dissertação do programa.  

Em 2003 a Unidade de Ponta Grossa passa a ofertar o mestrado em Engenharia de Produção, 

comprovando o crescimento da pós-graduação, juntamente com a interiorização das atividades do 

sistema. Na continuidade, em 2006, foi aprovado o Programa de Pós-Graduação em Agronomia 

(PPGA), em Pato Branco; em 2008, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia (PPGECT), em Ponta Grossa. Em 2009, começam mais dois Programas de Pós-

Graduação, um em Engenharia Elétrica (PPGEE), em Pato Branco, e outro em Engenharia Civil 

(PPGEC), em Curitiba; em 2010 mais dois Programas de Pós-Graduação, sendo Engenharia Elétrica 

em Cornélio Procópio, e outro profissional em Computação Aplicada em Curitiba.  
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Em outubro de 2005, pela Lei Federal 11.184, o Centro Federal de Educação Tecnológica 

tornou-se a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os alicerces para a Universidade 

Tecnológica foram construídos desde a década de 70, quando a Instituição iniciou sua atuação na 

educação de nível superior. Assim, após sete anos de preparo e obtido o aval do Governo Federal o 

Projeto de Lei n° 11.184/05 foi sancionado pelo Presidente da República, no dia 7 de outubro de 

2005, e publicado no Diário Oficial da União, em 10 de outubro de 2005, transformando o Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) em Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), a primeira do Brasil. 

A iniciativa de pleitear, junto ao Ministério da Educação, a transformação teve origem na 

comunidade interna, pela percepção de que os indicadores acadêmicos nas suas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, credenciavam a instituição a buscar a condição de Universidade 

Especializada, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Artigo 53 da LDB. O 

processo de transformação do CEFET-PR em Universidade pode ser subdividido em três fases 

principais: 

 A primeira fase, 1979-1988, responsável principalmente pela inserção 

institucional no contexto das entidades de Ensino Superior, culminando com a implantação 

do primeiro Programa de Mestrado. 

 A segunda fase, 1989-1998, marcada pela expansão geográfica e pela 

implantação dos Cursos Superiores de Tecnologia; 

 A última fase, iniciada em 1999, caracterizada pelo ajuste necessário à 

consolidação em um novo patamar educacional, com sua transformação em Universidade 

Tecnológica. 

Em 2006, o Ministério da Educação autorizou o funcionamento dos Câmpus Apucarana, 

Londrina e Toledo, que começaram suas atividades no início de 2007, e Francisco Beltrão, em 

janeiro de 2008. Assim, em 2009, eram 11 Câmpus, distribuídos no estado do Paraná. 

Em 2009, ano de seu centenário, a UTFPR contava com 1.393 docentes, 647 técnicos 

administrativos e 16.091 estudantes matriculados em cursos de Educação Profissional de Nível 

Técnico, de Graduação e em Programas de Pós-Graduação lato e stricto sensu, distribuídos nos 11 

Câmpus, no estado do Paraná. Com a autorização do funcionamento do Câmpus Guarapuava e 

início de suas atividades em 2011, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná passou a compor 

12 Câmpus, no estado do Paraná. 

Em onze de agosto de 2014 iniciaram-se as atividades do 13º Câmpus da UTFPR, no 

município de Santa Helena com os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado 

em Ciência da Computação, e indicativa do curso de Agronomia para o ano de 2017. 
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Assim, a UTFPR está presente em treze localidades do estado do Paraná, com os Câmpus 

Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, 

Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa do estado do Paraná indicando os Câmpus da UTFPR. 

Fonte: Relatório de Auto Avaliação 2014 – CPA/UTFPR. 

 

Atualmente, distribuídos em seus treze Câmpus, a UTFPR oferta 19 cursos técnicos, e 100 

cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. Na modalidade de Ensino a Distância 

(EaD), a UTFPR oferta três cursos de pós-graduação lato sensu, a saber: Educação: Métodos e 

Técnicas de Ensino, Gestão Ambiental em Municípios e Ensino de Ciências.  

 

1.2 HISTÓRICO DO CÂMPUS SANTA HELENA 

 

No município de Santa Helena, a implantação da infraestrutura para receber o ensino 

superior iniciou em 18 de junho de 1996, quando a UNIOESTE – Universidade do Oeste do Paraná 

e a Prefeitura Municipal de Santa Helena firmaram Convênio de Cooperação Técnica, Científica e 

Cultural, com objetivo da criação, em Santa Helena, do núcleo Avançado de Pesquisas, Pesqueiros, 

Biológicos e do Meio Ambiente, cujo intuito inicial era dar apoio ao curso de Engenharia de Pesca 

do Câmpus de Toledo. A partir deste momento começou a implantação de cursos superiores no 

município, sendo que em março de 2000, iniciam-se as aulas do curso de Pedagogia – extensão de 

Cascavel, e em junho deste mesmo ano, iniciam-se as aulas do curso de Ciências Biológicas – 

extensão de Cascavel, com turmas de 40 alunos. Paralelamente, foram realizados no Núcleo de 

Santa Helena três cursos de pós-graduação, sendo: Pós-Graduação em Metodologia de Ensino para 
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a Educação Básica, Turismo e Ensino Religioso. Até 2004 foram oferecidos vários cursos de Pós-

graduação. 

Em 2004, a extensão da UNIOESTE – chegou a 04 (quatro) cursos de graduação, sendo: 

Pedagogia e Ciências Biológicas (Extensão do Câmpus Cascavel) e Administração e Educação 

Física (Extensão do Câmpus de Marechal Cândido Rondon). Com os quatro cursos em plena 

atividade a Extensão de Santa Helena alcançou a marca de mais de 500 alunos no final do ano de 

2004.  

A parceria da UNIOESTE com o município de Santa Helena finalizou em 2007, ficando 

toda a estrutura ociosa e a oportunidade de acesso à educação superior da população da 

microrregião comprometida. 

Em 2012 iniciou-se a criação e implementação da UTFPR Câmpus Santa Helena. A 

proposta de projeto para a implantação do Câmpus teve origem a partir do ofício GS/SETI 0457/12, 

de 11/05/2012, do Secretário de Estado da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 

estado do Paraná, Alípio Leal, que consultou a Reitoria da UTFPR a respeito da possibilidade de 

instalação de um Câmpus em Santa Helena - PR, haja vista a demanda manifestada pelo referido 

município. 

Considerando o interesse por parte do Governo Federal e estabelecendo-se a articulação com 

o poder Estadual e Municipal e com o apoio de alguns deputados, propôs-se a implantação do 

projeto do novo Câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, com a 

incorporação das Instalações Educacionais existentes no município e com o apoio do Câmpus 

Medianeira (Câmpus padrinho) no processo de implantação. 

Após a UTFPR validar a proposta, a prefeitura Municipal de Santa Helena, por intermédio 

do ofício 210/12-GAB, informou à Reitoria da UTFPR que foi sancionada e publicada a Lei nº. 

2.228, de 13/12/2012, na qual a Câmara Municipal de Santa Helena autorizava o Executivo 

Municipal a doar os bens móveis e imóvel à UTFPR, cuja área era de 78.387,54 mil m
2
 e adquirir e 

incorporar a primeira área de terra adjacente com área aproximada de 36.000 m
2
. Adicionalmente, a 

prefeitura de Santa Helena assumiu o compromisso para a ampliação da área, com a aquisição da 

adjacente àquela existente, inclusive com uma comissão municipal instituída em 2013 para estudo 

desta demanda. 

Em 2013 o projeto de implantação do Câmpus Santa Helena foi aprovado pelo Conselho da 

Universidade – COUNI. Em julho deste mesmo ano, o Prof. Dr. Carlos Alberto Mucelin foi 

convidado pelo Diretor Geral do Câmpus Medianeira prof. Dr. Flávio Feix Pauli para ser o Diretor 

Geral do Câmpus Santa Helena. O Prof. Carlos aceitou a proposta e, no dia 01 de Outubro de 2013 

foi nomeado Diretor Geral do Câmpus, por meio de uma Portaria do Reitor da UTFPR, Prof. Carlos 

Eduardo Cantarelli. 
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No dia 04 de Outubro de 2013, em uma solenidade que envolveu diversas autoridades como 

Senadores e Deputados Federais, Deputados Estaduais e os vereadores da cidade de Santa Helena, 

além do Prefeito e o Vice-Prefeito, o Câmpus Santa Helena da UTFPR foi inaugurado. 

No dia 04 de dezembro de 2013, por meio da publicação no Diário Oficial da União, o 

Reitor da UTFPR, Prof. Carlos Eduardo Cantarelli Publicou a Portaria nº 2.497 de 29/11/2013 que 

autorizava o funcionamento do Câmpus Santa Helena: 

No contexto da UTFPR, o Prof. Dr. Carlos Alberto Mucelin Diretor Geral do Câmpus 

convidou determinados profissionais para compor a equipe de gestão e coordenação de Tecnologia 

de Informação (TI) e, em novembro de 2013 esses profissionais já estavam nomeados por Portaria 

do Reitor da UTFPR. Esta equipe passou a planejar e desenvolver ações no sentido de prever e 

prover as condições necessárias para o início das atividades letivas no Câmpus Santa Helena além 

de projetar sua ampliação futura, tanto em termos físico-estruturais quanto de proposição e 

implementação de novos cursos. 

1.3 HISTÓRICO DO CURSO 

A abertura em 2014 do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus Santa 

Helena fez parte do Plano de Desenvolvimento Institucional da UTFPR, e estava de acordo com o 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 

Neste sentido, ainda em 2013, houve a aprovação dos projetos de abertura dos dois 

primeiros cursos previstos para o Câmpus: Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

(Resolução 77/13 – COGEP, de 27/11/2013) e o Bacharelado em Ciência da Computação; sendo 

que em janeiro de 2014 ambos os cursos estavam registrados na plataforma E-MEC e, portanto, 

com vagas prontas para serem ofertadas. Começaram neste período os levantamentos de 

necessidades e as compras de mobiliários, equipamentos e bibliografias para atender as demandas 

dos cursos. 

Em maio de 2014, começavam a tomar posse os primeiros servidores técnicos 

administrativos e docentes concursados para o Câmpus, os quais deram continuidade e 

intensificaram as ações de implementação do curso. Ao final de julho do mesmo ano, todos os 

servidores finalizaram um período de capacitação interna que teve duração superior a 45 dias, no 

qual foram realizados treinamentos, reuniões, cursos e atividades que visavam a preparar toda a 

equipe que iniciaria os trabalhos com os discentes que estavam para chegar.  

O mês de agosto de 2014 foi marcado pelo estabelecimento do Colegiado (Ata 001 de 

01/08/14) e do Núcleo Docente Estruturante (Ata 001 de 01/08/12), e, com muita expectativa, pelo 

ingresso via Sistema de Seleção Unificada (SISU) da primeira turma de 44 alunos do curso. 
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Também se iniciaram neste período, oficialmente, os trabalhos de construção do Projeto Pedagógico 

de Curso, com vistas à aprovação interna e posterior submissão aos processos de reconhecimento. 

Desde então, muito tem sido realizado pela equipe envolvida na consolidação do curso. 

Duas resoluções foram emitidas pelo Conselho de Graduação e Educação Profissional – COGEP da 

UTFPR por demandas levantadas pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus 

Santa Helena. A Resolução nº 077/14 – COGEP, de 14/11/2014, que altera de 50 min para 45 min o 

tempo de cada aula no período noturno no Câmpus, e a Resolução nº 039/15 – COGEP, de 

12/06/2015 que entre outras adequações, inclui parte da carga horária de estágio como disciplina na 

matriz curricular do curso e promove a presença de espaços vagos nas aulas semanais de maneira 

mais uniforme ao longo da matriz. 

Assim, o presente Projeto Pedagógico de Curso vem para consolidar a evolução constante 

que tem ocorrido no curso mesmo com pouco tempo de criação, e se mostra fruto de esforços, 

diálogos e construções coletivas. É este trabalho de muitas mãos que evidencia as concepções e 

pretensões do grupo de sujeitos envolvidos na construção e implementação do currículo do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus Santa Helena da UTFPR. 

 

1.4 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

 

É principio básico que as instituições de ensino superior públicas atuem na perspectiva da 

redução das desigualdades referentes ao acesso e permanência na educação superior na tentativa de 

se “aumentar expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de menor renda na 

Universidade pública” (BRASIL/MEC, 2007, p.27). Entretanto, esse movimento para a mudança, 

que visa à promoção da inclusão social por meio da educação apresenta uma trajetória recente 

(BRASIL/MEC, 2007), e que culminou com a criação de novas instituições públicas federais, e por 

consequência seus cursos de licenciatura, voltados à formação de professores para a educação 

básica. 

Notada é a importância atual dos cursos de licenciatura, que na última década foram muitos 

os esforços realizados para garantir maior organização entre as políticas, os programas e as ações 

direcionadas à formação de professores. A aprovação do Plano Nacional da Educação (PNE, 2014) 

foi o principal avanço neste sentido. No entanto, é preciso avançar ainda mais para a consolidação 

de políticas e normas nacionais fundamentais que garantam a formação inicial em cursos de 

licenciatura dos profissionais do magistério da educação básica, bem como a formação continuada 

(Parecer CNE-CP n° 02/15).  

Estes esforços visam a superar os desafios da formação de professores, na medida em que o 

número de docentes atuando na educação básica sem a correspondente formação em nível superior, 
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de acordo com o Parecer CNE-CP n° 02/15 é significativo (25,2% do total de 2.141.676 docentes). 

Ressaltam ainda que, desse contingente de profissionais sem formação superior, 0,1% não 

completou o Ensino Fundamental, 0,2% possui apenas o Ensino Fundamental completo, e 24,9% 

possuem o Ensino Médio, dos quais 13,9% concluíram o Ensino Médio Normal/Magistério e 4,9%, 

o Ensino Médio sem Magistério, enquanto 6,1% estão cursando o Ensino Superior (Parecer CNE-

CP n° 02/15). Esta realidade também é verdadeira para os docentes nas áreas de Ciências e 

Biologia. 

Em trabalho realizado sobre a formação e atuação dos professores do oeste do Paraná, 

verificou-se que os profissionais que atuam na rede pública da região apresentam sérios problemas 

de formação, também aliado ao fato de que muitos lecionam em disciplinas diferentes da sua área 

de formação. Há, por exemplo, Pedagogos e Licenciados em Matemática ou em Física ministrando 

aulas de Ciências e Biologia (MALACARNE, 2007). O autor conclui que “medidas urgentes devem 

ser tomadas para suprir as deficiências de formação daqueles que hoje atuam em sala de aula na 

região nestas disciplinas, e que se busque adequar a atuação dos professores em conformidade com 

a sua área de formação” (MALACARNE, 2007).  

Neste contexto de valorização e importância nacional e regional das licenciaturas insere-se o 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR Câmpus Santa Helena. A Mesorregião do 

oeste do Paraná possui 50 municípios, distribuídos em uma área de 22.851,003 km², equivalente a 

11,74% da área total do estado que é de 199.281,70 km², e uma população de 1.164.272 habitantes, 

posicionando-se entre as maiores densidades demográficas do estado, com 47,22 habitantes por 

quilômetro quadrado (IBGE, 2016). Essa região abrange três Núcleos Regionais de Educação (NRE 

de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu). Esses núcleos englobam 43 cidades e 289 escolas da rede 

pública estadual.  

Mais especificamente, o município de Santa Helena encontra-se no centro da Costa Oeste do 

Paraná, às margens do lago de Itaipu, em latitude de 24º51’37” Sul, e longitude de 54º19’58” Oeste 

e situa-se em altitude de 258 metros, com área total de 758.23 km². Sua população estimada em 

2016 é de 23.413 habitantes (IBGE, 2016).  

O município teve sua origem em um projeto de apropriação da Colonizadora Madalozzo de 

Erechim - RS e outros, às margens do Rio Paraná. As primeiras famílias desembarcaram no Porto 

de Santa Helena por volta de 1920 e encontraram, nesta região, um contingente razoável de ingleses 

que exploravam madeira e erva-mate. Em 1924, o município foi palco de algumas ações da 

histórica Coluna Prestes, que, em sua passagem pela região, expulsou os ingleses deste território. 

Através da Lei Estadual nº 5.497, de 02/02/1967, e instalado em 29 de dezembro de 1968, o 

Município de Santa Helena, sendo nesta mesma data desmembrado de Medianeira e Marechal 

Cândido Rondon. 
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Santa Helena é pólo de uma microrregião composta por seis municípios: Entre Rios do 

Oeste, São José das Palmeiras, Diamante do Oeste, Missal e Itaipulândia. Os serviços de nível 

estadual e federal para estes municípios são disponibilizados em Santa Helena, tais como 

CIRETRANS, INSS, Fórum Eleitoral, Caixa Economica Federal, Receita Federal, etc. Está 

praticamente equidistante das cidades que demarcam geográfica e politicamente a região oeste do 

Paraná sendo: 125 km de Guaíra - Mundo Novo/MS (ao norte), 119 km de Foz do Iguaçu (ao sul), 

114 km de Cascavel ao leste. 

Por se localizar as margens do Lago de Itaipu, o município tem grande representatividade 

turística, que, em conjunto com a agricultura e a atividade industrial, compõem majoritariamente o 

Produto Interno Bruto (PIB) da cidade. A agricultura ainda é a principal fonte de receita do 

município, mas na última década as áreas relativas à agroindústria e ao turismo têm ganhado 

significativo espaço na economia municipal. Na temporada de verão, a cidade recebe 

aproximadamente 10 mil turistas, grande parte proveniente da região oeste do Paraná e dos países 

vizinhos, especialmente oriundos da tríplice fronteira. 

Outro grande potencial do município, em especial no que tange o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, é o Refúgio Biológico de Santa Helena (RBSH). Trata-se de uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável privada pertencente à empresa Itaipu Binacional, estando 

localizado a poucos metros da UTFPR – Câmpus Santa Helena (Figura 2). Essa unidade de 

conservação foi instituída para proteger a fauna silvestre resgatada após o represamento do Rio 

Paraná para a construção da hidrelétrica de Itaipu, sendo componente da Área de Preservação 

Permanente do Lago Itaipu.  

Inicialmente, o RBSH foi declarado como Reserva Biológica de Santa Helena por decreto 

inspirado na Lei Federal n° 5.197/67 vigente na época de sua criação. Em 1984, passou à categoria 

de Refúgio por meio de decreto estadual, passando em seguida para a categoria de Área de 

Relevante Interesse Biológico (ARIE) para se adequar à Lei Federal nº 6. 938/81. Atualmente, o 

RBSH é a maior ARIE das unidades de conservação municipais do estado do Paraná, possuindo 

área total de 1.482,05 ha.  

O RBSH está inserido dentro do bioma Mata Atlântica, sendo sua fitofisionomia principal 

classificada como Floresta Estacional Semidecidual. Originalmente, o bioma Mata Atlântica foi um 

dos maiores das Américas, ocupando cerca de 150 milhões de hectares (RIBEIRO et al., 2009). As 

condições ambientais altamente heterogêneas favoreceram uma enorme diversidade e alta taxa de 

endemismo nessa região. Estima-se que entre 1 e 8 % do total das espécies do mundo tenham 

habitado a Mata Atlântica original. Atualmente restam aproximadamente 12% da área de Mata 

Atlântica que cobria o território brasileiro. Esse percentual encontra-se em fragmentos pequenos 

isolados, sendo poucos os que estão em bom estado de conservação (RIBEIRO et al., 2009). Devido 
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a sua alta diversidade, endemismos e estado atual de desmatamento e fragmentação, a Mata 

Atlântica é considerada uma das 25 áreas prioritárias para a conservação (hotspots) (MYERS et al., 

2000). Isso ressalta a importância da conservação de áreas como o RBSH, e o potencial de 

desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa básica e aplicada e de programas de extensão. 

Estes já são conduzidos pelos docentes do curso na área do RBSH (conforme descrito no item 6.4 

deste documento). 

 

Figura 2. Mapa indicando a localização do Refúgio Biológico de Santa Helena próxima ao Câmpus da 

UTFPR de Santa Helena, oeste do Paraná, sul do Brasil. 

 

Mesmo após a instalação do Câmpus da UTFPR, o município ainda apresenta em torno de 

800 alunos cursando o ensino superior em outras cidades da região. Uma parte desses alunos deixa 

a cidade para morar em outros municípios para cursar a graduação. Este fato é semelhante nas 

cidades que formam a microrregião, o que só reforça a grande importância e o potencial de 

crescimento da instituição em Santa Helena. 

Dentre as questões de fundamental relevância como justificativa da implantação do curso no 

município de Santa Helena, além da região geograficamente favorecedora às Ciências Biológicas 

(às margens do Lago de Itaipu, e circundada pelo Refúgio Biológico), ressaltam-se a carência de 

cursos de licenciatura de instituições públicas de ensino superior na região Oeste do Paraná. É 

importante ainda salientar a falta de profissionais qualificados para atuar no ensino de Ciências nos 
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anos finais do Ensino Fundamental e Biologia no Ensino Médio, não só na região, mas também em 

outras regiões do Brasil, como já citado e também demonstrado por ARAUJO e VIANA (2011). 

Ao instalar o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas nessa região, a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná denota seu compromisso social, capaz de recriar novas 

possibilidades de superação de problemas e desafios na sociedade e na educação básica, de modo a 

propiciar um novo caminho para além do “esgotamento de tudo o que uma escola de educação 

básica possa oferecer aos seus alunos” (Resolução CNE-CP n° 1/02). 

Dentro desta perspectiva, procurou-se construir um Projeto Pedagógico de Curso que visasse 

à formação do futuro professor de forma integral, buscando, cada vez mais, a integração entre os 

conhecimentos didático-pedagógicos e os conhecimentos científicos específicos das Ciências 

Biológicas em um conjunto coeso e interdisciplinar, permeado pela Pesquisa e pelas ações de 

Extensão. 

Nesse sentido, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas proposto pela UTFPR, 

oferecido no Câmpus Santa Helena, vem atender a essas demandas, orientando-se pela perspectiva 

da Política Nacional de Formação de Professores e, portanto, como parte do processo de reação à 

injustiça social na educação superior. Tais referenciais orientadores constituem componentes 

essenciais no projeto pedagógico do presente curso, e são pilares fundamentais para a consolidação 

do ensino público e democrático. No âmbito da legislação, os principais referenciais legais que 

orientaram a estruturação curricular deste PPC foram: 

i) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9.394/96 - LDB que no Art. 62, garante às 

Universidades a prerrogativa de formar o docente para atuar na educação básica, em curso 

de licenciatura plena e resguarda, dentre outros direitos, Art. 53, II, pela sua autonomia, o de 

fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

ii) O Parecer CNE-CP n° 02/15, e a Resolução CNE-CP n° 02/15 que estabelecem as novas 

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

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

licenciatura) e para a formação continuada; 

iii) O Parecer CNE/CES n° 1.301/01 e a Resolução nº 07/02 que estabelecem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Ciências Biológicas; 

iv) O Parecer CFBio nº 01/10 que propõe os requisitos mínimos para o biólogo atuar em 

diversas áreas de formação. 

 

Além disso, a estruturação curricular também foi pautada observando-se as necessidades 

constantes nos (as):  

- Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (terceiro e quarto ciclos, 
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Ciências Naturais); 

- Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Parte III); 

- Diretrizes curriculares da Educação Básica do estado do Paraná (Ciências e Biologia); 

- Discussões referentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2° versão/MEC). 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – Câmpus Santa Helena tem por finalidade formar profissionais licenciados para atuar na 

educação básica (ensino médio e anos finais do ensino fundamental), bem como gerar 

conhecimentos e tecnologias na área de Ciências Biológicas, além de outras mais que estiverem no 

escopo de suas competências. 

 

2.1 NOME DO CURSO 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

2.2 TITULAÇÃO CONFERIDA 

Licenciado (a) em Ciências Biológicas. 

 

2.3 MODALIDADE DO CURSO 

O curso é presencial, contem pré-requisitos, e a matrícula é realizada individualmente por 

disciplina. 

 

2.4 DURAÇÃO DO CURSO 

4 anos (8 períodos). 

 

2.5 CARGA HORÁRIA TOTAL 

3.242 (três mil duzentas e quarenta e duas) horas para integralização curricular. 

 

2.6 ÁREA DE CONHECIMENTO 

Ciências Biológicas (2.00.00.00-6). 

 

2.7 HABILITAÇÃO 

Ciências e Biologia. 

 

2.8 LOCAL DE OFERTA 

Câmpus Santa Helena. 

 

 

2.9 REGIME LETIVO 
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Semestral. 

 

2.10 NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 

44 (quarenta e quatro) vagas por semestre, totalizando 88 (oitenta e oito) vagas anuais. 

 

2.11 TURNO DE OFERTA 

Noturno. 

 

2.12 INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

2° semestre de 2014. 

 

2.13 ATO DE RECONHECIMENTO 

  

 

2.14 PROCESSO DE INGRESSO 

Em conformidade com os critérios estabelecidos pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), a seleção dos candidatos nos processos de ingresso para o curso leva em conta 

exclusivamente o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e ocorre via Sistema de 

Seleção Unificada (SISU/MEC). Atende ao disposto na Portaria Normativa MEC nº 18, de 

11/10/2012 sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que 

tratam a Lei no 12.711, de 29/08/2012, e o Decreto no 7.824, de 11/12/2012, os quais estabelecem 

que 50% das vagas devem ser destinadas a candidatos que tenham cursado e concluído com êxito 

todas as séries do Ensino Médio regular ou equivalente (técnico, magistério ou Educação de Jovens 

e Adultos) em escola(s) pública(s) brasileira(s) das esferas federal, estadual ou municipal. Além 

disso, apresenta 50% das vagas destinadas à Escola Pública reservadas aos estudantes oriundos de 

famílias com renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, per capita, e neste mesmo grupo, 

vagas reservadas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção igual à de pretos, 

pardos e indígenas da população do estado do Paraná, segundo o último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em virtude da reestruturação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas descrita no 

presente Projeto Pedagógico de Curso, para atendimento ao disposto na Resolução CNE-CP 2, de 

1°/07/2015, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as ‘Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores’, os estudantes do referido curso que ingressaram em 

2014/2°, 2015/1°, 2015/2°, 2016/1° e 2016/2° poderão fazer a opção por se manter na mesma matriz 

curricular do Projeto de Abertura de Curso (Resolução nº 039/15 – COGEP, de 12/06/2015), ou 
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pela migração para a nova matriz ofertada. Tal processo ocorrerá mediante plano de adesão, que 

será organizado pelo Colegiado de Curso e formalizado no Departamento de Registro Acadêmico. 

Ressalta-se que os estudantes terão a oportunidade única de optar pela migração no primeiro 

semestre do ano de 2017, enquadrando-se na excepcionalidade produzida para esta migração. Caso 

queiram ingressar no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas após o encerramento do referido 

processo, ficarão sujeitos às exigências pertinentes em cada forma de ingresso (processo seletivo, 

portador de diploma, transferência interna, transferência externa, entre outros). 

 

2.15 RELAÇÃO DO CURSO COM A VISÃO E MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A fim de atender a visão da UTFPR, que é “ser modelo educacional de desenvolvimento 

social e referência na área tecnológica” (UTFPR/PDI, 2013, p. 17), bem como sua missão de 

“Desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, 

interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com a comunidade, para o avanço do 

conhecimento e da sociedade” (UTFPR/PDI, 2013, p. 17), o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas busca alinhar os conceitos de desenvolvimento social e desenvolvimento tecnológico de 

forma indissociável. Para compreender como o curso trabalha essas questões, é preciso em primeiro 

lugar, entender o conceito de tecnologia que se busca construir na formação dos egressos. 

O termo tecnologia surgiu com a Revolução Industrial no final do século XVIII para 

designar melhorias de processos de produção, ganhos de produtividade e redução de custos dentro 

da lógica capitalista que se desenvolvia e se consolidava naquele momento. Embora o termo 

tecnologia tenha surgido naquele momento, a produção de novas tecnologias sempre existiu na 

história da humanidade, manifestando-se em todo tipo de utilização do conhecimento acumulado 

para superar as limitações naturais encontradas pelo homem. Assim, de forma mais ampla, a palavra 

tecnologia pode se entendida como qualquer atividade relacionada à solução de problemas, 

aproximando o saber fazer com saber pensar. Dessa forma, a tecnologia não pode ser entendida 

apenas como geração de produtos voltados a satisfazer às necessidades da sociedade de consumo, 

pois esta visão limitada do conceito de tecnologia contribui para acentuar as desigualdades sociais, 

separando aqueles que detêm as tecnologias daqueles que não as detêm.  

O conceito de desenvolvimento tecnológico existente na missão e na visão da UTFPR deve 

ser pensando de forma crítica dentro do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Assim, a 

maneira como esse conceito é trabalhado no curso vai além dos produtos gerados pelas engenharias. 

Na construção das competências e habilidades dos egressos, os conceitos de desenvolvimento social 

e desenvolvimento tecnológico estão intrinsecamente articulados, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento humano de forma sustentável. Para isso, as disciplinas do curso, aliadas aos 
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projetos interdisciplinares, aos estágios curriculares e às atividades de pesquisa e extensão, levam o 

aluno a construir um conceito de desenvolvimento tecnológico sob uma perspectiva mais 

humanitária e associada às questões ambientais e sustentáveis, de modo que possa contribuir com o 

crescimento do ser humano e não apenas com o desenvolvimento dos meios de produção. 

Desde cedo, já nos períodos inicias do curso, os alunos são incentivados a participar das 

atividades do núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular e dos projetos 

interdisciplinares, atuando junto às comunidades da região. Isso promove o desenvolvimento de 

uma consciência das necessidades regionais, levando os alunos a percorrer seu caminho acadêmico 

pautado na resolução dos problemas vividos pela comunidade nas quais eles se inserem durante o 

desenvolvimento de suas atividades extracurriculares, bem como na vivência dos estágios. Assim, o 

curso cumpre com sua função educacional de reconstruir a representação que os alunos fazem do 

conceito de tecnologia. Esse conceito deixa de ser meramente voltado ao consumismo e ao 

capitalismo, e passa a ser pensado como uso do conhecimento acumulado para a construção de 

tecnologias sustentáveis, comprometidas socialmente com a melhoria da qualidade de vida da 

população.  

 

2.16 OBJETIVOS DO CURSO 

 

Formar profissionais cidadãos, com conhecimento geral nas diversas áreas das Ciências 

Biológicas, através da integração do ensino, da pesquisa e da extensão na Instituição, permitindo o 

desenvolvimento de uma postura profissional coerente e responsável, e estimulando a atitude crítica 

e reflexiva sobre os conhecimentos biológicos e suas implicações socioambientais.  

O biólogo formado no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR – Câmpus 

Santa Helena deverá ser capaz de:  

1. Ser um indivíduo consciente de seu papel na sociedade como cidadão, atuando com 

uma formação geral interdisciplinar aplicada a um contexto regional;  

2. Compreender as exigências de sua atuação no trabalho e as áreas em que pode atuar, 

a partir de uma percepção da realidade regional;  

3. Responder de maneira adequada a estas exigências, desenvolvendo continuamente 

suas habilidades;  

4. Saber atuar na pesquisa básica e aplicada;  

5. Atuar dinamicamente no ensino dentro da área de conhecimento relacionando 

ciência, tecnologia e sociedade, visando a contribuir para a melhoria da qualidade da vida do ser 

humano e preservação do meio ambiente;  

6. Elaborar e executar projetos;  
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7. Organizar, coordenar e participar de equipes multiprofissionais;  

8. Utilizar o conhecimento acumulado de forma crítica, ética e democrática. 

 

2.17 PERFIL DO EGRESSO 

 

O profissional formado no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Santa Helena, deve conter em sua trajetória, profunda 

fundamentação teórica e vivência prática, na qual, irá possibilitar que o futuro 

professor/pesquisador tenha um olhar crítico, humanista e solidário sob a demanda da sociedade e 

ser capaz de compreender processos interdisciplinares para atuar como facilitador de informações e 

estimular a criatividade e reflexão em seus alunos. Também terá como perfil a preocupação com o 

ensino e a aprendizagem do aluno; o acolhimento e o trato da diversidade; o exercício de atividades 

de enriquecimento cultural; o aprimoramento em práticas investigativas; a elaboração e a execução 

de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares; o uso de tecnologias da informação e da 

comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores e o desenvolvimento de 

hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

Estará apto à docência na Educação Básica de Ensino, público e privado, ministrando aulas 

de Ciências no Ensino Fundamental e de Biologia no Ensino Médio; docência na formação inicial e 

continuada em Ciências Biológicas e de professores do Ensino Fundamental e Médio; e como 

educador em equipes multidisciplinares, educação profissional, espaços de educação não formal, 

espaços de divulgação científica e na produção/organização de materiais didáticos (em 

concomitância com as diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental e Médio, e as recomendações do MEC para os Cursos de Licenciatura - Art. 62 

da Lei 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação, e Resolução CNE-CP n° 02 de 2015).  

Estará qualificado para ingressar em programas de pós-graduação, desenvolvendo pesquisas 

e produtos nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, tais como: biodiversidade, bioprospecção, 

biossegurança, biotecnologia, políticas de saúde pública, gestão e planejamento ambiental, bem 

como, atuar em atividades técnicas e científicas junto a empresas, indústrias, ONGs, institutos e 

organizações prestadoras de serviços e produtos conforme a Resolução CNE/CES 07 de 11/03/2002 

e a Lei Federal n° 6.684 de 03/09/1979 que regulamenta a profissão de biólogo.  

Desta forma, o egresso deve apresentar elevado grau de conhecimento técnico-científico 

referente aos seguintes temas: diversidade dos seres vivos e suas relações de parentescos; interações 

ecossistêmicas; educação ambiental; processos biogeoquímicos; genética e saúde publica; estando 

preparado/qualificado para propor soluções para problemas que envolvam a sociedade no que diz 

respeito às ações dentro de sua área de atuação profissional. Tendo em vista ações voltadas ao 
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desenvolvimento sustentável da sociedade, utilizando-se de bioética, bases culturais, filosóficas, 

técnico-científicas e conceitos epistemológicos nas implicações socioeconômicas, ele deverá atuar 

como um agente transformador da realidade, promovendo o desenvolvimento de recursos humanos 

e a melhoria da qualidade de vida. 

 

2.18 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Quanto às competências e habilidades, de acordo com o Parecer CNE/CES 1.301/01, de 

forma mais abrangente, o currículo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi elaborado 

de maneira a propiciar ao Licenciado: 

- Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, 

dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e 

solidariedade; 

- 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; 

- 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; 

- Portar-se como educador consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na 

perspectiva socioambiental; 

- Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento de pesquisas e sobre a 

legislação e políticas públicas referentes à área; 

- Estabelecer relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade; 

- Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de 

processos e técnicas visando ao desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de 

laudos, pareceres, etc., em diferentes contextos; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos 

profissionais, de modo a estar preparado à contínua mudança do mundo produtivo; 

- Avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e 

produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e 

epistemológicos; 

- 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. 

Seguindo-se ainda as disposições estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial em nível superior, todo projeto pedagógico de curso de formação de docentes 

deve considerar: as competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; as competências referentes à compreensão do papel social da escola; as 

competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, os seus significados em 

diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; as competências referentes ao domínio do 

conhecimento pedagógico; as competências referentes ao conhecimento de processos de 

investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica e as competências referentes 

ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 

 

2.19 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR Câmpus Santa Helena é um 

curso de graduação da área de Ciências Biológicas que capacita o egresso a exercer a profissão de 

professor de Ciências no Ensino Fundamental e Biologia, no Ensino Médio, podendo também atuar 

como biólogo em determinadas áreas para exercer atividades no campo da docência, pesquisa e 

prestação de serviços à comunidade. 

O egresso também deverá estar atento às leis relativas ao Exercício Profissional do biólogo, 

as quais são regulamentadas pelo Conselho Federal de Biologia e pelos Conselhos Regionais de 

Biologia. Como âmbito inicial da legislação concernente ao profissional biólogo, cabe citar a Lei 

Federal n° 6.684/79, que regulamenta as profissões de biólogo e de biomédico, cria o Conselho 

Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, e dá suas outras providências. A 

referida Lei foi alterada pela Lei Federal n° 7.017/82, que dispõe no artigo 1º, sobre os Conselhos 

Federal e Regionais de Biomedicina e de Biologia, desmembrando-os em Conselhos Federal e 

Regionais de Biomedicina e Conselhos Federal e Regionais de Biologia, passando a constituir 

entidades autárquicas autônomas. No artigo 2º dessa mesma lei aplicam-se a cada um dos 

Conselhos Federais e respectivos Conselhos Regionais desmembrados as normas previstas no 
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Capítulo III da Lei nº 6.684, de 03/09/1979, que não contrariarem o caráter de autonomia dessas 

autarquias. O profissional formado, com sua denominação oficial de biólogo, terá regulado seu 

exercício profissional pelo sistema CFBio e CRBio e as legislações pertinentes à profissão. 

O artigo 1º da Lei Federal n° 6.684/79 supracitado, que regulamenta o exercício da profissão 

de biólogo foi complementado pelo Decreto 88.438/83, que inclui em seu Capítulo I, uma 

disposição preliminar que para o exercício da profissão de biólogo, somente será permitido ao 

portador de Carteira de Identidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional de Biologia da 

respectiva jurisdição.  

No Decreto 88.438/83, em conformidade com a Lei Federal n° 6.684/79, em seu artigo 3º, 

foram discriminadas as atividades que competem ao biólogo, sem prejuízo do exercício das mesmas 

atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o 

profissional poderá: formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos 

vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, 

saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades 

resultantes desses trabalhos; orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, 

sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do Poder Público, no âmbito 

de sua especialidade; realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres, de acordo com o 

currículo efetivamente realizado. 

Em complementação à Lei e ao Decreto supracitados a Resolução CFBio nº 05/85 explicita 

os termos genéricos utilizados anteriormente para discriminar as atividades profissionais do 

biólogo. As atividades profissionais do biólogo, inclusive a assunção de responsabilidade técnica, 

serão exercidas através dos seguintes trabalhos e serviços técnicos: 1 - Pesquisas básicas e 

aplicadas; 2 - Estudos, inclusive de viabilidade; planejamentos; projetos; análises; experimentação; 

ensaios; formulações; 3 - Assistência; assessoria; consultoria; orientação; aconselhamento; 

recomendação; prescrição; 4 - Especificações; orçamentação; levantamentos; inventários; 

quantificação; 5 - Supervisão; organização; coordenação; 6 - Exames; vistorias; perícias; 

avaliações; arbitramentos; laudos e pareceres; 7 - Direção; gerenciamento; fiscalização; 8 - Ensino; 

extensão; divulgação; demonstração; treinamento e condução de equipe; 9 - Produção 

especializada; multiplicação; padronização; mensuração; controle qualitativo e quantitativo; 10 - 

Manejo; conservação; erradicação; guarda e catalogação; 11 - Provimento de cargos e funções 

técnicas; 12 - Outras atividades inerentes ao exercício profissional. 

 Dentre a legislação vigente cabe ainda citar as Resoluções CFBio nº 01/90 (dispõe sobre 

concessão de Termo de Responsabilidade Técnica em Controle de Vetores); CFBio nº 11/91 (cria as 

COFEPs - Comissões de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional no âmbito dos 

CRBios, define competências e institui o Manual de Orientação e Fiscalização do Exercício 
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Profissional – MOFEP); CFBio nº 12/91 (dispõe sobre o registro profissional de biólogos que 

exercem cargo ou função no Magistério de 3º grau); CFBio nº 01/93 (dispõe sobre a Concessão de 

Termo de Responsabilidade Técnica em Testes de Investigação de Paternidade por Análise de ADN 

e outros Marcadores Genéticos Moleculares); CFBio nº 12/93 (regulamenta a concessão de Termo 

de Responsabilidade Técnica em Análises Clínicas e dá outras providências); CFBio nº 17/93 

(Dispõe sobre normas e procedimentos para a concessão do título de Especialista em Áreas das 

Ciências Biológicas); CFBio nº 03/96 (regulamenta a concessão de Termo de Responsabilidade 

Técnica em Análise e Controle de Qualidade Físico-química e Microbiológica de Águas, inclusive 

as de Abastecimento Público); CFBio nº 05/96 (institui a regulamentação para Concessão da 

“Anotação de Responsabilidade Técnica” no âmbito de serviços inerentes à Profissão de biólogo); 

CFBio nº 03/99 (dispõe sobre normas e procedimentos para a concessão do Termo de 

Responsabilidade Técnica - TRT - nas diversas Áreas das Ciências Biológicas); CFBio nº 06/00, 

adendo a Resolução CFBio nº 17/93 (dispõe sobre normas e procedimentos para a concessão do 

Título de Especialista em Áreas das Ciências Biológicas); CFBio nº 10/03 (dispõe sobre as 

Atividades, Áreas e Subáreas do Conhecimento do biólogo); CFBio nº 30/04 (dispõe sobre a 

Rerratificação da Resolução nº 11/03 (dispõe sobre a regulamentação para Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART por atividade profissional no âmbito das atividades inerentes à 

profissão de biólogo); CFBio nº 60/05 rerratifica as Resoluções CFBio nº 11/03 e nº 30/04 (dispõem 

sobre a regulamentação para Anotação de Responsabilidade Técnica – ART por atividade 

profissional no âmbito das atividades inerentes a profissão de biólogo); CFBio nº 151/08 (dispõe 

sobre a impossibilidade de registro nos CRBios de portadores de diplomas dos cursos de Educação 

a Distância - EAD e do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes (Lei nº 9.424, de 

24/12/1996); e CFBio nº 214/10 (dispõe sobre a regulamentação para inclusão ao Acervo Técnico 

de atividades e serviços profissionais regulamentados pelo CFBio, prestados por biólogos fora do 

Brasil). 

Cabe citar ainda a Resolução nº 227, de 18/08/2010, que dispõe sobre a regulamentação das 

Atividades Profissionais e das Áreas de Atuação do biólogo em: Biotecnologia e Produção; Meio 

Ambiente e Biodiversidade; e Saúde, estimulando o desenvolvimento da ciência e tecnologia no 

país.  
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO‐PEDAGÓGICA  

 

A organização didático-pedagógica do curso está pautada na concepção da Biologia como 

ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio ambiente, além dos processos e 

mecanismos que regulam a vida. Portanto, os profissionais formados nesta área do conhecimento 

têm papel principal nas questões que envolvem o conhecimento dos fenômenos da natureza. 

O estudo das Ciências Biológicas deve possibilitar a compreensão de que a vida se 

organizou através do tempo, sob a ação de processos evolutivos, tendo resultado numa diversidade 

de formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas. Esses organismos, incluindo os 

seres humanos, não estão isolados, ao contrário, constituem sistemas que estabelecem complexas 

relações de interdependência. O entendimento dessas interações envolve a compreensão das 

condições físicas do meio, do modo de vida e da organização funcional interna própria das 

diferentes espécies e sistemas biológicos. Contudo, particular atenção deve ser dispensada às 

relações estabelecidas pelos seres humanos, dada a sua especificidade. Em tal abordagem, os 

conhecimentos biológicos não se dissociam dos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR busca como estratégia, a 

construção/produção do conhecimento de forma integrada, que gere a consolidação dos 

conhecimentos necessários às competências e habilidades do egresso. Para tanto, são estimuladas 

atividades que privilegiem a associação entre alunos, professores e demais servidores em atividades 

que vão além do ensino, ou seja, que incluam a pesquisa e a extensão como parte integrante do 

processo de ensino/aprendizagem. 

Por meio da associação ensino, pesquisa e extensão, articuladas às Atividades Prática como 

Componente Curricular (APCC), às disciplinas, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS), ao 

Estágio Curricular Obrigatório, às atividades do núcleo de estudos integradores para enriquecimento 

curricular e ao trabalho de conclusão de curso, os alunos são estimulados a entrar em contato com a 

realidade do meio de atuação profissional futura. Tal processo possibilitará o conhecimento, desde a 

graduação, dos problemas, potencialidades e perspectivas a serem vivenciados futuramente, 

retroalimentando e revisando o conhecimento, bem como as atividades de ensino. A participação 

dos alunos em projetos de pesquisa e extensão é norteada pela UTFPR, de forma a assegurar o seu 

papel social junto à comunidade onde está inserida. 

A associação entre Universidade e comunidade também recebe atenção especial, na forma 

de convênios e intercâmbios institucionais, ampliando as possibilidades para o ensino prático do 

curso, além do constante contato entre Universidade e sociedade. 

A construção da matriz curricular está baseada no estabelecimento de pré-requisitos 

mínimos, na opção de disciplinas optativas e de atividades complementares de graduação, as quais 
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oportunizarão aos alunos a busca de uma formação diferenciada, atendendo aos seus anseios 

individuais, dentro das possibilidades de formação e atribuição profissional legal, permitindo 

também a constante atualização. 

A realização de trabalhos em grupo, reunindo alunos, professores e inclusive demais 

servidores, é aspecto fundamental à interdisciplinaridade, congregando áreas que tenham interesses 

comuns e que resultem na integração de conhecimentos. Os projetos interdisciplinares 

desenvolvidos no curso trazem este aspecto à formação dos discentes. Para isso é fundamental que 

cada docente tenha visão global sobre todas as áreas que compõem o curso, auxiliando os 

acadêmicos numa visão de entendimento do curso, e direcionando os conteúdos por ele ministrados 

a essa visão e à continuidade do conhecimento. 

Almeja-se que os alunos tenham participação ativa nas atividades acadêmicas do curso, 

assim como naquelas atividades extraclasse, com o uso frequente da estrutura da biblioteca, o 

contato constante com os professores fora dos horários de aula para esclarecer dúvidas, trabalhos 

em grupo, atuação em projetos de pesquisa e extensão, comissões, movimentos estudantis, etc., 

caracterizando uma formação mais ampla e cidadã. A participação dos alunos nestas atividades, de 

forma complementar às disciplinas cursadas, sob a orientação dos professores, é requisito 

fundamental à formação desejada, além do zelo necessário pelo patrimônio público e do bom 

relacionamento com colegas, professores e técnicos administrativos. Esses últimos também têm, 

dentro de uma visão moderna da formação profissional, um papel muito importante, devendo 

também se comprometer com o processo de ensino e aprendizagem. Este comprometimento se 

revela, principalmente, na participação em eventos e cursos promovidos pela instituição e fora dela, 

sempre que for necessário ou possível, bem como no zelo e manutenção dos materiais, 

equipamentos e espaço físico sob sua responsabilidade, em um ambiente de respeito, equilíbrio e 

colaboração mútua. 

Para o corpo docente, as atitudes que são esperadas partem do princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo a interação das suas atividades 

com os objetivos da UTFPR. Esse processo deve ocorrer de forma associada e visando à produção 

do conhecimento, valorização da pessoa humana, com trabalho embasado em princípios éticos, 

compromisso social, atualização técnica e didático-pedagógica permanente, inserção científica, 

forte atuação junto aos discentes, participação na gestão acadêmica e administrativa, promovendo 

cada vez mais a inserção social do curso e, consequentemente, da Universidade. 

Desta forma, a organização didático-pedagógica do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Câmpus Santa Helena, atende a Resolução CNE-CP n° 02, de 1°/07/2015 do Conselho 

Nacional de Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; a 
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Deliberação nº 04/07 – COUNI, de 25/05/2007 e a Resolução nº 19/12 – COGEP, de 01/06/2012, 

relativas às Diretrizes Curriculares para os Cursos de Bacharelado e Licenciatura da UTFPR. 

 

3.1 RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

 

Ao longo de toda sua história, a UTFPR sempre teve o compromisso de romper com a 

dualidade entre teoria e prática, dimensões estas indissociáveis para a educação integral do 

indivíduo, pois nenhuma atividade humana se realiza sem elaboração mental, sem uma teoria em 

que se referencie e lhe dê sustentação. Tal princípio educativo não admite a separação entre as 

funções intelectuais e as técnicas e respalda uma concepção de formação profissional que unifique 

ciência, tecnologia e trabalho, bem como atividades intelectuais e instrumentais (UTFPR/PDI, 

2013). 

A educação em todos os seus níveis e modalidades deve ser encarada como referencial 

permanente de formação geral, que encerra como objetivo fundamental o desenvolvimento do ser 

humano pautado por valores éticos, sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a 

desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores.  

Assim, dentro da carga horária de cada disciplina do curso são desenvolvidos os 

pressupostos teóricos necessários juntamente com as práticas experimentais/laboratoriais/de campo 

pertinentes ao conteúdo desenvolvido, utilizando-se os espaços necessários disponíveis na estrutura 

do Câmpus. 

As disciplinas que preveem atividades práticas de laboratório têm na ordem de no mínimo 

25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária total voltada para este fim, podendo chegar a 

50% (cinquenta por cento) conforme descrito no item 3.17.1-C, e estas atividades deverão ser 

explicitadas nos Planos de Ensino. As aulas práticas são destinadas a turmas de até 22 (vinte e dois) 

alunos, ocorrendo desdobramento de turmas quando o número de matrículas excederem esse 

quantitativo. Nesses casos, a carga horária docente e o desenvolvimento das atividades prático-

experimentais são contabilizados e realizados em dobro. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

Com relação ao desenvolvimento das competências profissionais de seus alunos, os 

pressupostos assumidos pela UTFPR indicam que estes devem apresentar diante de uma situação, 

de forma autônoma, acerto no julgamento da pertinência da ação e em seu posicionamento, 

demonstrando atitude relacionada com a qualidade do trabalho, a ética, o cuidado com o meio 

ambiente, a convivência participativa e solidária, a iniciativa e a criatividade (UTFPR/PDI, 2013). 
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Nesta visão, a organização didático-pedagógica do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas busca desenvolver ao longo do curso as competências profissionais gerais e específicas, 

incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional e a 

uma atuação cidadã. Para isso, busca-se sempre nas atividades fins do curso: 

a) a adoção de métodos diferenciados de ensino e de novas formas de organização do trabalho 

acadêmico, que propiciem o desenvolvimento de capacidades para resolver problemas que 

integrem a vivência e a prática profissional; 

b) a incorporação dos saberes dos estudantes às práticas de ensino, como forma de 

reconhecimento de possibilidades diversas de soluções de problemas, assim como de 

percursos de aprendizagem; 

c) o estímulo à criatividade, à autonomia intelectual e ao empreendedorismo; 

d) a valorização das inúmeras relações entre conteúdo e contexto, que se podem estabelecer;  

e) a integração de estudos de diferentes campos, como forma de romper com a segmentação e 

o fracionamento, entendendo que os conhecimentos se inter-relacionam, contrastam-se, 

complementam-se, ampliam-se, e influem uns nos outros. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

 

Em consonância com os princípios estabelecidos para o desenvolvimento do Ensino na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, a avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem se dá em dinâmica processual, sempre que possível com preponderância dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. A avaliação como processo é contínua (VASCONCELLOS, 

1994), pois resulta do acompanhamento efetivo do professor durante o período no qual determinado 

conhecimento está sendo construído pelo estudante. Avaliação, ensino e aprendizagem vinculam-se, 

portanto, ao cotidiano do trabalho pedagógico e não apenas aos momentos especiais de aplicação de 

instrumentos específicos. 

A avaliação dos processos de ensino e aprendizagem no curso é realizada de forma contínua 

e sistemática, priorizando atividades formativas e considerando os seguintes objetivos: diagnosticar 

e registrar o progresso do estudante e suas dificuldades; orientar o estudante quanto aos esforços 

necessários para superar as dificuldades e orientar as atividades de (re)planejamento dos conteúdos 

curriculares. 

A avaliação da aprendizagem dos alunos por componente curricular, levando-se em 

consideração a assiduidade e o aproveitamento nos estudos, é realizada de acordo com as 

especificações referidas no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de 
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Graduação da UTFPR (Resolução nº. 017/15-COGEP) em seu capítulo VII (Do Ensino, do 

Rendimento escolar e da Aprovação) que segue as seguintes diretrizes:  

Frequência: a presença do aluno em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

demais atividades programadas é condição para a aprovação do aluno matriculado na modalidade 

com presença obrigatória. É vedado ao aluno o abono de faltas, salvo nos casos previstos em lei. 

Aproveitamento: os alunos serão avaliados através de atividades que resultem na avaliação 

do conhecimento por atribuição de notas a critério do professor e segundo o plano de ensino da 

disciplina. A flexibilização do regimento da Instituição permite que o professor possa alterar os 

critérios propostos conforme a necessidade de cada disciplina.  

Critério de aprovação: será aprovado o aluno que obtiver aproveitamento final igual ou 

superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

Critério de reprovação: independentemente dos resultados obtidos pelo seu desempenho, 

será considerado reprovado na disciplina o aluno que não tiver comparecido a pelo menos 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades. Também será considerado reprovado o 

aluno que obtiver aproveitamento inferior a 6,0 (seis).  

 

3.3.1 Avaliação dos alunos com necessidades especiais 

 

Os alunos com necessidades especiais apresentam características e particularidades que não 

podem ser tratadas e trabalhadas de maneira homogênea em seus aspectos cognitivos, físicos e 

psicossociais. São necessidades que requererem dos professores e da própria Universidade um 

tratamento diferenciado, levando em consideração os conceitos expressos pela Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) n° 13.146, de 06/07/2015, em seu artigo 3º que explicita 

e conceitua o que é acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras, comunicação, 

adaptações razoáveis, elemento de urbanização, mobiliário urbano, pessoa com mobilidade 

reduzida, residências inclusivas, moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, 

atendente pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante. 

A UTFPR Câmpus Santa Helena conta em seu quadro funcional com um intérprete de libras. 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem as disciplinas obrigatórias Libras 1 e Libras 2, 

o que possibilita a melhoria dos processos de comunicação, além da disciplina Educação e 

Diversidade, que trabalha a questão da diversidade no contexto da profissão docente. 

Adicionalmente, disciplinas optativas são ofertadas para ampliar o conhecimento dos alunos sobre 

as especificidades da educação de pessoas com necessidades especiais. No tocante às adaptações, 

modificações e ajustes necessários tanto à locomoção quanto à acessibilidade, o Câmpus está 
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adequando os blocos antigos aos portadores de necessidades especiais. Os novos blocos já foram 

projetados dentro dos padrões necessários à implementação da LBI. 

Medidas para contribuir com a formação e atuação dos docentes com alunos com 

necessidades especiais são colocadas em prática para favorecer a melhoria dos processos de ensino 

e aprendizagem. Essas medidas envolvem desde o atendimento direto desses alunos e suas famílias 

no Câmpus até o intercâmbio de informações com outras Universidades para implementação de 

propostas de políticas de inclusão para a UTFPR Câmpus Santa Helena, com atividades como 

leituras, debates, reflexões com textos e obras sobre inclusão pelos grupos de Estudo e Pesquisas do 

Câmpus, monitorias com horários diferenciados para os alunos com necessidades especiais, previsto 

no Regulamento da Monitoria da UTFPR, adequação dos espaços físicos para os alunos com 

necessidades especiais, e acompanhamento de intérprete de Libras em sala de aula e nos 

atendimentos da monitoria. 

3.4 FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

É consensual a constatação de estarem superados os modelos de ensino estruturados sob a 

ótica de grades curriculares inflexíveis, estanques, caracterizadas pela fragmentação e 

hierarquização rígida das disciplinas (PDI e PPI da UTFPR). Nestes principais documentos da 

UTFPR fica evidente que a instituição tem o compromisso de romper com este paradigma, e 

garantir estruturas curriculares mais inovadoras e flexíveis, permitindo que o aluno tenha 

participação no ritmo e na direção do seu curso, utilizando-se da melhor forma os mecanismos que 

a Universidade oferece em termos de atividades acadêmicas na composição de seu currículo.  

Este compromisso institucional atende não somente a Lei n° 10.172/01 e os Pareceres CNE-

CES n° 776/97 e n° 583/01, mas também tem vistas à internacionalização, com medidas que 

venham a contribuir na flexibilidade dos currículos. A forma como os pré-requisitos são 

considerados institucionalmente (UTFPR/Regulamento, 2015), e a possibilidade de convalidação de 

disciplinas em bloco ou por saberes e competências são as principais ações que permitem aos cursos 

considerar, para integralização do currículo do discente, alternativas pessoais e percursos 

acadêmicos diferenciados. 
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3.5 RELAÇÃO COM A PESQUISA  

 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, Câmpus Santa Helena, tem 

como uma de suas prioridades as atividades de pesquisa, tanto em relação ao corpo docente quanto 

ao discente. Em relação aos docentes, a pesquisa qualifica as aulas, atualiza os referenciais 

pedagógicos adotados em sintonia com as discussões em âmbito nacional e internacional e oferece à 

sociedade e à própria UTFPR as contribuições específicas destas reflexões. Em relação aos alunos, 

a pesquisa fomenta a formação do professor-pesquisador, isto é, aquele comprometido: com o 

aprimoramento do Ensino; com o desenvolvimento de novos métodos e metodologias; com 

proposição de soluções para os problemas do Ensino e das Ciências Naturais. A pesquisa também 

complementa os estudos realizados pelos alunos e colabora no desenvolvimento de sua autonomia 

intelectual. 

O incentivo à investigação científica é um dos objetivos do curso. Nessa direção, os 

conhecimentos produzidos são amplamente difundidos no processo de ensino e aprendizagem e nos 

trabalhos de extensão que o curso está envolvido. As atividades de pesquisa e extensão são 

concebidas como um processo de cunho educativo, científico, cultural e social, que, em sua 

articulação com o ensino, propiciam a disseminação dos conhecimentos produzidos no meio 

acadêmico e para a comunidade em geral, ao mesmo tempo em que realimentam o processo de 

pesquisa sinalizando necessidades que as Ciências Biológicas precisam enfrentar. 

Em conformidade com o caráter de Universidade, o curso visa através da articulação, tanto 

interna quanto externa, de conhecimentos socialmente relevantes que contribuam para formar o 

quadro dos futuros educadores que venham desempenhar um diferencial nas redes oficiais de 

ensino, contribuindo dessa forma com a melhora da qualidade educativa. 

A principal ação de interface do curso com o âmbito científico é o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). O PIBIC tem como meta a inicialização dos discentes em 

pesquisas científicas e tecnológicas nas diferentes áreas de conhecimento. O programa é apoiado 

pelo CNPq, Fundação Araucária e UTFPR com a concessão de bolsas, sendo que os alunos também 

podem participar do Programa de Voluntariado em Iniciação Científica e Tecnológica (PVICT) 

como voluntários. 

Outro programa similar, fomentado pelo CNPq, e amplamente explorado pelos docentes do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) que preza pelo fortalecimento do processo de 

disseminação do conhecimento científico e tecnológico por meio do desenvolvimento de atitudes, 

habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica dos jovens estudantes. 
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O Programa de Iniciação Científica, seja o destinado à Graduação ou ao Ensino Médio, 

objetiva despertar a vocação técnico-científica, incentivar novos talentos potenciais entre os 

estudantes e contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa estimulando 

pesquisadores produtivos a envolverem alunos de Graduação e de Ensino Médio em atividades 

técnico-científicas e artístico-culturais. Adicionalmente, o PIBIC proporciona aos bolsistas e 

voluntários, orientados por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa além de estimular o desenvolvimento do “pensar científico” e das criatividades decorrentes 

das condições criadas pelo confronto direto com os questionamentos inerentes à pesquisa. 

O crescente aumento de projetos homologados e de alunos com Iniciação Científica (IC) 

ressalta o comprometimento dos docentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas com 

uma formação sólida e consistente no âmbito científico. Em 2014, foram homologados, junto à 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Santa Helena, cinco projetos de pesquisas. 

Adicionalmente, o Curso foi contemplado com nove bolsas de PIBIC-EM. É pertinente ressaltar 

que as atividades acadêmicas do Câmpus Santa Helena iniciaram-se no segundo período letivo do 

referido ano. Em 2015, os docentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

homologaram, junto a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e executaram nove projetos, que 

resultaram em cinco bolsas de PIBIC-EM (fomento CNPq), cinco bolsas de PIBIC (sendo uma 

fomentada pelo CNPq, uma pela UTFPR e três pela Fundação Araucária) e onze PVICT. Em 2016, 

foram homologados 16 projetos, que resultaram em oito bolsas de PIBIC-EM (fomento CNPq) e 

oito bolsas de PIBIC (sendo uma fomentada pelo CNPq, quatro pela UTFPR e três pela Fundação 

Araucária). Adicionalmente, também uma bolsa do Programa Institucional de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), com fomento da Fundação Araucária. 

Os alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas podem realizar atividades de 

pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, visto que há cinco Grupos de Pesquisa cadastrados 

no Diretório do CNPq e certificados pela Instituição, sendo “Avaliação e Monitoramento de 

Biodiversidade AMBIO”, “Metabólitos Secundários e Morfofisiologia de Plantas”, “Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Educação e Formação de Professores”, “Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação, Violência e Indisciplina” e “Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e saúde 

inclusiva". Tais grupos fornecem subsídios teórico-práticos, oportunizando que os alunos realizem 

pesquisas em Zoologia, Etologia, Genética, Botânica, Microbiologia, Ecologia, Química, Educação, 

entre outras.  

Os projetos de pesquisa nos quais os estudantes participam apresentam comprovada 

qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada pelos docentes do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Em 2015, foram captados R$ 16.000,00 (dezesseis mil Reais) 

em recursos oriundos do Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico 
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da UTFPR (PAPCDT) distribuídos em quatro projetos. Neste mesmo ano, um projeto foi 

contemplado com R$ 25.560,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta Reais) através da chamada 

MCTI/CNPq/TIM 02/15 – Atividades de Divulgação Científica voltadas para o Ano Internacional 

da Luz. Em contrapartida, em 2016 através deste mesmo programa (PAPCDT) adicionado a uma 

complementação oriunda do Câmpus Santa Helena, o grupo de docentes do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas foi contemplado com R$ 31.000,00 (trinta e um mil Reais). A participação 

dos alunos nestes projetos de pesquisa fornece uma ampliação na formação dos 

bolsistas/voluntários despertando, assim, a vocação científica e incentivando na preparação para 

ingressar em Programas de Pós-Graduação. 

Devido à crescente ampliação das atividades de pesquisa supracitadas, uma parte do grupo 

de docentes está desenvolvendo uma proposta de criação de um Mestrado Acadêmico, stricto sensu, 

em Biodiversidade. A interface do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, 

Câmpus Santa Helena será consolidada com a abertura do Programa de Pós-Graduação que 

maximizará o conhecimento dos discentes oportunizando-os a continuarem seus estudos na área de 

Biodiversidade nesta Instituição. 

 

3.6 RELAÇÃO COM A EXTENSÃO 

 

A extensão universitária é definida como um processo educativo, cultural e científico que se 

articula ao ensino e a pesquisa de forma indissociável e institucionalizada, viabilizando a relação 

transformadora entre Universidade e sociedade. Ela oferece um canal de interlocução entre a 

sociedade e a Universidade, trazendo as demandas da população e os desafios para o 

desenvolvimento do país para o centro da pesquisa e deste para a sociedade. 

De acordo com o artigo 207 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) "as Universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão". Sendo assim, 

ensino, pesquisa e extensão devem ser equivalentes e igualmente tratados por parte das Instituições 

de Ensino Superior, caso contrário, tais entidades estarão se contrapondo à Constituição. 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus Santa Helena tem como 

pressuposto básico a integração efetiva da extensão universitária ao ensino e à pesquisa, envolvendo 

o corpo docente e discente, e sempre levando em consideração o compromisso social da 

Universidade pública brasileira. 

Além desta indissociabilidade, outros itens das diretrizes básicas definidas no Plano 

Nacional de Extensão Universitária são compromissos do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UTFPR Câmpus Santa Helena: a busca pela interdisciplinaridade e 
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interprofissionalidade; a identificação das demandas da comunidade e das empresas de modo a 

trazê-las para dentro da Universidade, visando a alavancar pesquisas; a articulação de ações que 

resultem em impacto na formação dos discentes; o incentivo à troca de saberes entre Universidade e 

sociedade, através da aplicação de metodologias participativas, visando à democratização do 

conhecimento e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade; a priorização de 

ações extensionistas que: visem ao desenvolvimento regional e nacional, sejam transformadoras, 

objetivando a melhoria da qualidade de vida da sociedade, sejam voltadas para os interesses e 

necessidades da população envolvida e visem impacto sobre questões regionais prioritárias. 

Dentro das atividades do curso, a extensão universitária será implementada principalmente 

por meio das disciplinas de Projetos Interdisciplinares que serão desenvolvidos integrando as 

disciplinas de cada semestre e terão como produto final uma ação de extensão (Carga Horária total 

das disciplinas: 240 horas). As atividades de extensão também estarão inseridas nos trabalhos de 

conclusão de curso, no Núcleo de Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular, e nos 

projetos e programas permanentes de extensão desenvolvidos pelos docentes e demais servidores do 

curso, sempre visando ao estabelecimento de uma forte relação entre ensino, pesquisa e extensão, 

bem como a curricularização da extensão. 

Através das estratégias descritas, o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UTFPR Câmpus Santa Helena exercerá sua contribuição para o cumprimento da missão da extensão 

na UTFPR, a saber “Proporcionar a educação de excelência articulando o ensino e a pesquisa, 

promovendo o desenvolvimento social e tecnológico sustentável da comunidade”, que resultará no 

alcance da visão da extensão na UTFPR “Ser referência na formação e interação do ser humano 

social e profissional no âmbito educativo, cultural, científico e tecnológico”. 

 

3.7 DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

As grandes crises teóricas e transformações culturais observadas na sociedade e educação a 

partir da segunda metade do século passado produziram alterações profundas na percepção e modo 

de atuar no mundo. Tal fenômeno se intensificou ainda mais com o advento da globalização (com 

suas diferentes vertentes, cultural, política, social e econômica), levando os diferentes atores sociais 

a profundas reflexões e revisões de suas práticas. 

Segundo GADOTTI (2000, p. 03) essas profundas mudanças identificadas no mundo 

ocidental a partir de meados do século XX são de diferentes origens: “tanto no campo 

socioeconômico e político quanto no da cultura, da ciência e da tecnologia”. Na visão do autor 

“ainda não se tem ideia clara do que deverá representar, para todos nós, a globalização capitalista da 

economia, das comunicações e da cultura” sendo um caminho em aberto. 
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Esse tempo de crises paradigmáticas e de profundas mudanças pode ser descrito como 

resultado de amplos processos culturais em curso do chamado fenômeno da “pós modernidade”, um 

conceito temporal ainda em debate, todavia amplamente utilizado por alguns teóricos da educação e 

outras ciências para descrever o momento em que passa o mundo ocidental.  

Entre as mudanças e transformações constatadas no campo social e educacional neste 

período, encontra-se a abertura destes setores para adoção de uma visão mais ampla do Ser 

Humano; alterando os paradigmas até então existentes para uma concepção de mundo e das pessoas 

mais inclusiva e integradora da diversidade.  

Com isso, paulatinamente os discursos excludentes e estigmatizantes do “Ser Humano” 

passaram a perder espaço, permitindo emergir em diferentes setores da sociedade um discurso em 

prol do respeito à diversidade (social, cultural, gênero, sexualidade, raça, etnia, religião, língua, etc.) 

e a inclusão de todos.  

O termo diversidade, segundo o Dicionário Aurélio, vem da palavra “diversitate”, de origem 

latina, e significa: diferente. Ao longo da história a “diferença” foi vista como algo desviante, 

negativo, pejorativo e/ou depreciativo. Muito da justificação da prática social do preconceito e da 

discriminação encontra seu acento nessa visão distorcida em relação à pessoa “Diferente”. Todavia 

na contemporaneidade o termo “diversidade” e/ou “diferença” assume um aspecto positivo, como 

luta em favor dos direitos de pessoas e/ou setores excluídos, marginalizados socialmente.  

Refletindo sobre o termo “inclusão”, percebe-se que este é termo amplo, utilizado em 

diferentes contextos, em referência a questões sociais variadas (PACIEVITCH, 2012). Todavia, de 

modo geral, corresponde à inserção social de pessoas que experimentam algum tipo de exclusão, 

seja da escola, mercado de trabalho e/ou qualquer outro espaço social, devido a sua condição 

socioeconômica, gênero, raça, não domínio de tecnologia ou por possuir algum tipo de deficiência.  

A propósito da questão da deficiência e sua correlação com o termo “diversidade” e 

“inclusão”, observa-se que estes termos fazem parte da longa trajetória de movimentos mundiais 

pela luta em favor da melhoria de condições, aceitação e integração social, educacional das pessoas 

com deficiências. Isto acontece porque historicamente esses indivíduos têm sido vítimas de 

processos excludentes cristalizados pela sociedade e os termos em questão, como indicado acima, 

contemplam aspectos ligados a lutas emancipatórias e integração das pessoas discriminadas.  

Abordando a questão da deficiência e sua trajetória excludente, destaca-se que ao longo da 

história o termo deficiência sempre esteve ligado a ideia de “incapacidade”, “falta” e/ou “defeito”. 

Constata-se que na maioria das definições há uma carga pejorativa, negativa e limitada, onde o 

indivíduo identificado como “deficiente” é visto como alguém distante dos padrões de 

“normalidade”.  
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LOBO (1992, pag.113), confirmando essa ligação histórica da deficiência com processos de 

exclusão, indaga: “o que é a deficiência senão uma característica valorada negativamente em função 

de uma norma de eficiência que lhe serve de padrão?”. Seguindo esse raciocínio OMOTE (1994, 

p.69) salienta que a “deficiência (...) portanto, são determinadas diferenças as quais foram atribuídas 

determinadas significações de desvantagens e que levam os seus portadores a serem desacreditados 

socialmente.”  

Devido todo esse movimento pela inclusão e aceitação a diversidade discutida neste ponto, 

nota-se na atualidade a busca pela superação da visão negativa da “deficiência”, no sentido de 

aprender a olhar para os indivíduos que possuem tais traços, como pessoas merecedoras de respeito 

e dignidade. A Universidade ocupa um papel importante neste processo, já que é um espaço, por 

natureza, consagrado a socialização do conhecimento e das pessoas. 

Nesse contexto, representa também local privilegiado para reflexão, discussão e promoção 

da diversidade, inclusão de pessoas com necessidades específicas. Por isso, a luta e o esforço de 

inúmeros pensadores, educadores e políticos na construção de uma escola para Todos, aberta a 

diversidade e inclusiva de pessoas com deficiência.  

Segundo FERREIRA (2006, p.91) “a década de 1990 trouxe um novo conjunto amplo de 

reformas estruturais e educacionais, inspiradas e encaminhadas por organismos internacionais e 

caracterizadas pelo discurso da Educação para Todos”. Como resultado desse movimento mundial, 

a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) surge no cenário educacional brasileiro como um dos 

documentos referenciais no processo de reflexões, discussões e adoção de politicas públicas de 

apoio à inclusão das pessoas com deficiência nas escolas comuns.  

Assim, ao final da década, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vive-

se no Brasil um momento de ampliação da presença de alunos com necessidades especiais nos 

diferentes espaços escolares. Daí em diante, o paradigma da inclusão vem ao longo dos anos se 

consolidando, ou seja, buscando instituir nos ambientes educacionais a não exclusão escolar dos 

deficientes, através de ações que garantam o acesso e permanência do aluno com deficiência no 

ensino regular.  

No entanto, o paradigma da segregação é intenso e, ainda, enraizado em muitas escolas. Um 

sintoma desse fenômeno, aparece na postura de algumas escolas e/ou certos gestores educacionais, 

que frente às dificuldades e desafios para implementar a inclusão escolar, reforçam a ideia da 

manutenção dos espaços especializados nas escolas: classe especiais, sala de recurso, sala 

multifuncional, entre outros nomes que se dão a estes ambientes segregacionistas. 

Nesse contexto, a UTFPR – Câmpus Santa Helena vem promovendo práticas de inclusão, e 

busca construir ações relativas às pessoas com necessidades especiais, que tem como objetivo 

envolver toda a comunidade universitária e assim, adequar os ambientes às necessidades de seus 
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acadêmicos. Também promove a formação continuada do corpo docente e técnico administrativo 

por meio de visitas técnicas, palestras, cursos, oficinas, etc., tanto internamente como externamente; 

tem realizado parceria com outras instituições (Universidades) para troca de experiências, projetos e 

ações; faz grupos de estudos para buscar alternativas de trabalho diferenciado; promove reuniões 

com professores e familiares dos acadêmicos com necessidades especiais, entre outras ações. 

A partir destas ações busca-se contribuir com o processo de socialização sistematizado, 

socializações essas fundamentais para que cada indivíduo que faz parte desta comunidade 

universitária possa ver, compreender e se posicionar diante do mundo como sujeito. Nessa direção, 

também é realizado com os acadêmicos, em sala de aula, um Programa de Educação Especial, por 

meio de momentos específicos de formações sobre deficiências e necessidade educacionais 

especiais.  

O Programa de Educação Especial conta com a participação de alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais e que colaboram com o rompimento de estereótipos e 

rotulações construídos historicamente sobre a pessoa com deficiência, o que implica o 

desenvolvimento de uma práxis comprometida com a emancipação humana. Nessa perspectiva, 

MANTOAN (2003) defende que, incluir não é simplesmente inserir uma pessoa na sua comunidade 

e nos ambientes destinados à sua educação, mas considerar que as pessoas são seres únicos, 

diferentes uns dos outros, e, portanto, sem condições de serem categorizadas. O desafio da UTFPR 

não é só trabalhar com os acadêmicos com necessidades especiais, e sim modificar-se e aprender a 

conviver com dificuldades e diferentes níveis de aprendizagem, fazer com que essa educação 

inclusiva proporcione a esses alunos um progresso no seu desenvolvimento pessoal, social e 

educacional. 

De acordo com AMBROSETTI (1999, p.92), “trabalhar com a diversidade não é, portanto, 

ignorar as diferenças ou impedir o exercício da individualidade”. Pelo contrário, esse trabalho 

envolve o favorecimento do diálogo. Neste sentido, constitui imperativo “dar espaço para a 

expressão de cada um e para a participação de todos na construção de um coletivo apoiado no 

conhecimento mútuo, na cooperação e na solidariedade” (AMBROSETTI, 1999, p.92) 

É neste contexto que se inscreve a luta pela construção de uma Universidade inclusiva e 

comprometida com a diversidade, em especial, de pessoas com necessidade educacionais especiais. 

Tal luta deve procurar dar vozes aos diferentes atores envolvidos no processo, tanto os agentes 

educacionais quanto os beneficiários dessa educação diversa e inclusiva: alunos com deficiência.  

Uma das ações de diversidade que a UTFPR – Câmpus Santa Helena mantém para atender 

os alunos e integrar a Universidade à Comunidade é o Projeto de Extensão “É papo de cinema! 

UTFPR – Cinediversidade, educação e diversão” que promove mensalmente a exibição de filmes e 

têm como meta promover e subsidiar o acesso a reflexões, discussões e debates, de um conjunto de 
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filmes de diferentes categorias e gêneros, sobre temas relacionados à diversidade social, racial, 

étnica, sexual, cultural, educacional, a cultura africana, afrodescendente, indígena e inclusiva, entre 

alunos, servidores da UTFPR Santa Helena e a comunidade em geral, bem como a produção de 

pequenos vídeos sobre as temáticas elencadas, produção científica de artigos oriundos das 

discussões produzidas durante as exibições, visando à articulação com a pesquisa. 

Partimos do seguinte questionamento: Qual o papel da Universidade na conscientização da 

sociedade a respeito da diversidade? Seria o cinema uma estratégia eficaz para aprofundar as 

discussões sobre as temáticas social, racial, étnica, sexual, cultural, educacional, a cultura africana, 

afrodescendente, indígena e inclusiva nas escolas? Concebe-se que o cinema faz com que o 

indivíduo se integre a cultura, ao mesmo tempo em que, o mesmo não é subjugado por ela, por seus 

mitos ou suas ideologias, o mesmo serve para questionar, refletir, questões afetas a sociedade. As 

ideias retratadas nos filmes que são passados como uma forma de aceitação pela grande maioria é 

relatada geralmente de modo que a atenção do telespectador seja presa e o faz pensar em como 

aquilo pode influenciar o seu dia-a-dia e o seu modo de pensar sozinho ou em conjunto. Então um 

dos mecanismos a serem estudados e utilizados que pode nos auxiliar na prática para discutirmos é 

o cinema. 

Conforme ressalta BORGES et al. (2013), insere-se neste contexto de trabalho em prol de 

uma escola diversa e inclusiva, os políticos, pais de alunos, sociedade civil como todo. Para tanto 

vale considerar o que indica Imbernón:  

A diversidade que a educação pretende atender não pode ser estabelecida em 

termos abstratos, mas ao contrário, deve ser vinculada a uma análise da 

realidade social atual e deve abranger todo o âmbito macrossocial quanto 

microssocial. [...] ...é preciso considerar a diversidade como um projeto 

socioeducativo e cultural enquadrado em um determinado contexto, e entre as 

características desse projeto necessariamente devem figurar, a participação e 

a autonomia. (IMBERNÓN, 2000, p.86-87).  

 

Neste sentido, a luta pela aceitação a diversidade e inclusão escolar vem cobrar do discurso 

educativo respostas pedagógicas na educação, com o intuito de incentivar uma Universidade que 

integre as diferenças, respeitando o conhecimento intercultural, de modo a gerar uma “sociedade 

pluralista, democrática e socializante” (RENDO e VEGA, 2009). Esse desafio na Universidade 

perpassa pelo trabalhoso caminho de promover e instalar novas ideias, assim como estratégias que 

se distanciem do modelo escolar vigente, ou seja, que seleciona, classifica expulsa e exclui, quando 

avalia os resultados, e não o processo de aprender dos alunos, contribuindo assim para a 

manutenção do fracasso escolar e não inclusão dos alunos.  

Constatamos, assim, uma escola desenhada para promover a homogeneidade 

e negar a diversidade inerente à pessoa humana. Uma escola que, embora se 

expandindo por meio de um processo de universalização do ensino, contribui 

ainda para a manutenção da exclusão por dentro de seus muros, por meio de 

metodologias descontextualizadas e descompassadas, programações lineares, 

temporalidade inflexível e categorias como de sucesso e insucesso, 
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normalidade e anormalidade, atraso e fracasso escolar. (ALMEIDA, 1992, p. 

151)  

 

Nota-se deste modo, que a Universidade que se define como diversa e inclusiva, em 

especial, de pessoas com deficiência, é aquela que abraça a diferenças, procura favorecer condições 

de aprendizagens a todos, não importando sexo, cor, nível social e econômico, grau de 

aprendizagens e, sobretudo, deficiências, seja ela de que ordem for. É uma Universidade que 

respeita a diversidade como chave para um processo de inclusão plena e concreta, como indica 

Henriques:  

Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino a cada um de 

seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada 

um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Uma escola somente 

poderá ser considerada inclusiva quando estiver organizada, para favorecer a 

cada aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição 

social ou qualquer outra situação. Um ensino significativo é aquele que 

garante o acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como recursos 

a serem mobilizados. (HENRIQUES, 2012, p. 09).  

 

A propósito do debate sobre a organização da escola para atender a diversidade e inclusão de 

todos os alunos, sobretudo, de pessoas com deficiência, recobre de especial importância a discussão 

sobre o currículo escolar adotado e/ou formulados pelas escolas. Tendo em vista que não adianta o 

governo, o contexto educacional e/ou organismos sociais trabalharem, lutarem para a adoção de 

uma escola diversa e inclusiva, e o currículo não favorecer esse caminho: 

Um currículo estanque, aplicado de maneira rígida, sem a necessária 

reflexão, resulta, obviamente num potente recurso de exclusão social, pois 

não permite espaço para discussões que levem a adaptações curriculares, 

necessárias para o atendimento à diversidade, presente na sala de aula. 

Infelizmente, o currículo ainda tem sido entendido e aplicado de acordo com 

a perspectiva de que o ensino regular possui um padrão de exigências de 

aprendizagem, que todo aluno deve aprender, a fim de obter sucesso na 

escola. Esta visão encontra-se arraigada no fato de que há áreas de  

conhecimento ou conteúdos pré-determinados, que, se aprendidos com 

eficácia, resultam em uma formação plena para a vida. (JUNG, 2012, p. 05).  

 

As considerações de Jung (2012) evocam a importância de se levar adiante o debate sobre o 

currículo escolar, em especial, quando se defende, busca e/ou se trabalha para a construção de uma 

escola diversa e inclusiva. Deste modo, compreende-se a necessidade de reflexão e vontade política, 

por parte de todos os envolvidos no processo educacional, para ultrapassar as velhas concepções, 

formulações rígidas, padronizações escolares e visões excludentes na construção do curriculum 

escolar. A propósito das políticas públicas educacionais para a construção de uma escola inclusiva e 

aberta a diversidade, observa-se que os órgãos governamentais ligados ao setor educacional, dão 

amplo apoio a construção de um currículo que atenda as necessidades educacionais especiais:  

Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas 

das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem 

atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante 

a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos 

humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para 
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o trabalho, contando, para tal, com a colaboração do setor responsável pela

educação especial do respectivo sistema de ensino. (Resolução CNE/CEB 

Nº2, 2001).  

Como se vê, em sua política de inclusão dos alunos com necessidade especiais, o governo 

brasileiro é bem enfático em sua defensa da reflexão e necessidade adequação do currículo as 

necessidades dos alunos com deficiências. Em outro documento do governo mais recente, editado 

pelo MEC, se lê as seguintes orientações, em termos da adequação do currículo a questão da 

diversidade:  

A reflexão sobre o currículo está instalada nos diversos âmbitos educacionais 

inclusive nas escolas. Durante as últimas décadas, o currículo tem sido 

central nos debates da academia, da teoria pedagógica, da formação docente e 

pedagógica, principalmente neste período de ampliação da duração do ensino 

fundamental de 9 anos. Seria possível um diálogo que inclui a diversidade 

entre a teoria acumulada e as propostas e práticas de reorientação curricular? 

Educar na diversidade pressupõe a adoção de um modelo de currículo na 

escola que facilite adaptações e flexibilizações para o aprender e ensinar de 

todos os alunos e alunas em sua diversidade.(BRASIL, 2008) 

Portanto, em relação à questão da Universidade aberta à diversidade e inclusão de alunos 

com necessidades especiais, estabelece a necessidade de se adaptar as situações diversas, plurais e 

múltiplas, para que se atenda eficientemente a proposta da igualdade de oportunidades para todos. 

Isto implica em oferecer um ambiente de equidade para que cada sujeito seja atendido em suas 

necessidades específicas e especiais. Daí, a importância da reflexão e discussão sobre adaptação do 

currículo a estes alunos, como indica Henriques: 

As adaptações curriculares necessitam ser pensadas, a partir do contexto 

grupal em que se insere determinado aluno; a partir de cada situação 

particular e não como propostas universais. As adequações se referem a um 

contexto e não a criança. As flexibilizações curriculares devem ser pensadas, 

a adaptação curricular, feita por um professor, para um aluno especifico, é 

válida apenas para esse aluno e para esse momento e funciona como 

instrumento para programar uma prática educativa para a diversidade e 

devem responder a uma construção do professor em interação com o coletivo 

de professores da escola e outros profissionais das áreas da educação, saúde e 

assistência social. (HENRIQUES, 2012, p. 11).  

Concluindo esse tópico, procurou-se delinear nas discussões acima, a importância da 

adequação curricular às necessidades dos alunos com deficiência, em face das questões ligadas ao 

planejamento educacional nacional. Afinal de contas, as diretrizes curriculares nacionais se 

preocupam em atender uma maioria, em sua demanda de construção de um currículo universal, sem 

levar em conta as diferenças e a pluralidade de um contexto heterogêneo das minorias: como é o 

caso dos alunos com necessidades educacionais especiais.  

Nesse sentido a UTFPR Câmpus Santa Helena ao propor o PPC deste Curso, por meio dos 

projetos, da matrícula orientada, das formas de avaliação e dos projetos de extensão promove a 

inclusão e a diversidade dos alunos. Outras estratégias podem vir a ser acrescidas posteriormente de 

acordo com as diversidades e necessidades apresentadas pela comunidade acadêmica. 
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3.8 MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

A mobilidade acadêmica na instituição está prevista em dois planos: o interno (intercâmpus) 

e o externo (interuniversitário nacional e internacional).  

O plano externo ocorre por meio de convênios mantidos pela UTFPR com Instituições 

Nacionais e Internacionais, incluído a dupla diplomação, conforme disposto nos Art. 7º, 8º, 10, 42 e 

43, do Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos cursos de Graduação da UTFPR 

(UTFPR/Regulamento, 2015). 

Os programas de mobilidade possibilitam, dentre outros aspectos, que os alunos adquiram 

novas experiências, interajam com outras culturas e diferentes realidades locais e regionais, o que 

pode proporcionar ao aluno, dependendo do caso, a dupla diplomação já mencionada. Somente nos 

últimos três anos, a UTFPR enviou mais de dois mil alunos para Universidades estrangeiras por 

meio do programa Ciência Sem Fronteiras, do governo federal, e mantém atualmente 48 acordos de 

dupla diplomação (UTFPR/DIRINTER, 2016). 

Dentro desta modalidade, existe ainda a cooperação internacional com convênios de 

cooperação para alunos, professores e técnicos administrativos entre a UTFPR e países como África 

do Sul, Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, 

França, Itália, Japão, México, Paraguai, Polônia, Portugal, Suécia e Ucrânia, sendo atualmente 24 

convênios assinados com diferentes Instituições dos países mencionados (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Países que mantém acordos internacionais com a UTFPR 

Fonte: Diretoria de Relações Interinstitucionais – UTFPR. 
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3.9 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR  

 

De acordo com a Resolução nº 02/15 do Conselho Nacional de Educação, a Atividade 

Prática como Componente Curricular (APCC) é obrigatória para todos os cursos de licenciatura. 

Caracterizam-se como o conjunto de atividades formativas que proporcionam conhecimento e 

análise e reflexões críticas de situações pedagógicas, experiências referentes a atividade docente e 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício profissional do licenciado. 

No curso são atividades acadêmicas a serem desenvolvidas pelos alunos sob orientação, 

supervisão e avaliação do professor. Tais atividades são realizadas com ênfase nos procedimentos 

de observação e reflexão dos processos de ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia, de forma 

contextualizada e complementar a formação pedagógica do aluno, visando ao registro e a resolução 

de situações-problemas pertinentes a cada campo do saber. 

As APCC são trabalhadas dentro de algumas disciplinas, com enfoque teórico-prático dos 

conteúdos a serem ensinados na Educação Básica. De outro modo, também são trabalhadas dentro 

dos ‘Projetos Interdisciplinares’, visando a desenvolver o conhecimento de forma interdisciplinar e 

contextualizada. Para tanto, são propostas atividades tais como: seminários contextualizados de 

temas atuais e de grande impacto na população; proposição de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, para melhor ensinar sobre as diferentes áreas de aplicação do conhecimento; criação de 

materiais didáticos para facilitar o ensino e a aprendizagem, em especial para alunos com 

dificuldade de aprendizagem; ações práticas integradas à comunidade interna e externa visando a 

aplicação do conhecimento e formação do professor e biólogo. 

A proposta de abordagem das APCC se faz nos horários das aulas, podendo envolver a sala 

de aula prática, o laboratório da disciplina, o laboratório de ensino, o laboratório de informática ou 

mesmo o ambiente externo, dentro e fora da instituição, dependendo do tipo e abrangência da 

atividade proposta durante o semestre. As APCC são trabalhadas pelo grupo de professores de cada 

semestre, envolvendo os alunos e possibilitando a participação de outros alunos da instituição, além 

de técnicos e profissionais da sociedade, na confecção, aplicação e/ou divulgação do objeto do 

estudo. 

 

3.10 FORMAÇÃO DE ATITUDES EMPREENDEDORAS 

 

Empreendedorismo, no seu sentido mais amplo, vai além da mera capacidade e competência 

de um indivíduo para abrir um negócio e obter lucro com ele. Atualmente, a capacidade 

empreendedora é entendida como um conjunto de habilidades que guiam o autodesenvolvimento, 

tornando o indivíduo o principal idealizador da sua própria formação, levando-o a adquirir 
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competências para que se torne agente de mudanças no contexto social no qual está inserido. Nesse 

sentido, surge o conceito de empreendedor social, referindo-se a pessoas que se destacam onde quer 

que trabalhem, fazendo a diferença na sua comunidade. 

O biólogo atuando nas diversas áreas de sua competência, especialmente na sua atuação 

como educador nos diferentes níveis de ensino, deve apresentar características empreendedoras. 

Essas características poderão permitir a criação de novas tecnologias de ensino que impactem a 

formação de seus alunos, tornando-os também pessoas empreendedoras capazes de gerar impactos 

na sociedade, quaisquer que sejam os campos em que forem futuramente atuar.  

Para que uma pessoa se torne empreendedora, é necessário que saiba buscar oportunidades, 

que seja capaz de tomar iniciativas, que tenha a capacidade de gerenciar riscos calculados, que seja 

exigente quanto à qualidade e eficiência, que seja persistente, que saiba buscar informações, que 

seja capaz de estabelecer metas e planejar formas de alcançá-las e monitorá-las, ser independente e 

autoconfiante. 

Assim, um educador que tenha tido a oportunidade de desenvolver essas capacidades 

durante sua formação, irá inovar na sala de aula, fazendo a diferença no processo de ensino-

aprendizagem, estimulando, por consequência, atitudes empreendedoras em seus alunos. 

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, Câmpus Santa Helena, busca-

se o desenvolvimento das capacidades empreendedoras dos alunos por meio da articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, seja de forma geral, ou por ações específicas. Dentre essas ações 

específicas podem ser citadas a aplicação de aulas práticas inovadoras nas diferentes disciplinas do 

curso, o incentivo à participação em atividades do Núcleo de Estudos Integradores para 

Enriquecimento Curricular com cunho empreendedor, desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

do Curso (TCC), participação em estágios de Iniciação Científica (IC), realização das Atividades 

Práticas como Componente Curricular (APCC), organização da semana acadêmica do curso, 

participação no Centro Acadêmico, incentivo à participação em editais e programas institucionais 

que visam de forma direta, ou indireta o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, tais como 

Programa de Protagonismo Estudantil e o Programa de Produção de Recursos Educacionais Abertos 

da UTFPR, nos quais vários alunos do curso já foram bolsistas ou voluntários. 

Os professores do curso se esforçam por ministrar aulas práticas que vão além da mera 

observação de peças, lâminas ou experimentos, visando a melhorar ainda mais a qualidade da aula. 

Os alunos são incentivados a produzir seu próprio material na aula prática, tais como confecções de 

laminários, coleção entomológica, coletas e viagens ao campo, montagem, realização e 

interpretação de experimentos práticos, etc. Aulas práticas desenvolvidas dessa forma desenvolvem 

características como autoconfiança, independência, planejamento, estabelecimento de metas, e 

tornam os alunos exigentes quanto à qualidade e à eficiência, além de estimular sua capacidade de 
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buscar informações para a resolução de problemas. 

No regulamento das atividades do Núcleo de Estudos Integradores para Enriquecimento 

Curricular, 10 horas devem ser realizadas em atividades voltadas ao desenvolvimento de atitudes 

empreendedoras, tais como a participação em cursos, palestras, oficinas e projetos ofertados pela 

UTFPR ou por outras instituições. A UTFPR mantém o Programa de Empreendedorismo e 

Inovação, o qual conta com Hotéis Tecnológicos e Incubadoras de Inovações Tecnológicas nos 

diferentes Câmpus. Esses espaços atuam na disseminação da cultura empreendedora, promovendo 

eventos, consultorias, treinamentos e outras ações estratégicas, nas quais os alunos do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas são incentivados a participar. Adicionalmente, vários cursos 

da UTFPR ofertam disciplinas de empreendedorismo, incluindo o curso de Ciência da Computação 

do Câmpus Santa Helena, o qual os alunos de Ciências Biológicas podem optar por cursar para 

complementar seu currículo. 

A participação em estágios de IC e o desenvolvimento do TCC possuem todas as 

prerrogativas para o desenvolvimento das atitudes empreendedoras. Nessas duas atividades, os 

alunos são incentivados a realizar trabalhos inéditos, que vão além da mera repetição de 

experimentos ou conhecimentos já gerados por outros, de forma que essas atividades possam 

contribuir de forma significativa para a área de conhecimento na qual estão sendo desenvolvidas. 

Além disso, os alunos de IC bolsistas possuem como obrigação apresentar o resultado de seus 

trabalhos em eventos científicos e são incentivados a publicá-los em periódicos. Sendo realizadas 

dessa forma, essas atividades estimulam o desenvolvimento de todas as atitudes empreendedoras 

citadas anteriormente. 

A APCC do curso possui como objetivo estimular os estudantes a desenvolver metodologias 

de ensino ou recursos didáticos para a aplicação de forma interdisciplinar do conhecimento 

específico das Ciências Biológicas na educação básica. Essas atividades também desenvolvem as 

atitudes empreendedoras já citadas, oportunizando o contato dos alunos com as problemáticas que 

irão enfrentar na sua futura atuação com educador. 

Assim, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR – Câmpus Santa Helena, 

busca formar atitudes empreendedora em seus alunos com base na articulação entre as diferentes 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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3.11 FORMAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE 

 

O conceito de sustentabilidade abrange as esferas ambiental, social, econômica, geográfica e 

cultural. Para que ocorra o desenvolvimento sustentável, todas essas esferas devem ser pensadas e 

analisadas conjuntamente, de modo a garantir as necessidades básicas das populações e a qualidade 

de vida para as gerações presente e futura. 

Para isso, a sustentabilidade econômica deve visar à alocação e à distribuição eficientes dos 

recursos naturais, aliada a uma sustentabilidade social que leve ao crescimento estável com 

distribuição equitativa de renda, diminuindo, dessa forma, as atuais diferenças entre as classes 

sociais e melhorando as condições de vida das populações. A sustentabilidade ambiental deve ser 

decorrente de ações que visem à utilização racional dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que 

se mantém um nível mínimo de deterioração dos ecossistemas. Para isso, deve ser considerada a 

sustentabilidade geográfica, a qual pode ser alcançada por meio de uma melhor distribuição dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas, e a sustentabilidade cultural, garantindo 

identidade cultural dos povos. Somente assim será possível chegar ao equilíbrio entre as demandas 

humanas e a preservação dos recursos naturais. 

O biólogo é, provavelmente, o profissional cujo trabalho está mais intrinsecamente 

relacionado às questões de sustentabilidade. Seus conhecimentos sobre a biodiversidade e sobre as 

relações suas com as atividades humanas permitem que esse profissional tenha uma visão ampla e 

complexa das esferas relacionadas à preservação dos recursos naturais. Essa visão permite que o 

biólogo implemente ações que favoreçam a manutenção da vida e das interações entre todos os 

organismos do planeta de forma equilibrada com o desenvolvimento humano. Adicionalmente, 

atuando como educador, o biólogo compartilha seus conhecimentos, sensibilizando seus educandos 

para questões tais como diminuição e uso eficiente dos recursos naturais, reciclagem, agroecologia, 

preservação de recursos genéticos, dentre outras.  

Para garantir essa visão aos nossos egressos, a formação para a sustentabilidade do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas preocupa-se com todas as esferas que envolvem o conceito de 

sustentabilidade, as quais são trabalhadas de forma articulada em ações gerais e específicas de 

ensino, pesquisa e extensão universitária.  

Questões ambientais, sociais, culturais, geográficas e econômicas são trabalhadas em 

diferentes disciplinas obrigatórias (Botânica, Zoologia, Ecologia, Evolução, Educação Ambiental), 

bem como em disciplinas optativas (Botânica Econômica, Legislação Ambiental, Agroecologia, 

Ecologia de Campo, Entomologia Aplicada a Conservação Ambiental, Controle Biológico, entre 

outras). Essas disciplinas trazem conhecimentos específicos sobre as esferas da sustentabilidade, 

aliada à leitura e interpretação de textos e outras atividades que favoreçam o desenvolvimento do 
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senso crítico em relação aos impactos que as atividades humanas podem causar ao meio ambiente. 

Soma-se a isso, o incentivo à participação dos alunos em diferentes projetos de pesquisa e 

extensão dos docentes que atuam diretamente com alguma dessas esferas. Muitos docentes do 

Câmpus desenvolvem, por exemplo, projetos de pesquisa e de extensão universitária no Refúgio 

Biológico de Santa Helena (RBSH), que está registrado como Área de Relevante Interesse 

Ecológico. O RBSH é um excelente campo para a aquisição de conhecimentos práticos sobre 

biodiversidade, educação ambiental, além ter grande impacto geográfico, cultural e social na 

comunidade da região, oportunizando que os alunos envolvidos nos projetos tenham vivência 

prática com essas questões. 

Os docentes do curso desenvolvem regularmente ações ambientais na região, em parceria 

com a Itaipu Binacional e com a Prefeitura Municipal de Santa Helena. Essas ações visam à 

participação efetiva dos alunos, os quais recebem créditos de horas complementares por 

participação nessas ações. Essas ações envolvem atividades variadas, tais como coleta de lixo nas 

margens do Lago de Itaipu, plantio de mudas nativas, soltura/repovoamento de peixes nativos, 

orientação da população sobre temas relacionados à educação ambiental e à sustentabilidade. 

A formação para a sustentabilidade dos alunos do curso ocorre também por meio de visitas 

técnicas realizadas em locais ou instituições voltadas para questões ambientais ou de 

sustentabilidade, bem como por meio de excursões a habitats naturais. Essas excursões envolvem 

docentes de diferentes disciplinas, os quais desenvolvem atividades interdisciplinares com os 

alunos. 

Além disso, os alunos são incentivados a participar de projetos desenvolvidos pela Comissão 

de Resíduos Sólidos do Câmpus. Esses projetos desenvolvem atividades de adequações no que 

tange à legislação, e de conscientização da comunidade interna da Universidade e da população 

local. 

Adicionalmente, os docentes do curso atuam ativamente no Conselho Municipal do Meio 

Ambiente de Santa Helena, sendo que as reuniões do referido conselho ocorrem mensalmente no 

auditório do Câmpus. Essas reuniões são abertas ao público e os alunos são incentivados a 

participar das reuniões, de modo que possam vivenciar as questões ambientais do município. 

Todas essas ações contribuem de forma significativa na formação para a sustentabilidade 

dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, Câmpus de Santa Helena, 

permitindo que nossos egressos atuem a favor do desenvolvimento sustentável. 
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3.12 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Curricular Obrigatório como previsto na Lei nº 11.788, de 25/09/2008, 

compreende atividades educativas supervisionadas, desenvolvidas durante o curso de formação, 

junto ao futuro campo de trabalho, no caso das licenciaturas, escolas de Educação Básica e outros 

espaços educativos institucionalizados, que garantam aos licenciandos vivenciar a realidade e 

desenvolver as competências necessárias ao exercício da profissão docente. 

De acordo com a Resolução CNE-CP nº 2, de 1º/07/2015, o estágio curricular 

supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma 

atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de 

trabalho acadêmico, que deverá contemplar 400 horas de carga horária mínima no curso. 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Câmpus Santa Helena, está em conformidade com a Legislação Federal (Lei nº 11.788 já citada). 

Está estabelecido de acordo com o Regimento Geral da UTFPR; com o Regulamento da 

Organização Didático-Pedagógica dos Cursos da UTFPR; e com as exigências complementares do 

Curso, conforme as Diretrizes Curriculares para a formação de professores para a Educação Básica 

e Licenciatura (Resolução CNE-CP nº 2, de 1º/07/2015). 

Neste contexto e atendendo o disposto nos documentos oficiais, o Estágio Curricular 

Obrigatório no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus Santa Helena, é regido 

pelas Diretrizes de Estágio (Anexo I), e busca contemplar as diversas faces do processo educativo, a 

saber: a prática da Gestão Escolar; o Planejamento Educacional e a Atuação Profissional e/ou 

Regência e almeja os seguintes objetivos: 

- Oportunizar aos estagiários a vivência de situações reais da prática pedagógica, 

considerando a diversidade de contextos em que se apresenta a realidade sócio cultural e física das 

escolas e dos alunos;  

- Desenvolver nos estagiários o perfil profissional crítico e reflexivo quanto à prática 

pedagógica e sua responsabilidade social. 

- Proporcionar a reorganização, a integração e a socialização do conhecimento, bem como a 

implementação de inovações didático-pedagógicas que estimulem mudanças qualitativas na 

aprendizagem, contribuindo para a melhoria do ensino de Ciências e Biologia;  

- Contribuir para o desenvolvimento do educando por meio da mediação do conhecimento 

historicamente construído e sistematizado como saber escolar, na unidade teoria-prática, 

possibilitando uma leitura da realidade; 

- Observar e ministrar aulas no Ensino Fundamental e Médio registrando, elaborando, 

aplicando e avaliando metodologias e estratégias adequadas ao ensino e aprendizagem de Ciências e 
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Biologia respaldando-se sempre nos documentos curriculares nacionais e estaduais para o ensino 

fundamental e médio e nos planejamentos institucionais; 

- Estabelecer relações de colaboração e de apoio mútuo, por meio da interação 

Universidade-escola, discente em estágio-professor de educação básica, avaliando a realidade 

educacional e repensando a prática educacional vigente, contribuindo para a formação dos discentes 

e o desenvolvimento da escola. 

Em consonância com estes pressupostos, os estágios curriculares obrigatórios estão 

organizados em duas disciplinas distribuídas no sexto e oitavo períodos, sendo respectivamente 

Estágio Supervisionado em Ciências, voltada a experiência teórico-prática da disciplina Ciências 

dos anos finais do Ensino Fundamental e Estágio Supervisionado em Biologia destinado a 

experiência no Ensino Médio.  

O Estágio Supervisionado em Ciências tem como objetivo a análise da atividade docente por 

meio de observação participante em sala de aula de Ciências, considerando princípios e critérios 

usados pelos professores na seleção e organização de conteúdos de Ciências adotados. Os alunos-

estagiários devem levar em consideração o uso de estratégias considerando as diferenças de 

aprendizagem entre os alunos. Para o planejamento e desenvolvimento das atividades em sala de 

aula o estagiário deve ser orientado pelo Professor orientador e pelo Professor responsável pela 

disciplina de Ciências da escola. 

O Estágio Supervisionado em Biologia tem os mesmos objetivos do Estágio Supervisionado 

em Ciências, no entanto, voltados aos conteúdos de Biologia adotados nos espaços escolares de 

nível Médio. 

A carga horária total do estágio supervisionado do curso (obrigatório) é de 402 horas, e 

incluem as duas disciplinas de estágio (Estágio Supervisionado em Ciências; Estágio 

Supervisionado em Biologia), com seis aulas presenciais semanais, nas quais o professor da 

disciplina trabalha o embasamento teórico e a instrumentalização teórico-metodológica, discutindo 

a prática escolar realizada. As demais atividades do estágio estão distribuídas em Atividade Prática 

Supervisionada (APS), que compreenderão as etapas de ambientação, participação, planejamento, 

regência de classe e elaboração do relatório final.  

Assim, caracterizado como fazendo parte do projeto pedagógico do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, de acordo com as orientações constantes nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o Estágio Curricular Obrigatório deve ser vivenciado ao longo do curso de formação e 

com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. Por conta disso 

ele estará articulado às demais atividades acadêmicas, por exemplo, aos ‘Projetos 

Interdisciplinares’, e estes irão contribuir com a formação docente na medida em que permitem ao 
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discente ir para o seu campo prático de atuação, pesquisar elementos que compõe sua área de 

conhecimento e refletir sobre seu papel enquanto profissional da educação. 

 

3.13 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória de pesquisa científica e/ou 

tecnológica aplicada a qual deve ser desenvolvida para conclusão do curso, compondo duas 

disciplinas obrigatórias da matriz curricular. No sexto (6°) período será cursada a disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC1), e no oitavo (8°) período será cursada a disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC2), ambas com 40 aulas/30 horas distribuídas em duas 

aulas teóricas semanais. O TCC será regido pelo Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) para os cursos de Graduação da UTFPR, aprovado na Resolução nº 120/06 (COEPP) e na 

Deliberação nº 07/06 (COUNI) com normas complementares descritas no Anexo II deste 

documento. 

Segundo a Resolução COEPP nº 120/06, as disciplinas TCC1 e TCC2 visam a alcançar os 

seguintes objetivos: 

- Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso 

de forma integrada, por meio da execução de um projeto de pesquisa; 

- Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas dentro das 

diversas áreas de formação; 

- Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas; 

- Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que levem ao 

desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados e/ou comercializados; 

- Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas existentes 

nos diversos setores da sociedade; 

- Estimular a construção do conhecimento coletivo; 

- Estimular a interdisciplinaridade; 

- Estimular a inovação tecnológica; 

- Estimular o espírito crítico e reflexivo no meio social onde está inserido; 

- Estimular a formação continuada. 

O TCC será desenvolvido individualmente e terá caráter científico e/ou tecnológico, 

produzido como resultado de pesquisa, a partir de fontes conceituais ou empíricas, articulando 

conhecimentos construídos ao longo do curso e a área de conhecimento na qual será desenvolvido o 

projeto. Poderá ser desenvolvido em outras instituições públicas ou privadas, desde que estas 

apresentem vínculo com a UTFPR Câmpus Santa Helena. 
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As disciplinas TCC1 e TCC2 terão como professores ministrantes, docentes da UTFPR 

Câmpus Santa Helena. O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões mensais, 

previamente agendadas entre orientador e orientando(s). Após cada reunião será feito um relatório 

simplificado dos assuntos tratados na reunião, assinado pelo(s) aluno(s) e orientador e entregue ao 

Professor Responsável pelo TCC no curso. 

Na disciplina TCC 1 o discente elaborará um Projeto de Pesquisa e o apresentará de forma 

escrita no final do período à uma banca examinadora composta pelo Professor Orientador e mais 

dois membros. Na disciplina TCC 2 o discente desenvolverá o Projeto de Pesquisa previamente 

aprovado em TCC 1, elaborará a versão escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, a monografia, e 

realizará a defesa do mesmo na forma de seminário público perante uma banca examinadora 

composta pelo Professor Orientador e mais dois membros. A banca examinadora deverá ser 

organizada pelo Professor Responsável pelo TCC no curso e homologada pelo Coordenador de 

Curso. 

 

3.14 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES PARA O 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Enquanto requisito obrigatório, as atividades que compõem o Núcleo de Estudos 

Integradores para Enriquecimento Curricular (NEIEC) (anteriormente Atividades Curriculares 

Complementares) dos cursos de graduação respondem ao princípio da flexibilidade, pelo qual o 

estudante tem a oportunidade de decidir sobre uma parte do currículo, sendo ordenadas por duas 

legislações específicas: pela determinação constante na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96, a qual estabelece em seu artigo 3
o
 a “valorização da experiência extraclasse”, e 

também, pelo que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciatura, 

na Resolução CNE-CP n° 02/15. Além destas, especificamente para os cursos de Ciências 

Biológicas, atende a Resolução CFBio n° 07/02. 

Tais atividades deverão ser implementadas e estimuladas durante todo o curso, como 

estratégia didática para garantir a interação teoria-prática, por meio do aproveitamento dos 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes tais como: estágios extracurriculares, projetos de 

pesquisa, cursos e atividades de extensão, monitorias, iniciação científica, seminários, simpósios, 

congressos, conferências e iniciação à docência, entre outros.  

Estas atividades poderão constituir créditos para efeito de integralização curricular, devendo 

as instituições de ensino superior criar mecanismos de avaliação das mesmas. A carga horária das 

atividades do núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular é de 200 horas, de 

acordo com as resoluções citadas.  
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As propostas para regulamentação destas atividades, definidas pelo Colegiado do Curso em 

concordância com o Regulamento da UTFPR para tal (Resoluções nº 61/06 COEPP e nº 56/07 

COEPP) constam no Anexo III. De acordo com o regulamento supracitado, as atividades do NEIEC 

a serem consideradas serão divididas em três grupos:  

 Grupo 1 - atividades de complementação da formação social, humana e cultural;  

 Grupo 2 - atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo;  

 Grupo 3 - atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional.  

No Grupo 1 estão incluídas participação em atividades esportivas; participação com 

aproveitamento em cursos de língua estrangeira; participação em atividades artísticas e culturais; 

participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter artístico ou cultural; e 

participação como expositor em mostra artística ou cultural; dentre outras atividades que se 

enquadrem no escopo deste grupo. No Grupo 2 estão agrupadas a participação efetiva em Diretórios 

e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e Colegiados internos à Instituição; 

participação efetiva em trabalho voluntário; participação em atividades beneficentes; atuação como 

instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica; engajamento como docente 

não remunerado em cursos preparatórios e de reforço escolar; participação em projetos de extensão; 

e outras atividades que se enquadrem no escopo deste grupo. E no Grupo 3 encontram-se a 

participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de fundamento científico ou de 

gestão; participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos; participação como 

apresentador de trabalhos em palestras, congressos e seminários técnico-científicos; participação em 

projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o objetivo do Curso; participação 

como expositor em exposições técnico científicas; participação efetiva na organização de 

exposições e seminários de caráter acadêmico; publicações em revistas técnicas e em anais de 

eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos; estágio não obrigatório na área do curso; 

trabalho com vínculo empregatício, desde que na área do curso; trabalho como empreendedor na 

área do curso; estágio acadêmico na UTFPR; participação em visitas técnicas organizadas pela 

UTFPR; participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de enriquecimento 

curricular de interesse do Curso, desde que tais disciplinas/unidades curriculares tenham sido 

aprovadas pelo Colegiado de Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso; 

participação em projetos multidisciplinares ou interdisciplinares; e outras atividades que se 

enquadrem no escopo deste grupo. 
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3.15 ATIVIDADES DE CAMPO 

 

As atividades de campo facilitam a interação dos alunos com o meio ambiente em situações 

reais aguçando a busca pelo saber, superando a fragmentação de conteúdos além de estreitar as 

relações entre aluno/professor (VIVEIRO; DINIZ, 2009).  

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR Câmpus Santa Helena, pautado 

no Parecer CNE-CS n° 1.301/01 tem as atividades de campo como componente pedagógico de 

grande importância. Entende-se como atividades de campo as ações realizadas fora dos laboratórios 

e demais espaços didáticos da Universidade, visitas técnicas e viagens de estudo. 

Procura-se realizar no mínimo uma atividade desta natureza por ano, no intuito de 

complementar o acesso dos alunos aos diferentes conhecimentos extraclasse, e permitir que diversas 

experiências possam ser vivenciadas. Neste sentido, algumas atividades são realizadas à medida que 

as oportunidades surgem para os docentes e alunos, e outras tem sido recorrentes no curso, como: 

- Trilhas na mata de preservação ao redor do Câmpus Santa Helena; 

- Trilhas no Refúgio Biológico de Santa Helena; 

- Trilhas no Parque Nacional do Iguaçu (PIC Céu Azul); 

- Viagem de estudos ao litoral do Paraná (Projeto Litoral Nota CEM do Centro de estudos 

do mar da UFPR, Ilha do Mel, Ilha das Peças); 

- Viagem de estudos ao bioma Pantanal (Base de pesquisa da UFMS, Corumbá/MS); 

- Visita técnica ao ‘Pólo Astronômico’ do Parque Tecnológico de Itaipu - PTI; 

- Visita técnica à ‘Estação Ciência’ do Parque Tecnológico de Itaipu - PTI; 

- Visita técnica ao Laboratório de Anatomia Humana da UNIOESTE (Cascavel/PR). 

 

3.16 APROXIMAÇÃO COM ENTIDADES VINCULADAS AO MUNDO DO TRABALHO 

 

As diversas atividades desenvolvidas ao longo do curso pelos discentes, como os estágios 

(obrigatório e não obrigatório), as atividades práticas supervisionadas, as práticas como componente 

curricular, o trabalho de conclusão de curso, as atividades de pesquisa e extensão, as viagens de 

estudos e saídas de campo, visitas técnicas, etc., são os principais mecanismos para se estabelecer 

vínculos com as entidades responsáveis pela inserção dos acadêmicos do curso no mundo do 

trabalho. 
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3.17 MATRIZ CURRICULAR 

 

Nessa seção são apresentadas as considerações e delineamentos que possibilitam 

caracterizar a estruturação da correspondente matriz curricular do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Câmpus Santa Helena da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

A carga horária total proposta para o curso é de 3.242 (três mil duzentas e quarenta e duas) 

horas, que permite a coexistência entre aulas teóricas e práticas e a geração/aquisição necessária dos 

conhecimentos e habilidades para o licenciado egresso. Considerou-se para isso as áreas de atuação 

da profissão e os conhecimentos necessários para tal, partindo da nomenclatura das disciplinas 

comuns aos cursos de Licenciatura da UTFPR e também das demais disciplinas básicas tocantes aos 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas do Brasil, bem como da normatização do Conselho 

Federal de Biologia (CFBio). Assim foram definidas as disciplinas que compõem o currículo do 

curso, definindo-se também quais são de caráter básico ou específico. 

Pautando-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, e na Resolução CNE-CP 

nº 02/15 que instituiu as ‘Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior’, e também nos Pareceres CNE/CS n° 1.301/01 e CFBio n° 01/10 que instituem as 

diretrizes curriculares e as cargas horárias de disciplinas das Ciências Biológicas, os critérios de 

organização da presente matriz curricular, bem como a alocação de tempos e espaços curriculares 

deverão se articular às dimensões a serem contempladas no desenvolvimento do curso, subsidiando 

para:  

I – a sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;  

II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da rede 

pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;  

III - o contexto educacional da região;  

IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses contextos;  

V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade 

comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos professores, e da 

aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras);  

VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade. 

 

Para isso, o curso organiza-se de acordo com os eixos definidos na Resolução CNE-CP nº 

02/15, contemplando também a organização prevista pelo Parecer CFBio n° 01/10, sendo: 
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I - Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do 

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

educacionais (contempla componentes de formação pedagógica comuns aos cursos de 

licenciatura, bem como do Núcleo de Formação Básica das Ciências Biológicas); 

II - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, 

incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos (contempla componentes de formação 

pedagógica específicos das licenciaturas em Ciências Biológicas, bem como dos Núcleos de 

Formação Básica e Específica das Ciências Biológicas) 

III - Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular (anteriormente nomeado 

Atividades Curriculares Complementares). 

 

A organização citada do Parecer CNE/CES 1.301/01, ordena os conteúdos curriculares dos 

Cursos de Ciências Biológicas em conteúdos básicos e conteúdos específicos, complementados por 

estágios e atividades curriculares. 

Os conteúdos básicos devem englobar conhecimentos biológicos e das áreas das ciências 

exatas, da terra e humanas, tendo a evolução como eixo que integra todas estas. Os conteúdos 

considerados básicos são os seguintes: 

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 das 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 morfofuncionais 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 da profissão, aprofundando-se em conceitos que deem suporte à sua 

atuação profissional na sociedade, com a consciência de seu papel na formação de cidadãos. 

Já os conteúdos específicos atendem a modalidade Licenciatura, devendo contemplar, além 

dos conteúdos próprios das Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, 
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para atender as necessidades da Educação Básica. A formação pedagógica, além de suas 

especificidades, contempla uma visão geral da educação e dos processos formativos dos educandos. 

Enfatiza também a instrumentação para o ensino de Ciências no nível fundamental e para o ensino 

de Biologia, no nível médio. 

Ainda de acordo com a Resolução CNE-CP nº 02/15 a carga-horária para a organização 

curricular do curso integraliza um mínimo de 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho 

acadêmico, com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 

- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do 

processo formativo; 

- 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e 

atuação na educação básica; 

- pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares das 

atividades formativas estruturadas pelos núcleos I e II citados acima; 

- 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas 

de interesse dos estudantes, conforme núcleo III. 

Diante do exposto, o curso apresenta o seguinte desdobramento: 
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Figura 4. Matriz curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR Câmpus Santa Helena. 
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3.17.1 Regime Letivo 

 

Os alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus Santa Helena 

desenvolvem as atividades acadêmicas em regime semestral, com número mínimo de pré-requisitos, 

visando a melhorar a consolidação única dos conhecimentos nas áreas de atuação do Licenciado em 

Ciências Biológicas. A matrícula no curso é realizada por disciplina. Quanto à matrícula e à 

periodização serão seguidas as normas institucionais do Regulamento de Organização Didático-

Pedagógica dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado da UTFPR (UTFPR/Regulamento, 2015). 

 

a) Duração do curso 

Integralização mínima em quatro anos (oito períodos, sendo cada período equivalente a um 

semestre letivo) e máxima em sete anos, de acordo com o Regulamento da Organização Didático 

Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR. 

 

b) Carga horária de atividades teóricas (AT) 

As atividades teóricas do curso compreendem 2.652 aulas (1.989 horas). Destaca-se que, 

conforme a Resolução nº 077/14 – COGEP, de 14/11/2014, o tempo de cada aula no período 

noturno no Câmpus Santa Helena foi alterado para 45 minutos. Assim sendo, foi realizada a 

compensação da duração de uma aula (45 minutos) em horas (60 minutos), dividindo o número total 

de aula por 1,33. Cada disciplina tem sua carga horária integralizada por meio de Atividades 

Práticas Supervisionadas – APS. 

 

c) Carga horária de atividades práticas (AP) 

As atividades práticas laboratoriais/experimentais do curso compreendem 544 aulas (408 

horas), as quais ocorrem integradamente e de maneira indissociável das atividades teóricas nas 

disciplinas. Todas as disciplinas que apresentam carga horária de prática podem ser visualizadas na 

matriz curricular do curso, ou no quadro periodizado do item 3.15.9. 

 

d) Carga horária das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas desenvolvidas sob 

a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes em horários diferentes 

daqueles destinados às atividades presenciais. As APS do curso equivalem a 19,91% da carga 

horária total, e compreendem 860 aulas (645 horas), distribuídas em todas as disciplinas. 
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3.17.2 Carga horária de Atividades Práticas como Componente Curricular (APCC) 

 

Conforme já relatado anteriormente, são atividades obrigatórias a serem vivenciadas ao 

longo dos cursos de licenciatura, e devem ser desenvolvidas preferencialmente com procedimentos 

de observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas de ensino, com o registro 

dessas observações e a resolução de situação-problema. 

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR Câmpus Santa Helena, as 

APCC são trabalhadas principalmente nas disciplinas de Projetos Interdisciplinares (1, 2, 3, 4, 5 e 

6), mas também nas disciplinas de cunho pedagógico específico, com ênfase na perspectiva de 

“ensinar a ensinar”. A carga horária de APCC no curso é de 404 (quatrocentas e quatro) horas, 

estando alocada conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 1. Distribuição da carga horária de Prática como Componente Curricular nas disciplinas do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, Câmpus Santa Helena. 

DISCIPLINAS PERÍODO 
AULAS 

APCC 

HORAS 

APCC 

Projeto Interdisciplinar 1 1° 34 25 

Projeto Interdisciplinar 2 2° 34 25 

Projeto Interdisciplinar 3 3° 34 25 

Projeto Interdisciplinar 4 4° 34 25 

Projeto Interdisciplinar 5 5° 68 51 

Projeto Interdisciplinar 6 7° 68 51 

Didática Aplicada ao Ensino de Ciências e Biologia 4° 68 51 

Currículo: Teorias e Práticas 5° 34 25 

Metodologia do Ensino de Ciências 5° 34 25 

Metodologia do Ensino de Biologia 7° 34 25 

Educação e Diversidade 8° 34 25 

Educação Ambiental 8° 68 51 

TOTAL 544 404 

 

3.17.3 Carga horária do Estágio Curricular Obrigatório 

 
Quadro 1. Carga horária dos Estágios Curriculares do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, 

Câmpus Santa Helena. 

CONTEÚDOS DISCIPLINAS 
CARGA HORÁRIA 

AT APS TA HORAS 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

Estágio Supervisionado em Ciências 102 166 268 201 

Estágio Supervisionado em Biologia 102 166 268 201 

TOTAL 402 

AT = Aulas teóricas; APS = Atividades Práticas Supervisionadas; TA = Total de aulas 
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3.15.4 Carga horária do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Quadro 2. Carga horária do Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UTFPR, Câmpus Santa Helena. 

CONTEÚDOS DISCIPLINAS 
CARGA HORÁRIA  

AT APS TA HORAS 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 34 06 40 30 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 34 06 40 30 

TOTAL 60 

AT = Aulas teóricas; APS = Atividades Práticas Supervisionadas; TA = Total de aulas. 

 

3.15.5 Carga horária das atividades do Núcleo de Estudos Integradores para Enriquecimento 

Curricular 

 

A carga horária das atividades do núcleo de estudos integradores para enriquecimento 

curricular é de 200 horas, de acordo com as resoluções já citadas. As propostas para regulamentação 

destas atividades, definidas pelo Colegiado do Curso em concordância com o Regulamento da 

UTFPR para tal (Resoluções nº 61/06 COEPP e nº 56/07 COEPP) constam no Anexo III. 

 

3.15.6 Carga horária das Atividades de Extensão 

 

Com vistas à curricularização gradual da Extensão no curso, esta poderá ser desenvolvida 

como sendo uma possibilidade de aplicação de um conjunto de conhecimentos desenvolvidos 

durante as atividades de ensino e pesquisa e ofertada para: a comunidade universitária da UTFPR; a 

comunidade no entorno direto da Universidade; o próprio município de Santa Helena, e as regiões 

circunvizinhas. 

As atividades de Extensão serão focadas na observação da realidade tratada, com o objetivo 

de produzir impacto junto à comunidade, visando ao desenvolvimento regional sustentável. Estarão 

organizadas em torno de programas ou projetos, sendo incluídas no projeto individual de algumas 

disciplinas, como por exemplo, os Projetos Interdisciplinares (1, 2, 3, 4, 5, e 6), que como requisito 

de todas suas atividades gerarão um produto de extensão, o qual deverá ter aplicação nos setores 

anteriormente mencionados. 
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3.15.7 Carga horária de disciplinas Optativas 

 

As disciplinas de caráter optativo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Câmpus Santa Helena são trabalhadas no 7° e 8° semestres, com carga horária total de 160 aulas 

(120 horas), estando distribuídas em componentes de 40 aulas (30 horas) ou 80 aulas (60 horas). Os 

alunos podem integralizar suas cargas horárias em optativas da maneira que acharem mais adequada 

a sua formação, podendo cursar duas disciplinas de 80 aulas (60 horas); uma de 80 aulas (60 horas) 

e duas de 40 aulas (30 horas); ou ainda quatro disciplinas de 40 aulas (30 horas). 

Estes componentes curriculares visam ao aprofundamento dos estudos em áreas específicas 

da formação, conforme sugere o Parecer CFBio n° 01/10, a saber: Biotecnologia; Educação; Meio 

Ambiente; Saúde. O grupo de disciplinas optativas, divididas por área, segue no quadro abaixo: 

 

Quadro 3. Quadro de Disciplinas Optativas, distribuídas por Área, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UTFPR Câmpus Santa Helena. 

ÁREA: BIOTECNOLOGIA 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Bioética 34 - 06 - 40 30 

Biologia do Desenvolvimento 34 - 06 - 40 30 

Biotecnologia Microbiana 34 - 06 - 40 30 

Citogenética de Populações 34 34 12 - 80 60 

Ecologia Química de Insetos 34 34 12 - 80 60 

Princípios de Análise Instrumental 17 17 06 - 40 30 

Química de Metabólitos Secundários 34 - 06 - 40 30 

ÁREA: EDUCAÇÃO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Dimensões da Ciência e Tecnologia no 

Ambiente Educacional 
68 - 12 - 80 60 

Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil 
68 - 12 - 80 60 

Educação Especial e Inclusão 34 - 06 - 40 30 

Ética, Profissão e Cidadania 34 - 06 - 40 30 

Filosofia da Ciência e da Tecnologia 34 - 06 - 40 30 

História e Filosofia da Ciência 68 - 12 - 80 60 

Inglês Técnico 34 - 06 - 40 30 

Oficina Pedagógica: Tecnologia e 34 - 06 - 40 30 
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Educação 

Profissão Professor 34 - 06 - 40 30 

Tópicos Específicos da Pesquisa na 

Educação em Ciências e Biologia 
68 - 12 - 80 60 

ÁREA: MEIO AMBIENTE 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Agroecologia 34 34 12 - 80 60 

Biogeografia 34 34 12 - 80 60 

Botânica econômica 34 - 06 - 40 30 

Controle Biológico 34 34 12 - 80 60 

Ecologia de Campo 34 34 12 - 80 60 

Ecologia Humana 68 - 12 - 80 60 

Entomologia Aplicada a Conservação 

Ambiental 
34 34 12 - 80 60 

Fisiologia do Estresse Vegetal 34 34 12 - 80 60 

Introdução ao Comportamento Animal 34 - 06 - 40 30 

Legislação Ambiental 34 - 06 - 40 30 

Microbiologia Ambiental 34 34 12 - 80 60 

Ornitologia Básica 34 - 06 - 40 30 

Princípios Básicos de Ictiologia 68 - 12 - 80 60 

Sistemas de Gestão Ambiental 68 - 12 - 80 60 

ÁREA: SAÚDE 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Entomologia Sanitária 34 34 12 - 80 60 

Genética Médica 68 - 12 - 80 60 

Marcadores Genéticos 34 - 06 - 40 30 

Microbiologia Médica 34 - 06 - 40 30 

Patologia Básica 34 34 12 - 80 60 

Saúde Psicossocial e Trabalho 68 - 12 - 80 60 

AT = Aulas teóricas; APS = Atividades Práticas Supervisionadas; APCC = Atividades Práticas como Componente 

Curricular; TA = Total de aulas. 
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3.15.8 Carga horária total 

 

Quadro 4. Distribuição da Carga horária Total do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, Câmpus 

Santa Helena. 

ATIVIDADE AULAS HORAS 

Atividades teóricas  2.036 1.527 

Atividades práticas 544 408 

Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 860 645 

Estágio Curricular Obrigatório 536 402 

TCC 80 60 

Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular  200 

TOTAL 4.056 3.242 

Atividades Práticas como Componente Curricular (APCC)* 544 404 

*Carga horária já incluída como AT. 

 

3.15.9 Disciplinas por Semestre Letivo (Periodização) 

 

A distribuição de disciplinas do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR 

Câmpus Santa Helena por período é apresentada no Quadro 5: 

 

Quadro 5. Periodização do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR Câmpus Santa Helena. 

PRIMEIRO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Biologia Celular 51 17 12 - 80 60 

Diversidade Biológica e Filogenia 34 17 09 - 60 45 

Linguagem Acadêmica 51 - 09 - 60 45 

Matemática Aplicada a Biologia 34 - 06 - 40 30 

Morfologia e Anatomia Vegetal 34 34 12 - 80 60 

Química Geral Aplicada 51 17 12 - 80 60 

Projeto Interdisciplinar 1 - - 06 34 40 30 

SubTotal  255 85 66 34 440 330 

       

SEGUNDO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Ficologia 17 17 06 - 40 30 

Filosofia Geral 34 - 06 - 40 30 

Física Aplicada a Biologia 34 17 09 - 60 45 

Histologia e Anatomia Humana 68 34 18 - 120 90 
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História da Educação Geral e Brasileira 51 - 09 - 60 45 

Química Orgânica Aplicada 34 - 06 - 40 30 

Zoologia de Invertebrados 1 34 34 12 - 80 60 

Projeto Interdisciplinar 2 - - 06 34 40 30 

SubTotal  272 102 72 34 480 360 

       

TERCEIRO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Bioquímica Geral 51 34 15 - 100 75 

Genética Clássica 34 34 12 - 80 60 

Psicologia da Educação 51 - 09 - 60 45 

Sistemática de Plantas Terrestres 34 34 12 - 80 60 

Zoologia de Invertebrados 2 51 34 15 - 100 75 

Projeto Interdisciplinar 3 - - 06 34 40 30 

SubTotal 221 136 69 34 460 345 

       

QUARTO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Didática Aplicada ao Ensino de Ciências 

e Biologia 
- - 12 68 80 60 

Embriologia Humana e Comparada 34 - 06 - 40 30 

Introdução a Astronomia 34 - 06 - 40 30 

Microbiologia Geral 51 34 15 - 100 75 

Políticas da Educação Brasileira 51 - 09 - 60 45 

Zoologia de Vertebrados 68 34 18 - 120 90 

Projeto Interdisciplinar 4 - - 06 34 40 30 

SubTotal  238 68 72 102 480 360 

       

QUINTO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Anatomia Comparada de Vertebrados 34 34 12 - 80 60 

Estatística Aplicada a Biologia 51 - 9 - 60 45 

Currículo: Teorias e Práticas 17 - 9 34 60 45 

Fisiologia Humana e Biofísica 51 17 12 - 80 60 

Fisiologia Vegetal 34 34 12 - 80 60 

Metodologia do Ensino de Ciências - - 06 34 40 30 

Projeto Interdisciplinar 5 - - 12 68 80 60 

SubTotal  187 85 72 136 480 360 
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SEXTO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Ecologia Geral e de Ecossistemas 51 - 09 - 60 45 

Estágio Supervisionado em Ciências 102 - 166 - 268 201 

Fisiologia Comparada 51 17 12 - 80 60 

Genética Molecular 51 17 12 - 80 60 

Libras 1 34 - 06 - 40 30 

Parasitologia Geral 34 17 09 - 60 45 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 34 - 06 - 40 30 

SubTotal  357 51 220 - 628 471 

       

SÉTIMO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Ecologia de Populações e Comunidades 68 - 12 - 80 60 

Evolução 68 - 12 - 80 60 

Imunologia Básica 34 - 06 - 40 30 

Libras 2 34 - 06 - 40 30 

Metodologia do Ensino de Biologia - - 06 34 40 30 

Saúde e Sexualidade 34 - 06 - 40 30 

Optativa 1 34 - 06 - 40 30 

Optativa 2 34 - 06 - 40 30 

Projeto Interdisciplinar 6 - - 12 68 80 60 

SubTotal  306 - 72 102 480 360 

       

OITAVO PERÍODO 
AT 

(aulas) 

AP 

(aulas) 

APS 

(aulas) 

APCC 

(aulas) 

TOTAL 

(aulas) 

TOTAL 

(horas) 

Educação Ambiental - - 12 68 80 60 

Educação e Diversidade 17 - 09 34 60 45 

Estágio Supervisionado em Biologia 102 - 166 - 268 201 

Geologia e Paleontologia 51 17 12 - 80 60 

Optativa 3 68 - 12 - 80 60 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 34 - 06 - 40 30 

SubTotal  272 17 217 102 608 456 

Total De Aulas Das Disciplinas* 4.056 

Carga Horária Total Das Disciplinas (Horas) 3.042 

Núcleo de Enriquecimento Curricular (Horas) 200 

Carga Horária Total do Curso (Horas) 3.242 

AT = Aulas teóricas; AP = Aulas Práticas; APS = Atividades Práticas Supervisionadas; APCC = Atividades 

Práticas como Componente Curricular (Contam no cômputo total de AT). *Aulas no curso apresentam duração 

de 45 minutos, conforme resolução nº 077/14 – COGEP, de 14/11/2014.  
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3.15.10 Ementários 

 

a) Ementário das disciplinas obrigatórias do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Câmpus Santa Helena. 

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB55A 5 

ANATOMIA 

COMPARADA DE 

VERTEBRADOS 

AT AP APS T 
60 

34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Vertebrados. 

EMENTA 

Estudo anatômico comparado dos órgãos e sistemas de Vertebrata com enfoque de aspectos evolutivos 

e filogenéticos. Sistema Tegumentar. Sistema Esquelético. Sistema Muscular. Sistema Respiratório. 

Sistema Circulatório. Sistema Digestivo. Sistema Urogenital. Sistema Endócrino. Sistema Nervoso. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno de licenciatura em Ciências Biológicas deverá ser capaz de: 

Compreender os princípios gerais do plano de construção e constituição do corpo dos vertebrados; 

Compreender as divisões da anatomia quanto à metodologia de abordagem de estudos; Identificar, 

nomear e descrever macroscopicamente os órgãos e estruturas orgânicas; Comparar, baseando-se em 

aspectos morfológicos, órgãos, estruturas orgânicas e os sistemas dos vertebrados. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB51A 1 BIOLOGIA CELULAR 
AT AP APS T 

60 
51 17 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Noções de microscopia e técnicas em biologia celular. Origem da vida e evolução da célula. Células 

procarióticas e eucarióticas. Aspectos morfológicos, bioquímicos e funcionais da célula. Membrana 

plasmática e suas especializações. Transporte através da membrana. Citoesqueleto. Estrutura e função 

das organelas e suas interações. Núcleo, carioteca e cromatina. Ribossomos e síntese de proteínas. 

Ciclo celular: mitose e meiose. 

OBJETIVO 

Os alunos serão capacitados a reconhecer as estruturas celulares, seu funcionamento e interação com 

outros componentes da célula, além das principais técnicas utilizadas em biologia celular e 

microscopia. 

        
CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

QU53A 3 BIOQUÍMICA GERAL 
AT AP APS T 

75 
51 34 15 100 

PRÉ-REQUISITOS 

Química Geral Aplicada; Química Orgânica Aplicada. 

EMENTA 

Estrutura química e importância biológica de água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, 

ácidos nucléicos e membranas biológicas. Enzimas: cinética, inibição e regulação. Vitaminas e 

coenzimas. Vias metabólicas. Respiração celular. Fermentação. Fotossíntese. Integração metabólica. 

OBJETIVO 

Proporcionar conhecimentos fundamentais ao entendimento da Bioquímica através do ensino de 

modelos teóricos estabelecidos, aplicando-os na prática, de forma que permita ao aluno conhecer as 

principais biomoléculas e compreender os principais processos bioquímicos. 
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CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

ED55C 5 
CURRÍCULO: TEORIAS E 

PRÁTICAS 

AT AP APS APCC T 
45 

17 - 9 34 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Currículo e suas dimensões epistemológicas, históricas, didático-pedagógica, política e cultural. 

Debates contemporâneos sobre currículo no campo do Ensino de Ciências e Biologia, desafios para o 

Século XXI. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências e Biologia. Diretrizes 

Curriculares do Ensino de Ciências e Biologia do Estado do Paraná. 

OBJETIVO 

Desenvolver com os alunos uma concepção de currículo que ultrapasse a visão tecnicista, 

possibilitando uma compreensão histórica, social e crítica do currículo e a aquisição de fundamentos 

que permitam a realização de análise dos currículos e programas no Brasil, estabelecendo relações das 

teorias educacionais e curriculares com o campo da licenciatura em Ciências Biológicas, bem como 

compreender as implicações no/do processo de ensino e aprendizagem visando ações mais autônomas 

na prática como futuro/a professor/a no que diz respeito a seleção de conteúdos em sua respectiva área 

do conhecimento. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

ED54A 4 

DIDÁTICA APLICADA AO 

ENSINO DE CIÊNCIAS E 

BIOLOGIA 

AT AP APS APCC T 
60 

- - 12 68 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática. Dimensões político-sociais, técnicas 

e humanas da Didática e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. Planejamento e 

avaliação educacional da área específica de atuação. A dinâmica do Processo Ensino-Aprendizagem. 

OBJETIVO 

Possibilitar aos alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas conhecer o contexto do 

surgimento da didática enquanto disciplina e sua contribuição para formação dos professores, bem 

como demonstrar compreensão reflexiva dos diferentes aspectos que envolvem a organização do 

ensino do ponto de vista da práxis, envolvendo o planejamento, sua execução e avaliação, visando sua 

aplicação no processo de ensino e aprendizagem, bem como as implicações do mesmo para a prática 

pedagógica.  

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB51B 1 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA 

E FILOGENIA 

AT AP APS T 
45 

34 17 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Desenvolvimento histórico do pensamento biológico. História da vida e estudo da origem e dimensões 

da biodiversidade. Classificação biológica e categorias taxonômicas. Bases da taxonomia e dos códigos 

de nomenclatura biológica. Fundamentos e conceitos de sistemática filogenética. Princípios 
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filogenéticos como base da sistemática biológica moderna e da biologia comparada, aplicados aos 

principais grupos de organismos. 

OBJETIVO 

Contextualizar os alunos quanto ao histórico e atualizações da classificação dos seres vivos, discutindo 

os principais grupos de procariontes e eucariontes e suas relações evolutivas. Compreender a relação 

entre a evolução da célula e a diversificação dos grupos de eucariontes, subsidiados por bases e noções 

de evolução e de sistemática filogenética. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB57A 7 

ECOLOGIA DE 

POPULAÇÕES E 

COMUNIDADES 

AT AP APS T 

60 
68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Ecologia Geral e de Ecossistemas. 

EMENTA 

Estrutura e dinâmica de populações e de comunidades. Métodos de coleta e análise de dados 

ecológicos. Fatores denso-dependentes, reguladores e limitantes. Interações ecológicas. Sucessão 

ecológica. Fundamentos da Biologia da Conservação. Processos de reestruturação ecológica. Manejo e 

monitoramento de ambientes terrestres e aquáticos. 

OBJETIVO 

Abordar os modelos ecológicos de coleta e interpretação de dados direcionados à estrutura e dinâmica 

de populações e de comunidades. Compreender como esses modelos podem ser utilizados em estudos 

de manejo e de conservação de espécies em ambientes terrestres e aquáticos. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB56A 6 
ECOLOGIA GERAL E DE 

ECOSSISTEMAS 

AT AP APS T 
45 

51 - 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

História, importância e fundamentos da Ecologia. Como trabalhar com Ecologia. Formação e 

caracterização dos Biomas. Organismos e histórias de vida. Introdução à Ecologia de Populações. 

Introdução à Ecologia de Comunidades. Estrutura trófica e fluxo de energia. Padrões de 

Biodiversidade. Introdução à sucessão ecológica. Efeitos antrópicos sobre os ecossistemas. 

Fundamentos teórico-práticos para o ensino de Ecologia. 

OBJETIVO 

Compreender os fundamentos que norteiam o estudo de Ecologia, bem como os principais conceitos 

utilizados nesta área de conhecimento. Introduzir os conteúdos das subáreas da Ecologia, como 

Ecologia de Organismos, de Populações, de Comunidades e de Ecossistemas e seus métodos de estudo 

visando uma compreensão geral da organização e realização de estudos ecológicos e de seu ensino. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

CB58A 8 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
AT AP APS APCC T 

60 
- - 12 68 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 
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Estudo teórico e reflexivo da Educação Ambiental, Políticas Ambientais e Sustentabilidade Ambiental; 

Análise e vivência em Projetos de Educação Ambiental (planejamento, execução e avaliação) em 

diferentes contextos (ambiente urbano, rural, escolar e refúgio biológico). 

OBJETIVO 

Despertar no aluno, valores éticos e de formação da cidadania que o leve a compreender e usar de 

modo sustentável os complexos sistemas ambientais dos quais fazemos parte. Levar o aluno a 

reconhecer sua cidadania e a compreender as diferentes concepções de meio ambiente, problemas 

ambientais, legislação ambiental e apropriação dos recursos naturais, de modo a contribuir na formação 

de cidadãos conscientes e preocupados com as questões socioambientais, através de postura e 

comportamento coerentes, em busca da melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

ED58B 8 
EDUCAÇÃO E 

DIVERSIDADE 

AT AP APS APCC T 
45 

17 - 9 34 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Educação para as relações étnico-raciais. Conceito de raça e etnia, mestiçagem, racismo, preconceito e 

discriminação. Estudo das questões afro e indígena no Brasil e no Paraná: Legislação e Política de 

Ações Afirmativas e Discriminação Positiva. O Movimento Indígena e Negritude nas Américas. 

Identidade de Gênero. Alternativas para a análise e intervenção educativa centradas na valorização da 

diversidade étnico-cultural e na promoção do diálogo entre os diferentes sistemas culturais. 

OBJETIVO 

Compreender aspectos antropológicos e educacionais relacionados a temática da Diversidade social, 

racial, étnica, sexual, cultural, educacional, a cultura africana, afrodescendente, indígena e inclusiva 

para promover o debate, a reflexão e a discussão sobre a mesma, visando contribuir para o 

desenvolvimento da compreensão crítica do mundo ao conceito de cultura, etnia, raça, mestiçagem, 

racismo preconceito e discriminação e suas implicações ideológicas com vistas a entender como as 

identidades se constituem no mundo globalizado e a necessidade do respeito às particularidades dos 

diferentes grupos humanos. 

 

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB54B 4 
EMBRIOLOGIA HUMANA 

E COMPARADA 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Biologia Celular. 

EMENTA 

Períodos gestacionais. Generalidades sobre sistema genital masculino e feminino. Gametogênese. 

Ciclos Reprodutivos Femininos. Transporte e Viabilidade dos Gametas. Métodos Contraceptivos. 

Fertilização, clivagem e a primeira semana de desenvolvimento humano. Gêmeos. Técnicas de 

reprodução assistida. Segunda, terceira e quarta semanas de desenvolvimento humano. Generalidades 

sobre quinta semana de desenvolvimento humano até o nascimento. Anexos embrionários. 

Teratogênese. Embriologia comparada nos primeiros estágios do desenvolvimento. 

OBJETIVO 

Compreender os períodos gestacionais; descrever o sistema genital masculino e feminino; descrever o 

processo de gametogênese e correlaciona-lo com os ciclos reprodutivos femininos; compreender os 

fatores que interferem no transporte e viabilidade dos gametas; listar os métodos contraceptivos e suas 

aplicações; descrever a fertilização, clivagem e os períodos embrionário e fetal; conhecer a origem dos 

gêmeos; esboçar as técnicas de reprodução assistida mais utilizadas; compreender o surgimento e 

organização dos anexos embrionários; conhecer os agentes teratogênicos e seus efeitos; compreender a 
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natureza comparada do processo embrionário dos diversos animais; correlacionar os conteúdos teóricos 

com a prática profissional como professor e pesquisador. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB58C 8 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM 

BIOLOGIA 

AT AP APS T 

201 
102 - 166 268 

PRÉ-REQUISITOS 

Didática Aplicada ao ensino de Ciências e Biologia; Metodologia do Ensino de Biologia.  

EMENTA 

Integração da teoria com a prática por meio da ação docente escolar. Planejamento, execução e 

avaliação de aulas a partir dos pressupostos teóricos e encaminhamentos metodológicos relacionados à 

prática de ensino de Biologia. 

OBJETIVO 

Vivenciar e refletir criticamente sobre a prática educativa na Educação Básica de Ensino, em seus 

vários momentos do fazer pedagógico. Reconhecer a escola, campo de estágio em Biologia, nos seus 

aspectos estruturais, culturais, administrativos e pedagógicos. Interagir com a prática docente em sala 

de aula de Biologia, realizando atividades de estágio não convencional (projetos) e convencional nas 

modalidades de observação, participação e regência. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB56B 6 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM 

CIÊNCIAS 

AT AP APS T 

201 
102 - 166 268 

PRÉ-REQUISITOS 

Didática Aplicada ao ensino de Ciências e Biologia; Metodologia do Ensino de Ciências.  

EMENTA 

Integração da teoria com a prática por meio da ação docente escolar. 

Reconhecimento do espaço e funcionamento escolar. Elaboração, execução e avaliação de aulas a 

partir dos pressupostos teóricos e encaminhamentos metodológicos relacionados à prática de ensino de 

Ciências. 

OBJETIVO 

Analisar aspectos éticos, políticos, culturais, econômicos e curriculares que envolvem a prática docente 

no ensino de Ciências. Proporcionar a observação e análise de unidades escolares, projetos 

pedagógicos, ação docente escolar e aprendizagem estudantil. Vivenciar a ação docente e analisar a 

aprendizagem estudantil por meio do planejamento, execução e avaliação de ações didático-

pedagógicas desenvolvidas no ambiente formal e não formal de ensino de Ciências. 

        
CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

MA55B 5 
ESTATÍSTICA APLICADA 

À BIOLOGIA 

AT AP APS T 
45 

51 - 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Conceitos básicos de estatística. Análise descritiva de dados. Introdução à probabilidade. Principais 

modelos discretos e contínuos e suas aplicações. Tipos de amostragens. Testes de hipóteses. Análise de 

variância. Correlação e regressão linear. Introdução à análise multivariada. 

OBJETIVO 

Entender os princípios fundamentais da estatística. Conhecer as principais medidas descritivas, gráficos 
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e testes estatísticos utilizados na área das ciências biológicas, bem como a sua interpretação e aplicação 

em estudos científicos. 

 

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB57B 7 EVOLUÇÃO 
AT AP APS T 

60 
68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Diversidade Biológica e Filogenia; Genética Clássica. 

EMENTA 

Introdução à genética de populações e à genética quantitativa. Teorias evolucionistas. Fatores 

evolutivos. Mutação. Seleção. Deriva genética. Fluxo gênico. Especiação. Adaptação. Evolução 

molecular. Análise de cladogramas. 

OBJETIVO 

Compreender as teorias e mecanismos da evolução. Conhecer as forças evolutivas que atuam sobre 

populações naturais. Compreender a origem de novas espécies. Conhecer os mecanismos de variação 

genética. Expandir os conhecimentos do aluno sobre as bases da sistemática filogenética. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB52A 2 FICOLOGIA 
AT AP APS T 

30 
17 17 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Biologia Celular. 

EMENTA 

Caracterização, classificação, biologia e importância econômica e ecológica das algas. Processos e 

técnicas de identificação. 

OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno, por meio de atividades teórico-práticas, conhecimento sobre: as características 

morfológicas e reprodutivas apresentadas pelos diferentes grupos de algas; a classificação das algas em 

diferentes categorias taxonômicas; a identificação dessas algas em nível de classe, ordem e famílias; as 

técnicas de herborização dos diferentes grupos de algas; a importância ecológica e econômica das 

algas. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

ED112C 2 FILOSOFIA GERAL 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Mito, filosofia e ciência. História da filosofia: evolução do pensamento humano através dos tempos. 

Relevância da filosofia para a sociedade contemporânea e para o exercício da profissão. 

OBJETIVO 

Estudar as principais correntes da Filosofia da Educação e sua influência nas práticas pedagógicas dos 

educadores. Analisar a educação como um processo de transformação social. Investigar as relações 

entre Educação e Filosofia. Refletir sobre as manifestações educativas para analisar a prática 

pedagógica. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 
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FI52C 2 
FÍSICA APLICADA À 

BIOLOGIA 

AT AP APS T 
45 

34 17 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Unidades. Algarismos significativos. Ordem de grandeza. Cinemática. Leis de Newton e forças 

fundamentais da natureza. Trabalho e energia. Conservação da energia. Equilíbrio de corpos rígidos. 

OBJETIVO 

Revisar os conceitos físicos ligados ao estudo do movimento, de forças e de energia. Apreciar as 

aplicações dos conceitos da física para que este estudo sirva como base para outras disciplinas 

posteriores do curso e complementar a formação básica do egresso para o ensino de ciências. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB56C 6 
FISIOLOGIA 

COMPARADA 

AT AP APS T 
60 

51 17 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Fisiologia Humana e Biofísica; Zoologia de Vertebrados. 

EMENTA 

Fundamentos, processos adaptativos e evolução da regulação homeostática de invertebrados e 

vertebrados. Digestão. Osmorregulação. Excreção. Ventilação. Circulação. Locomoção. Regulação 

neuroendócrina. Reprodução. Sistemas sensoriais. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno de licenciatura em Ciências Biológicas deverá ser capaz de: 

 Destacar a importância do conhecimento da fisiologia em termos de grandes processos 

biológicos. 

 Interpretar a diversidade dos processos fisiológicos levando em consideração os conceitos de 

adaptação e mecanismos de ajustes em diferentes ambientes. 

 Comparar os mecanismos fisiológicos que evoluíram por meio da convergência e divergência 

evolutivas. 

 Reconhecer comparativamente os mecanismos funcionais dos diversos sistemas e sua 

integração nos animais. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB55D 5 
FISIOLOGIA HUMANA E 

BIOFÍSICA 

AT AP APS T 
60 

51 17 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Biologia Celular; Bioquímica Geral. 

EMENTA 

Fisiologia celular e de membranas. Mecanismos de transmissão nervosa. Fundamentos da fisiologia 

dos sistemas sensoriais, motor, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, reprodutivo, renal e 

endócrino. Estudo das radiações e suas aplicações nos sistemas biológicos.  

OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno conceitos básicos de biofísica. Permitir a compreensão do funcionamento dos 

sistemas estudados. Destacar os principais processos biológicos envolvidos no funcionamento dos 

sistemas estudados. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB55E 5 FISIOLOGIA VEGETAL AT AP APS T 60 
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34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Bioquímica Geral. 

EMENTA 

Estudo da germinação e dormência de sementes, das relações hídricas, da nutrição mineral e da fixação 

metabolismo do nitrogênio. Estudo do metabolismo do carbono (fotossíntese, respiração e 

fotorrespiração), do transporte de substâncias orgânicas e do crescimento e desenvolvimento vegetal. 

Noções do metabolismo secundário. 

OBJETIVO 

Propiciar o entendimento dos mecanismos físico-químicos, bioquímicos e fisiológicos associados à 

germinação e dormência de sementes, às relações hídricas, à nutrição mineral, à fixação e metabolismo 

do nitrogênio, bem como sua importância nas inter-relações entre a planta e o meio. Compreender o 

metabolismo do carbono, do transporte de substâncias orgânicas, do metabolismo secundário, do 

crescimento e do desenvolvimento vegetal, bem como a sua importância nas inter-relações entre a 

planta e o meio. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB53B 3 GENÉTICA CLÁSSICA 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Biologia Celular. 

EMENTA 

Contextualização histórica. Mendelismo. Bases cromossômicas da herança. Extensões às leis de 

Mendel. Mecanismos de Herança Extracelular. Estrutura do cromossomo eucarioto. Alterações 

cromossômicas numéricas e estruturais. Ligação gênica, Crossing Over e mapeamento cromossômico 

em eucariotos. Herança de características complexas. 

OBJETIVO 

Conhecer os princípios básicos do Mendelismo e suas extensões, além dos mecanismos de Herança de 

características complexas. Compreender as bases cromossômicas da Herança. Conhecer e interpretar os 

fenômenos de ligação gênica, Crossing over e mapeamento cromossômico. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB56D 6 GENÉTICA MOLECULAR 
AT AP APS T 

60 
51 17 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Bioquímica Geral; Genética Clássica. 

EMENTA 

Características e propriedades dos ácidos nucléicos. Cromatina e nucleossomo. Replicação do DNA. 

Base molecular da mutação, recombinação e reparo do DNA. Gene e estrutura de genomas. 

Transcrição e processamento do RNA. Código genético e tradução. Regulação gênica em procariotos e 

eucariotos. Noções básicas de bioinformática na análise de genes e genomas, engenharia genética e 

biotecnologia. 

OBJETIVO 

Compreender as características e propriedades dos ácidos nucléicos; descrever a organização da 

cromatina e do nucleossomo; descrever o processo de replicação do DNA; explanar a base molecular 

das mutações, recombinação; compreender o processo de reparo do DNA; Conhecer a estrutura de 

genes e genomas; descrever o processo de transcrição, processamento do RNA e tradução; 

compreender o processo de regulação da expressão gênica; esboçar noções de bioinformática na análise 

de genes e genomas, engenharia genética e biotecnologia; correlacionar os conteúdos teóricos com a 

prática profissional como professor e pesquisador. 
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CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB58D 8 
GEOLOGIA E 

PALEONTOLOGIA 

AT AP APS T 
60 

51 17 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Vertebrados. 

EMENTA 

Constituição da crosta terrestre. Minerais e tipos de rochas. Geologia do Brasil e do Paraná. Pedologia: 

origem e classificação dos solos. Tempo Geológico e princípios de estratigrafia. Fósseis, fossilização e 

datação de fósseis. Elementos fundamentais de tafonomia. Extinções em massa. Paleontologia do 

Brasil e do Paraná.  Origem e evolução dos hominídeos. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno de licenciatura em Ciências Biológicas deverá ser capaz de: 

 Compreender a formação e estrutura geológica da Terra e sua evolução ao longo das eras 

geológicas. 

 Reconhecer os processos envolvidos na formação de um fóssil, as áreas de atuação da 

paleontologia e a importância de seu estudo para a compreensão da evolução do planeta e da 

vida. 

 Ter noções básicas sobre a origem e evolução dos hominídeos. 

 

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB52D 2 
HISTOLOGIA E 

ANATOMIA HUMANA 

AT AP APS T 
90 

68 34 18 120 

PRÉ-REQUISITOS 

Biologia Celular. 

EMENTA 

Noções de histotécnica. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Conceitos gerais em 

anatomia. Estudo anatômico e histológico do sistema tegumentar, aparelho locomotor (sistema 

esquelético, articular e muscular), sistema digestório, sistema circulatório sanguíneo, sistema 

circulatório linfático, sistema respiratório, sistema urinário, sistema genital, sistema nervoso e sistema 

endócrino. 

OBJETIVO 

Descrever a histotécnica; compreender que as células animais se organizam formando quatro tipos 

básicos de tecidos; conhecer o padrão organizacional de cada um dos quatro tipos básicos de tecidos; 

compreender os princípios gerais do plano de construção e constituição do corpo do humano; conhecer 

a existência da Nomina Anatômica; compreender as divisões da anatomia quanto à metodologia de 

abordagem de estudos; diferenciar normal anatômico e fatores gerais de variação anatômica; 

diferenciar anomalia de monstruosidade anatômica; identificar, nomear e descrever macroscopicamente 

os órgãos e estruturas orgânicas, assim como a organização tecidual de cada um dos sistemas 

corpóreos; correlacionar os conteúdos teóricos com a prática profissional como professor e 

pesquisador. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

ED52E 2 

HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO GERAL E 

BRASILEIRA 

AT AP APS T 
45 

51 - 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 
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Grandes tendências do pensamento filosófico e suas implicações na Educação. Principais correntes do 

pensamento pedagógico a partir da modernidade. História da Educação no Brasil a partir do século XX. 

O trabalho coletivo como princípio do processo educativo. Tendências pedagógicas. O papel da escola 

na sociedade. 

OBJETIVO 

Refletir e analisar sobre as principais tendências do pensamento filosófico, as principais correntes do 

pensamento pedagógico, as tendências pedagógicas e o papel da escola a partir da modernidade, para 

compreender suas implicações na prática pedagógica atual em sala de aula e no contexto educacional 

geral. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB57C 7 IMUNOLOGIA BÁSICA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Histologia e Anatomia Humana. 

EMENTA 

Visão geral das respostas imunológicas. Células do sistema imunológico. Tecido linfoide e recirculação 

linfocitária. Imunidade Inata. Imunógenos e antígenos. Anticorpos. Moléculas do complexo principal 

de histocompatibilidade e apresentação de antígenos. Ativação, diferenciação e função de linfócitos T. 

Ativação e diferenciação de linfócitos B e produção de anticorpos. Mecanismos efetores da imunidade 

humoral. Imunidade e doença. 

OBJETIVO 

Diferenciar resposta imunológica inata da adquirida; compreender a variabilidade de antígenos, 

baseando-se em sua natureza química; diferenciar antígenos e imunógenos; conhecer a estrutura e 

funcionalidade dos anticorpos; conhecer a distribuição do tecido linfoide pelo copo animal; descrever a 

função do tecido linfoide; compreender o mecanismo de atuação do sistema complemento; conhecer a 

localização e função do complexo principal de histocompatibilidade; descrever a interação antígeno-

anticorpo; compreender a base biológica da autoimunidade, da imunidade conta tumores, da rejeição à 

transplantes e das imunodeficiências; compreender a variabilidade de antígenos de membrana de 

glóbulos vermelhos e o processo de rejeição aos mesmos; descrever a base biológica dos processos de 

imunoprofilaxia e imunoterapia; correlacionar os conteúdos teóricos com a prática profissional como 

professor e pesquisador. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB54C 4 
INTRODUÇÃO À 

ASTRONOMIA 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Física Aplicada à Biologia. 

EMENTA 

Sistema solar e galáxias. Gravitação Universal. Cosmologia: origem e evolução do universo. 

OBJETIVO 

Levar o aluno a compreender os princípios básicos do movimento e das forças envolvidas no sistema 

solar e no universo; estudar os eclipses e caracterizar as galáxias, aglomerados de galáxias, além de 

estudar e conceituar as teorias de origem e evolução do universo. O aluno deverá ser capaz de aplicar o 

conhecimento utilizando material didático simples e recursos computacionais a fim de transmitir o 

conhecimento no ensino de ciências. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 
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ED116A 6 LIBRAS 1 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Línguas de sinais e minoria linguística. As diferentes línguas de sinais. Status da língua de sinais no 

Brasil. Cultura surda. Organização linguística da Libras para usos informais e cotidianos: vocabulário, 

morfologia, sintaxe e semântica. A expressão corporal como elemento linguístico. 

OBJETIVO 

Ampliar o conhecimento do aluno a respeito da Língua Brasileira de Sinais, trabalhado numa dimensão 

problematizadora e contextualizada, oportunizando aos alunos os meios necessários para o 

conhecimento dos fundamentos históricos da Língua de sinais em seus aspectos legais e teóricos-

metodológicos, entendendo  as diferentes identidades surdas e suas implicações, instrumentalizando 

assim os alunos para o estabelecimento de uma comunicação funcional com os surdos por meio da 

Libras, como instrumento de comunicação. Conhecer também as concepções sobre surdez, difusão e 

valorização da Libras na comunidade escolar e sociedade em geral. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

ED117D 7 LIBRAS 2 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Libras 1. 

EMENTA 

A educação de surdos no Brasil. Cultura surda e a produção literária. Emprego da Libras em situações 

discursivas formais: vocabulário, morfologia, sintaxe e semântica. Prática do uso da Libras em 

situações discursivas mais formais. 

OBJETIVO 

Aplicar os conhecimentos adquiridos para compreender a interferência de Libras nos textos produzidos 

pelos alunos; Identificando o reconhecimento da língua com a comparação entre Libras e Português, 

pelas semelhanças e diferenças; Despertar entre os alunos o interesse em adquirir habilidades para se 

portar frente a uma situação posta para com um surdo, aumentando a possibilidade de adaptação dos 

surdos de interação. Construir a formação de palavras através dos sinais de acordo com os contextos, 

percebendo as diferenças de expressões de acordo com os diversos tipos de frase e verbo em língua de 

sinais; Desenvolver estruturas narrativas. Contar histórias utilizando classificadores em vocabulários 

trabalhados. 

        
CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB51C 1 
LINGUAGEM 

ACADÊMICA 

AT AP APS T 
45 

51 - 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Noções fundamentais da linguagem. Coesão e coerência textual. A argumentação discursiva. Técnicas 

e estratégias de leitura. Técnicas e estratégias de comunicação oral. Estrutura e estilo dos gêneros 

discursivos acadêmicos orais e escritos. Normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Emprego da 

gramática padrão. Resumo. Resenha. Seminário. Artigo. Currículo. 

OBJETIVO 

Conscientizar os alunos de Ciências Biológicas sobre as diferentes características e funções da 

comunicação oral e escrita, levando em conta os gêneros discursivos da sociedade atual. Motivar e 

levar os alunos de Ciências Biológicas a desenvolver atividades discursivas que aprimorem leitura, 

escrita e fala, considerando-se os níveis de formalidade da esfera acadêmica e profissional. 
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CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

MA51D 1 
MATEMÁTICA 

APLICADA À BIOLOGIA 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Conjuntos numéricos. Domínio, imagem e representação gráfica das funções reais de uma variável real. 

Operações entre funções. 

OBJETIVO 

Fornecer ao aluno as técnicas e ferramentas da matemática básica bem como conhecimento das 

aplicações nas áreas da biologia e química, principalmente para resolução e  compreensão de exercícios 

do ensino médio. 

 

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

ED57E 7 
METODOLOGIA DO 

ENSINO DE BIOLOGIA 

AT AP APS APCC T 
30 

- - 6 34 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Estudo teórico e prático sobre questões educativas e metodológicas para o exercício da docência na 

disciplina de Biologia no Ensino Médio; Investigação e análise de modalidades, métodos, recursos 

didáticos e inovações tecnológicas para o Ensino de Biologia. 

OBJETIVO 

Compreender a Biologia como ciência autônoma e integrada. Identificar diferentes metodologias de 

ensino e proporcionar subsídios para o planejamento das aulas de Biologia. Conhecer a diversidade de 

métodos, recursos didáticos e inovações tecnológicas que podem ser utilizadas no ensino de Biologia, 

destacando limites e possibilidades para utilização. Evidenciar as formas de avaliação e os 

instrumentos avaliativos no ensino de Biologia. Discutir formas de sequenciamentos didáticos, 

priorizando a elaboração de sequências investigativas e problematizadoras para o ensino de Biologia. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

ED55F 5 
METODOLOGIA DO 

ENSINO EM CIÊNCIAS 

AT AP APS APCC T 
30 

- - 6 34 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Análise e discussão dos aspectos históricos, curriculares e metodológicos do ensino de Ciências; 

Investigação teórica e prática das modalidades, métodos e recursos didáticos para o ensino de Ciências. 

OBJETIVO 

Conhecer os aspectos históricos, metodológicos e curriculares da disciplina de Ciências na educação 

brasileira. Reconhecer as diferentes modalidades, métodos, recursos didáticos e instrumentos 

avaliativos utilizados no processo de ensino e aprendizagem de Ciências. Elaborar e avaliar 

sequenciamentos didáticos para o ensino de Ciências. 
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CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB54D 4 MICROBIOLOGIA GERAL 
AT AP APS T 

75 
51 34 15 100 

PRÉ-REQUISITOS 

Biologia Celular. 

EMENTA 

Conceitos básicos em Microbiologia. Classificação de Microrganismos. Citologia, morfologia, 

fisiologia e reprodução de procariotos e eucariotos. Diversidade metabólica microbiana. Controle do 

crescimento microbiano. Genética de Microrganismos. Fundamentos de Virologia. Drogas 

antimicrobianas. 

OBJETIVO 

Conhecer a biologia dos microrganismos, compreendendo as diferenças entre bactérias, fungos, 

protozoários e vírus. Aprender a correlacionar a diversidade microbiana com as características 

citomorfológicas, fisiológicas e metabólicas de cada grupo. Correlacionar os conteúdos teóricos e 

práticos à função de professor e pesquisador. 

        
CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB51E 1 
MORFOLOGIA E 

ANATOMIA VEGETAL 

AT AP APS T 
60 

34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Citologia vegetal. Histologia vegetal. Embriogênese e organogênese. Morfologia e anatomia de 

estruturas vegetativas e reprodutivas. Noções de microtécnica vegetal. Fundamentos teórico-práticos 

para o ensino de Botânica. 

OBJETIVO 

Estabelecer os conceitos básicos da Botânica; identificar os tecidos vegetais e estudar a anatomia dos 

órgãos vegetais; relacionar a morfologia com a anatomia dos órgãos vegetais; caracterizar e identificar 

os órgãos vegetativos e reprodutivos dos vegetais; compreender a importância das plantas para o meio 

ambiente e para a economia; correlacionar os conteúdos teóricos com a prática profissional como 

professor e pesquisador. 

 

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB56F 6 PARASITOLOGIA GERAL 
AT AP APS T 

45 
34 17 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Conceitos aplicados à parasitologia que auxiliem na determinação da diversidade de espécies. 

Nomenclatura zoológica, morfologia das formas evolutivas, posição sistemática, relação parasita-

hospedeiro, ciclo de vida e coevolução. Principais doenças causadas nos seres humanos pelos 

Protozoários, Neodermatas e Nematelmintos. Artrópodes e Moluscos vetores de doenças. Noções de 

métodos e técnicas em parasitologia. Descritores matemáticos em parasitologia: Prevalência, 

Intensidade de infecção e abundância. 

OBJETIVO 

Proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos da diversidade de espécies de parasitas 

causadores de moléstias nos seres humanos, compreender seus ciclos de vida e identificar os principais 

vetores das doenças tropicais. 
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CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

ED54E 4 
POLÍTICAS DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

AT AP APS T 
45 

51 - 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

As políticas educacionais, a legislação e suas implicações para a organização da atividade escolar.  

Análise da educação na Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96). Análise das relações entre educação, estado e sociedade. Estudo da 

organização da educação brasileira: dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas e educacionais. 

OBJETIVO 

Compreender a importância das políticas educacionais e suas relações com a organização da educação 

brasileira considerando as dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas e suas repercussões no 

cotidiano escolar. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

PI51G 1 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 1 

AT AP APS APCC T 
30 

- - 6 34 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre a profissão biólogo e investigação das pesquisas e 

projetos desenvolvidos pelo corpo docente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Contato 

com metodologias de pesquisa qualitativas e quantitativas relevantes para a formação do graduado em 

Ciências Biológicas. 

OBJETIVO 

- Promover a aproximação do aluno com temas de pesquisa da área de Ciências Biológicas por meio do 

planejamento, implementação e avaliação de trabalhos investigativos de caráter interdisciplinar; 

- Contribuir na qualificação profissional por meio do reconhecimento das habilidades e competências 

exigidas em diferentes campos de atuação profissional. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

PI52H 2 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 2 

AT AP APS APCC T 
30 

- - 6 34 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Integrar, por meio de desenvolvimento de um projeto de trabalho contextualizado em situações reais, o 

estudo de temas transversais, de abrangência social que devem ser abordados na educação básica, a 

partir dos conhecimentos desenvolvidos nos componentes curriculares afins. 

OBJETIVO 

- Oportunizar a reflexão e tomada de decisões relacionadas à organização do ensino na educação básica 

e atuação profissional docente; 

- Demonstrar a relevância dos conteúdos escolares transversais no desenvolvimento pessoal, 

interpessoal, social e profissional. 
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CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

PI53F 3 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 3 

AT AP APS APCC T 
30 

- - 6 34 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Integrar, por meio do desenvolvimento de um projeto de intervenção, o estudo de temas atuais da 

Biologia, valorizando a inovação e desenvolvimento do conhecimento biológico. 

OBJETIVO 

- Abordar diferentes atividades de pesquisa científica desenvolvidas em temas atuais da Biologia; 

- Promover discussões relacionadas aos novos campos de atuação profissional e a importância da 

Biologia e dos biólogos na sociedade contemporânea. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

PI54G 4 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 4 

AT AP APS APCC T 
30 

- - 6 34 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Integrar, por meio do desenvolvimento de projetos, atividades que possibilitem aos alunos vivenciarem 

a experiência da prática docente e a relação teoria e pratica, por meio da divulgação científica. 

OBJETIVO 

- Desenvolver reflexões e posturas de pesquisa e atuação na realidade escolar; 

- Promover a formação docente como um processo contínuo, autônomo e permanente. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

PI55G 5 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 5 

AT AP APS APCC T 
60 

- - 12 68 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Integrar, por meio do desenvolvimento de um projeto de intervenção contextualizado em situações 

reais, o reconhecimento do espaço escolar. 

OBJETIVO 

- Oportunizar o reconhecimento dos espaços escolares e reflexões relacionadas ao fazer pedagógico;  

- Possibilitar a formulação de indagações relacionadas à organização e currículo escolar e a proposição 

de soluções para os problemas vivenciados no cotidiano pedagógico, escolar e social, tendo como 

parâmetro o bem coletivo e a formação humana. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS 

HO

RA

S 

PI57G 7 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 6 

AT AP APS APCC T 
60 

- - 12 68 80 

PRÉ-REQUISITOS 
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Não há. 

EMENTA 

Integrar, por meio do desenvolvimento de um projeto de intervenção contextualizado em situações 

reais, com ações de aplicação do conhecimento científico nos processos de ensino e aprendizagem. 

OBJETIVO 

- Oportunizar a compreensão do trabalho pedagógico nas dimensões coletiva, cidadã, inclusiva, ética e 

democrática;  

- Habilitar profissionais para organizar, planejar, administrar, avaliar e atuar pedagógica, científica e 

tecnicamente no âmbito da educação básica escolar. 

 

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

ED113E 3 
PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO 

AT AP APS T 
45 

51 - 9 60 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

As principais teorias da psicologia aplicadas à educação escolar. Teorias da aprendizagem. Processos 

psicológicos da aprendizagem e abordagens cognitivas e sócio-interacionistas. Psicologia do 

desenvolvimento: da adolescência, da vida adulta e tardia. Reflexão sobre temas contemporâneos do 

campo da Educação. 

OBJETIVO 

-Identificar as fases do desenvolvimento humano a partir das teorias psicológicas para compreensão 

dos processos comportamentais, emocionais e cognitivos do estudante nas fases da adolescência à vida 

tardia; 

-Compreender os pressupostos das principais teorias psicológicas e suas aplicações relacionados às 

dificuldades de aprendizagem, à indisciplina e as violências no contexto escolar; 

-Entender como os princípios psicológicos relacionam-se com o processo de ensino e aprendizagem; 

-Reconhecer a psicologia como ciência que oferece contribuição à educação através de teorias diversas, 

especialmente relacionadas ao desenvolvimento humano e a aprendizagem. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

QU51F 1 
QUÍMICA GERAL 

APLICADA 

AT AP APS T 
60 

51 17 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Estrutura atômica. Classificação dos elementos e tabela periódica. Funções inorgânicas. Reações 

químicas. Termoquímica e sua aplicação em processos biológicos. Ligações químicas. Soluções e 

Titulações. 

OBJETIVO 

Desenvolver os conceitos básicos de química para aplicação na disciplina Química Geral Aplicada. 

Preparar o aluno para: a) dominar os fundamentos básicos/iniciais de química; b) realizar 

determinações experimentais empregando os conceitos desenvolvidos em sala de aula; c) elaborar 

relatórios técnicos. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

QU52F 2 
QUÍMICA ORGÂNICA 

APLICADA 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 
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PRÉ-REQUISITOS 

Química Geral Aplicada. 

EMENTA 

Desenvolver os conceitos básicos de química para aplicação na disciplina Química Orgânica Aplicada. 

Preparar o aluno para: a) dominar os fundamentos básicos/iniciais de química orgânica; b) realizar 

determinações experimentais empregando os conceitos desenvolvidos em sala de aula; c) elaborar 

relatórios técnicos. 

OBJETIVO 

Introdução à Química do Carbono. Caracterização, nomenclatura, propriedades físicas e reatividades de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, funções oxigenadas e das funções nitrogenadas. Isomeria 

constitucional e estereoquímica. Teorias ácido-base. Introdução a Biomoléculas. Atividades práticas 

em laboratório. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB57F 7 SAÚDE E SEXUALIDADE 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Saúde, higiene e saneamento. Principais doenças e prevenção. Relação saúde-doença. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Saúde pública. Sexo e sexualidade. Saúde e gravidez. Saúde mental e 

depressão. 

OBJETIVO 

Aprender sobre os principais fatores correlacionados às doenças e DSTs. Obter noções de políticas 

públicas voltadas à saúde. Aprender a abordar sexo, sexualidade, gravidez e depressão, no contexto 

educacional. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB53D 3 
SISTEMÁTICA DE 

PLANTAS TERRESTRES 

AT AP APS T 
60 

34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Diversidade Biológica e Filogenia; Morfologia e Anatomia Vegetal. 

EMENTA 

Nomenclatura Botânica. Histórico da classificação botânica. Princípios de sistemática vegetal. 

Técnicas de coleta e herborização. Utilização de chaves dicotômicas. Estudo dos caracteres utilizados 

na reconstrução da filogenia das embriófitas. Evolução e caracterização dos principais grupos de 

briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Fundamentos teórico-práticos para o ensino de 

Botânica. 

OBJETIVO 

Capacitar o aluno a identificar os grandes grupos de plantas terrestres em um contexto evolutivo, com 

base em suas características morfológicas e reprodutivas. Treinar e aplicar técnicas de coleta, 

herborização, descrição e de identificação de grupos vegetais. Proporcionar conhecimentos sobre os 

principais sistemas de classificação em vegetal, fornecendo subsídios aos alunos para a interpretação da 

diversidade morfológica das plantas. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

TCC51 6 
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 
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1 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos pelo 

curso. Desenvolvimento do trabalho proposto. 

OBJETIVO 

Elaborar um projeto que se enquadre na área de atuação do licenciado em Ciências Biológicas. 

Desenvolver a capacidade de leitura e de síntese de textos técnico científico. Desenvolver a escrita 

formal para elaboração de projetos. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

TCC52 8 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

2 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Trabalho de Conclusão de Curso 1. 

EMENTA 

Desenvolvimento e finalização do trabalho científico e/ou tecnológico iniciado na disciplina de 

Trabalho de conclusão de curso I. Redação da monografia e apresentação/entrega do trabalho. 

OBJETIVO 

Desenvolver e finalizar um projeto que se enquadre na área de atuação do licenciado em Ciências 

Biológicas. Desenvolver a capacidade de leitura e síntese de textos técnico científico. Desenvolver a 

escrita formal para elaboração de projetos. Praticar a apresentação e argumentação em público. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB52G 2 
ZOOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS 1 

AT AP APS T 
60 

34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Diversidade Biológica e Filogenia. 

EMENTA 

Introdução à Zoologia; Morfologia, anatomia, fisiologia, sistemática filogenética e história evolutiva de 

alguns grupos de invertebrados. As Esponjas, Filos Cnidaria e Ctenophora; Filos Platyhelminthes, 

Mollusca, Annelida e demais representantes de Lophotrochozoa. Evolução dos diferentes sistemas: 

forma e função. 

OBJETIVO 

Reconhecer e identificar as características diagnósticas dos principais grupos basais dos animais e dos 

representantes de Lophotrochozoa, bem como aspectos referentes à morfologia, sistemática, filogenia, 

biologia, ecologia e diversidade destes grupos, sempre se utilizando uma abordagem funcional-

evolutiva. 

  

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB53E 3 
ZOOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS 2 

AT AP APS T 
75 

51 34 15 100 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Invertebrados 1. 

EMENTA 

Morfologia, anatomia, fisiologia, sistemática filogenética e história evolutiva dos Ecdysozoa. Filos 
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Arthropoda, Onychophora, Tardigrada, Nematoda e demais. Os Deuterostomia: Filos Echinodermata e 

Hemichordata. Evolução dos diferentes sistemas: forma e função. 

OBJETIVO 

Reconhecer e identificar as características diagnósticas dos principais grupos de Ecdysozoa e de alguns 

Deuterostomia, bem como aspectos referentes à morfologia, sistemática, filogenia, biologia, ecologia e 

diversidade destes grupos, sempre evidenciando uma abordagem funcional-evolutiva. 

        

CÓDIGO PERÍODO DISCIPLINA AULAS HORAS 

CB54F 4 
ZOOLOGIA DE 

VERTEBRADOS 

AT AP APS T 
90 

68 34 18 120 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Invertebrados 2. 

EMENTA 

Abordagem sistemática, funcional evolutiva, morfofisiológica, distribuição e ecologia dos filos 

Hemichordata e Chordata (Urochordata, Cephalochordata Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, 

Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia). Fundamentos teórico-práticos para o ensino de Zoologia. 

OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno conhecimentos teóricos e práticos da diversidade de espécies dos grupos de 

vertebrados e apresentar o significado evolutivo de sua origem e diversidade por meio de estudos de 

sua morfologia, adaptação e aspectos fisiológicos. 

 

b) Ementário das disciplinas Optativas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus 

Santa Helena. 

 

ÁREA: BIOTECNOLOGIA 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5AA BIOÉTICA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Princípios de ética e bioética. Código de Nuremberg. Declaração de Helsinque, Relatório 

Belmont. Principialismo. Principais temas em Bioética. Pesquisa com animais. Pesquisas com 

seres humanos. Biotecnologia e limites éticos. 

OBJETIVO 

Compreender os fundamentos da bioética, desenvolvendo habilidades de análise em relação a 

questões atuais. Ampliar a percepção de problemas éticos nas ciências médicas e biológicas. 

  

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5AB BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Fisiologia Humana e Biofísica; Genética Molecular. 

EMENTA 

Histórico e conceitos básicos. Mecanismos moleculares e celulares do desenvolvimento. 

Principais modelos de estudo. Desenvolvimento humano. Cronobiologia. Senescência.  

OBJETIVO 
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Apresentar os principais organismos modelos em biologia do desenvolvimento. Compreender 

os mecanismos celulares e moleculares envolvidos no desenvolvimento. Conhecer o 

funcionamento dos relógios biológicos. Compreender os mecanismos envolvidos na 

senescência dos organismos. 

        
CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5AC BIOTECNOLOGIA MICROBIANA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Microbiologia Geral. 

EMENTA 

Microrganismos e suas aplicações. Bioprospecção microbiana. Tecnologia do DNA 

recombinante. Expressão heteróloga. 

OBJETIVO 

Aprender sobre a aplicação dos microrganismos em produtos e processos de interesse 

humano. Conhecer técnicas de estudos de genes e proteínas em modelos microbianos. 

        
CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5AD CITOGENÉTICA DE POPULAÇÕES 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Biologia Celular. 

EMENTA 

Divisão Celular: Mitose e Meiose. Níveis de compactação do DNA. Obtenção de 

cromossomos metafásicos de espécies animais e vegetais. Marcadores citogenéticos clássicos: 

Coloração por Giemsa, Bandamento C e Ag-NOR. Rearranjos cromossômicos: alterações 

numéricas e estruturais. Polimorfismos cromossômicos. Técnicas de citogenética molecular: 

fluorocromos base-específicos e Hibridização in situ fluorescente (FISH). 

OBJETIVO 

Compreender a estrutura molecular dos cromossomos. Entender os rearranjos cromossômicos 

e as consequentes alterações numéricas e estruturais. Conhecer as técnicas de citogenética 

clássica e molecular aplicadas em estudos populacionais. 

  

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5AE ECOLOGIA QUÍMICA DE INSETOS 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Ecologia Geral e de Ecossistemas; Bioquímica Geral; Zoologia de Invertebrados 2. 

EMENTA 

Coevolução inseto-planta. Metabolismo secundário. Quimiorrecepção. Defesas induzidas e 

constitutivas. Feromônios. Interações predador-presa e hospedeiro-parasitoide. Métodos 

empregados em ecologia química. 

OBJETIVO 

Proporcionar conhecimento sobre a importância dos compostos químicos nas interações 

inseto-planta, inseto-inseto e planta-planta. 

        
CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5AF 
PRINCÍPIOS DE ANÁLISE 

INSTRUMENTAL 

AT AP APS T 
30 

17 17 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 
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Química Geral Aplicada. 

EMENTA 

Introdução à análise instrumental. Amostragem. Técnicas de preparo de amostras orgânicas e 

inorgânicas. Espectroscopia: Absorção e emissão atômica e molecular. Cromatografia: 

Métodos de Separação, Cromatografia em Camada Delgada, Cromatografia Líquida, Gasosa, 

Líquida de Alta Eficiência. Noções de Espectroscopia no Infravermelho. 

OBJETIVO 

Capacitar o aluno a reconhecer e definir os princípios fundamentais da química geral e 

analítica, dando uma visão geral da importância na aplicação prática. Desenvolver o 

raciocínio, o método do trabalho e a capacidade de observação crítica. Assim como, informar 

e habilitar os alunos no uso do laboratório e na utilização e aplicação das técnicas básicas de 

laboratório. 

 
CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5AG 
QUÍMICA DE METABÓLITOS 

SECUNDÁRIOS 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Química Geral Aplicada; Química Orgânica Aplicada. 

EMENTA 

Origem do metabolismo vegetal secundário. Classificação dos metabólitos secundários. Óleos 

voláteis: Classificação química e biogênese; quimiotaxonomia, localização e funções; fatores 

de variabilidade; extração, importância econômica, dados farmacológicos e toxicológicos. 

Compostos fenólicos simples: classificação química e biogênese; distribuição e 

quimiotaxonomia; propriedades gerais; obtenção e identificação; emprego farmacêutico. 

Flavonóides: Generalidades; Classificação química e biogênese, propriedades gerais; 

extração, caracterização, isolamento e purificação; propriedades farmacológicas. 

OBJETIVO 

Apresentar a diversidade de compostos químicos produzidos pelas plantas terrestres, em 

especial os produtos do metabolismo secundário, fornecendo ao aluno a capacidade de 

reconhecimentos desses compostos por meio de sua estrutura química e origem Biosintética. 

Apresentar aos alunos as principais características de metabólitos tais como, óleos voláteis, 

compostos fenólicos simples e flavonóides. 

 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BA 

DIMENSÕES DA CIENCIA E 

TECNOLOGIA NO AMBIENTE 

EDUCACIONAL 

AT AP APS T 
60 

68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Ciência, técnica e tecnologia; Rigor, ética e o comprometimento social na prática de ensino; 

Ensino da ciência e da tecnologia no contexto educacional; Descoberta, invenção e inovação; 

Tecnologia educacional, qualidade e inovação; A pesquisa como processo de produção, 

apreensão e transmissão do conhecimento - Enfoque epistemológico. 

OBJETIVO 

Desenvolver estudos a respeito da Ciência e dos recursos didáticos e tecnológicos a serem 

utilizados no ambiente educacional, instrumentalizando o aluno para o desenvolvimento e 

utilização de novas tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem. 
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CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BB 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

NO BRASIL 

AT AP APS T 
60 

68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

História e política da educação de jovens e adultos no Brasil. Concepções sobre educação de 

jovens e adultos e educação popular: práticas educativas e ideologias subjacentes. A 

apropriação do conhecimento como entendimento da realidade e de condição da cidadania. 

OBJETIVO 

Vivenciar e refletir criticamente sobre a prática educativa na Educação Básica de Ensino, em 

seus vários momentos do fazer pedagógico. Reconhecer a escola, campo de estágio em 

Biologia, nos seus aspectos estruturais, culturais, administrativos e pedagógicos. Interagir 

com a prática docente em sala de aula de Biologia, realizando atividades de estágio não 

convencional (projetos) e convencional nas modalidades de observação, participação e 

regência. 

        
CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BC EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

O Processo histórico da Educação Especial e das propostas de Educação Inclusiva. Processos 

educativos na escola de educação inclusiva e o currículo. Fundamentos e recursos 

pedagógicos para inclusão: acessibilidade, tecnologia assistiva, Desenho Universal. 

OBJETIVO 

Estudar, por meio de conhecimentos teóricos e metodológicos a Educação especial, buscando 

a prática inclusiva de ações intencionais, vislumbrando a permanência do educando com 

deficiência, com Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação no espaço escolar. 

        
CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BD ÉTICA, PROFISSÃO E CIDADANIA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Código de ética profissional. Conceito de ética: a deontologia. O que é um código de ética. A 

legislação profissional e suas implicações éticas. A Lei nº 6.684 de 03 de setembro de 1979. 

A Lei nº 7.017 de 30 de agosto de 1982. O Decreto Lei nº 88.438 de 28 de junho de 1983. O 

código de ética do biólogo. Aspectos doutrinários e fundamentais da ética. Normas de 

conduta ética da sociedade. A ética e a declaração universal dos direitos do homem. A ética e 

a biologia. Articulação ciência e ética. O biólogo hoje no Brasil: o que faz, onde trabalha e em 

que condições. Responsabilidade Técnica. Propriedade Intelectual. 

OBJETIVO 

Desenvolver a reflexão sobre princípios éticos a responsabilidade profissional do biólogo. 

Apresentar a legislação referente à prática profissional do biólogo. 

                

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 
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OP5BE 
FILOSOFIA DA CIÊNCIA E DA 

TECNOLOGIA 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Teoria do Conhecimento. Arte, técnica, ciência, engenharia-definições. O progresso 

científico. O progresso tecnológico. Civilização Tecnológica. Ciência, tecnologia e 

humanismo. 

OBJETIVO 

Estudar e caracterizar a importância histórica do conhecimento, a Ciência, a tecnologia e a 

técnica nos diferentes níveis educacionais, problematizando e contextualizando a crise da 

Ciência Moderna e das concepções dominantes de tecnologia, fazendo a crítica ao paradigma 

científico dominante. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BF HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

O conceito de ciência e suas decorrências históricas. O pensamento medieval, conceito de 

verdade, mito e razão. O nascimento do pensamento racional. Instituição de Ciência Moderna. 

Aproximações da Ciência Pós-Moderna. 

OBJETIVO 

Proporcionar noções sobre a visão essencialista e teleológica. Evidenciar a relação entre fé e 

ciência estabelecida na idade média e algumas implicações para o estudo dos seres vivos. 

Compreender a visão racionalista, indutivista e positivista da ciência estabelecida com a 

revolução científica. Explicitar as críticas da filosofia da ciência contemporânea em relação 

ao pensamento indutivista e positivista. Desconstruir visões estereotipadas de ciência e 

cientista, buscando uma percepção dinâmica, contextual e sócio histórica da ciência. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BG INGLÊS TÉCNICO 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Interferência da língua materna no aprendizado da língua inglesa. Relação entre pronúncia, 

leitura, escrita e fala. Pronúncia. Estratégias de leitura. Reconhecimento de textos 

acadêmicos. Gramática. Operadores argumentativos. Tradução. 

OBJETIVO 

Conscientizar os acadêmicos de Ciência da Computação sobre as características dos textos 

científicos em língua inglesa e as especificidades de sua transposição para a língua 

portuguesa. Motivar e levar os acadêmicos a aprender e utilizar estratégias de leitura para 

compreender gêneros textuais escritos em língua inglesa, a desenvolver o vocabulário 

específico da área de Computação e a reconhecer a estrutura léxica e sintática presente nesses 

textos, por meio das atividades de leitura e produção escrita e oral. 
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CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BH 
OFICINA PEDAGÓGICA: TECNOLOGIA 

E EDUCAÇÃO 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Organização de estudos e de vivências que possibilitem ao aluno a compreensão das 

tecnologias da informação enquanto recursos utilizados no processo de ensino e 

aprendizagem. 

OBJETIVO 

Refletir sobre o trabalho do professor na moderna sociedade contemporânea com a inserção e 

utilização das novas tecnologias da informação, apresentando algumas das tecnologias 

educacionais brasileiras em tecnologia educacional, visando à produção de atividades 

educativas com o uso das mesmas em sala de aula. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BI PROFISSÃO PROFESSOR 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

A constituição da profissão professor. O desenvolvimento profissional docente e prática 

pedagógica. A ética do professor no trabalho. 

OBJETIVO 

Oportunizar ao futuro educador conhecer o contexto histórico do surgimento da profissão 

docente e suas implicações no contexto atual refletindo sobre a sua prática docente, bem 

como em relação ao contexto que o cerca, buscando compreender o seu papel como 

pesquisador e agente de transformação de sua prática pedagógica e da sociedade como um 

todo. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5BJ 

TÓPICOS ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

BIOLOGIA 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Pesquisa em Educação em Ciências e Biologia. Pesquisa básica e aplicada em Educação em 

Ciências. Diferentes linhas de pesquisa. Metodologias de pesquisa, constituição e análise de 

dados. 

OBJETIVO 

Conhecer o campo de pesquisa em Educação em Ciências no Brasil: conceito e origens. 

Discutir os métodos de coleta e análise de dados nessa área de pesquisa. Abordar linhas de 

pesquisa na área de Educação em Ciências e Biologia. 
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ÁREA: MEIO AMBIENTE 

 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CA AGROECOLOGIA 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

A base epistemológica da Agroecologia. Princípios e conceitos da Agroecologia. 

Agroecologia como disciplina científica multidisciplinar. Metodologias de estudo de 

agroecossistemas. A relação entre a agroecologia e as escolas alternativas de agricultura. 

OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre as bases conceituais da agroecologia aplicada 

aos sistemas de produção sustentáveis. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CB BIOGEOGRAFIA 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Biogeografia: definições, conceitos básicos, história e desafios. Origem, evolução, meios de 

expansão e barreiras para a vida na terra. Padrões de distribuição geográfica das espécies: 

cosmopolitas, disjuntivas e endêmicas. O papel dos fatores abióticos na distribuição dos seres 

vivos. Teoria dos refúgios. Vicariância. Paleobiogeografia e Biogeografia de ilhas. 

OBJETIVO 

Compreender os efeitos dos fatores históricos nos padrões de distribuição das espécies e sua 

evolução. Enfatizar o caráter interdisciplinar da biogeografia correlacionando a distribuição 

das espécies com a sistemática, evolução e conservação. 

  

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CC BOTÂNICA ECONÔMICA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Origem da agricultura mundial. A domesticação e os seus processos. Centros de origem e 

etnobotânica.  Conservação do patrimônio fitogenético. Biotecnologia vegetal. Plantas 

tóxicas, medicinais e fitoterápicos. Plantas transgênicas.  Metabolismo vegetal secundário 

(óleos essenciais; alcaloides; flavonoides e seus efeitos antioxidantes). Valor econômico da 

polinização. Principais espécies vegetais de importância econômica. 

OBJETIVO 

Trabalhar a botânica como pesquisa aplicada, abordando a utilização de plantas como 

geradora de recursos. Identificar as espécies vegetais de importância econômica para o Brasil, 

bem como analisar suas características da produção e comercialização. Despertar o interesse 

dos estudantes para uma visão de inserção econômica e social a partir dos recursos vegetais 

explorados ou sub explorados economicamente. Valorizar o empreendedorismo na área 

botânica, garantido, sobretudo a sustentabilidade ambiental no uso das plantas. 
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CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CD CONTROLE BIOLÓGICO 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

História do controle biológico. Agentes de biocontrole. Isolamento e seleção de agentes de 

controle biológico de doenças em plantas, pragas e vetores de doenças humanas. Mecanismos 

de controle biológico. Entomopatógenos no controle biológico. Multiplicação e Introdução de 

agentes de controle biológico. Programas de sucesso em Controle biológico. Controle 

biológico e o manejo integrado de pragas. 

OBJETIVO 

Estudar e demonstrar a importância do controle natural no equilíbrio da natureza, destacando 

o Controle Biológico como a base fundamental no Manejo Integrado de Pragas. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CE ECOLOGIA DE CAMPO 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Ecologia Geral e de Ecossistemas. 

EMENTA 

Amostragem, coleta, marcação, captura-recaptura e conservação de material oriundos da 

fauna e flora para estudos ecológicos. Tabulação e análise de dados. 

OBJETIVO 

Desenvolver a capacidade de planejar coletas de dados ecológicos em campo com desenho 

experimental e métodos de amostragem e conservação de material biológicos adequados. 

Além de analisar e interpretar os dados e apresentá-los na forma científica, oral e escrita. 

  

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CF ECOLOGIA HUMANA 
AT AP APS T 

60 
68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Ecologia Geral e de Ecossistemas. 

EMENTA 

Aspectos históricos e conceituais da ecologia humana. Abordagens e métodos de 

investigação. Estrutura populacional atual. Fatores denso-dependentes, reguladores e 

limitantes. Ecologia humana e teoria de sistemas. Etnobiologia. Sustentabilidade de 

agroecossistemas. Ecossistema urbano: flora, fauna, clima, hidrologia e solo. Reservas e 

parques urbanos. Considerações sobre as perspectivas face à situação atual envolvendo o 

homem e o meio ambiente.  

OBJETIVO 

Compreender a estrutura da população humana no seu contexto histórico aplicando métodos 

ecológicos de análise e interpretação de dados. Conhecer os diferentes ambientes modificados 

pelo homem e os impactos sobre a sua própria sobrevivência. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 
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OP5CG 
ENTOMOLOGIA APLICADA A 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

AT AP APS T 
60 

34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Invertebrados 2. 

EMENTA 

Os Insetos e a Sociedade Humana, e como parte indispensável do planeta Terra. Conceitos de 

Praga. Papel da Entomologia Ambiental na Agricultura Alternativa. Os insetos como fonte de 

alimentação humana. Controle Biológico: Limitações e Benefícios. Ecologia Química e 

Fisiológica dos Insetos. Agroquímicos: Controle Químico, necessidade real ou modelo 

impositivo? Amostragens e Manejo de Pragas. Uso de criações de Insetos na Pesquisa. 

Erradicação ou Manejo Integrado das Pragas? Mudanças Climáticas e seu efeito sobre a 

dinâmica populacional dos insetos. 

OBJETIVO 

Estimular os alunos a adotarem um enfoque sustentável para o manejo de pragas, utilizando-

se métodos que minimizem os riscos ambientais, de saúde e econômicos. Serão enfatizadas as 

interações dos insetos com os aspectos biológicos, químicos e físicos de seu ambiente e 

fundamentalmente do homem. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CH FISIOLOGIA DO ESTRESSE VEGETAL 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Fisiologia Vegetal. 

EMENTA 

Evolução do conceito de estresse em plantas superiores. Estresse hídrico no solo. Mecanismos 

de respostas ao estresse hídrico. Efeitos e mecanismos de resposta às altas temperaturas. 

Estresse por irradiância. Fotoinibição da fotossíntese. Deficiências e toxidez de minerais. 

Plantas em ambientes salinos. Danos mecânicos e suas interações com estresses bióticos e 

abióticos. Interações planta-patógeno. Poluição ambiental. Expressão gênica induzida por 

estresse. 

OBJETIVO 

Viabilizar o entendimento sobre os fatores do ambiente que interferem no desenvolvimento 

de plantas, dando ênfase aos processos bioquímicos e biofísicos envolvidos aos estresses 

abióticos e suas implicações para os vegetais. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CI 
INTRODUÇÃO AO COMPORTAMENTO 

ANIMAL 

AT AP APS T 
30 

34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Conceitos fundamentais para o estudo do comportamento animal. Percepção do meio 

ambiente pelos animais. Ecologia, evolução e comportamento. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno de licenciatura em Ciências Biológicas deverá ser capaz de: 

• Apresentar a teoria e exemplos correntes em diversas áreas de estudo sobre 

comportamento animal. 

• Compreender as bases evolutivas do comportamento animal e seu valor adaptativo 

para as diferentes espécies. 
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CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CJ LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

Epistemologia ambiental; fatos históricos que levaram à criação da legislação ambiental 

brasileira; política nacional do meio ambiente; código florestal brasileiro; política nacional de 

recursos hídricos; lei dos crimes ambientais; sistema nacional de unidades de conservação; 

noções de estudos e de relatórios de impactos ambientais. 

OBJETIVO 

Fornecer aos estudantes noções dos princípios que norteiam a legislação ambiental brasileira, 

capacitando-os a compreender os principais instrumentos da legislação referente às questões 

ambientais, aplicando esses conceitos na construção de estudos e de relatórios de impactos 

ambientais. 

  

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CK MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Microbiologia Geral. 

EMENTA 

Diversidade dos Micro-organismos nos diferentes ambientes solo, ar e água. Sistemas 

biológicos e tratamento de águas residuárias e de resíduos sólidos; reatores aeróbios e 

anaeróbios; biorremediação. Métodos de análise microbiológica do solo, água e ar. 

Microbiologia aplicada. 

OBJETIVO 

Compreender a importância dos microrganismos nos diferentes ambientes terrestres. 

Aprender sobre o papel dos microrganismos nos processos de ciclagem dos elementos 

químicos. Conhecer técnicas que utilizam a diversidade metabólica microbiana para auxiliar 

processos de interesse humano. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CL ORNITOLOGIA BÁSICA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Vertebrados. 

EMENTA 

Origem e evolução das aves. Anatomia e reconhecimento da morfologia externa das aves. 

Fisiologia, penas e voo. Histórico sistemático das aves e a importância das coleções 

zoológicas. Ecologia e comportamento: comunicação visual e vocal, migração, reprodução, 

padrões de especiação. Estudo e reconhecimento das principais ordens e famílias de aves do 

Brasil. Métodos de estudo das aves em campo. Conservação. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno de licenciatura em Ciências Biológicas deverá ser capaz de: 

• Conhecer os princípios básicos da ornitologia. 

• Conhecer os caracteres anatômicos e a sua importância na sistemática das aves. 

• Caracterizar os principais grupos de aves da região Neotropical, assim como suas 
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principais relações filogenéticas. 

• Reconhecer as principais problemáticas da conservação das aves. 

• Entrar em contato com as principais metodologias utilizadas em estudos de campo 

com as aves. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CM PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ICTIOLOGIA 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Vertebrados. 

EMENTA 

Fundamentos, processos adaptativos e evolução da regulação homeostática de invertebrados e 

vertebrados. Digestão. Osmorregulação. Excreção. Ventilação. Circulação. Locomoção. 

Regulação neuroendócrina. Reprodução. Sistemas sensoriais. 

OBJETIVO 

Proporcionar aos alunos conhecimentos da diversidade e importância ecológica dos peixes 

neotropicais. Estudar a morfologia, fisiologia e os aspectos evolutivos dos peixes de águas 

continentais. Determinar as principais ferramentas genéticas e as técnicas de captura para 

pesca experimental. Abordar os principais impactos das grandes represas artificiais e a 

aquicultura no Brasil e no mundo. 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5CN SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
AT AP APS T 

60 
68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Ecologia Geral e de Ecossistemas. 

EMENTA 

Conceitos e definições de gestão ambiental. Normas ambientais. Aspectos e impactos 

ambientais. Ferramentas da gestão ambiental. Implementação do sistema de gestão ambiental. 

Família ISO 14000. Estratégias de gestão ambiental e a responsabilidade social. 

OBJETIVO 

Apresentar as principais legislações e ferramentas relacionadas à gestão ambiental, 

capacitando os alunos para o trabalho nesta área. 

 

 

ÁREA: SAÚDE 

 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5DA ENTOMOLOGIA SANITÁRIA 
AT AP APS T 

60 
34 34 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Zoologia de Invertebrados 2. 

EMENTA 

Noções de morfologia, sistemática e bioecologia das ordens: Diptera, Hemiptera, Phtiraptera, 

Siphonaptera, Lepidoptera e Hymenoptera. Conhecimento sobre os mecanismos de 

transmissão e controle de populações dos grupos de insetos de interesse em transmissão de 

doenças no Brasil. 

OBJETIVO 

Desenvolver conhecimentos básicos de entomologia com ênfase nas ordens de insetos de 
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importância médica, ressaltando os aspectos relevantes de sua bioecologia aplicada à saúde 

pública. 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5DB GENÉTICA MÉDICA 
AT AP APS T 

     

PRÉ-REQUISITOS 

Genética Clássica; Genética Molecular. 

EMENTA 

Relevância das doenças genéticas. Técnicas de biologia molecular aplicadas à medicina. 

Padrões de herança monogênica e exemplos de distúrbios. Herança mitocondrial. 

Citogenética clínica e alterações cromossômicas. Hemoglobinopatias. Erros inatos do 

metabolismo. Herança multifatorial e doenças comuns. Genética do câncer e síndromes de 

canceres hereditários.  Aconselhamento genético e o papel do biólogo. Diagnóstico genético 

pré-natal. Farmacogenética e Farmacogenômica. Terapia gênica. Medicina personalizada. 

OBJETIVO 

 Conhecer os métodos modernos de diagnóstico das doenças genéticas. Identificar os 

mecanismos e componentes genéticos que causam ou predispõem a doenças genéticas 

humanas, diferenciando-os. Reconhecer os cromossomos humanos, suas alterações e 

consequências fenotípicas de modo a identificar as cromossomopatias humanas. Reconhecer 

as diferentes categorias de genes e os mecanismos de ação em cânceres humanos. Analisar e 

interpretar as práticas do aconselhamento genético 

        

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5DC MARCADORES GENÉTICOS 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Genética Clássica; Genética Molecular. 

EMENTA 

Histórico dos marcadores genéticos. Polimorfismos genéticos. Tipos de marcadores 

genéticos. Técnicas para obtenção de dados moleculares. Comparação e escolha de 

marcadores genéticos. Relação entre marcadores genéticos e doenças. Aplicações dos 

marcadores genéticos em melhoramento e conservação de animais e plantas. 

OBJETIVO 

Compreender que o material genético possui variações entre os indivíduos, que existem 

técnicas para a obtenção de tais dados moleculares e que esses dados podem ser utilizados em 

estudos envolvendo doenças e melhoramento e conservação de animais e plantas 

  

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5DD MICROBIOLOGIA MÉDICA 
AT AP APS T 

30 
34 - 6 40 

PRÉ-REQUISITOS 

Microbiologia Geral. 

EMENTA 

Principais doenças infecciosas e seus agentes patogênicos. Fatores de virulência. Relação 

patógeno-hospedeiro. Diagnóstico molecular e imunológico. 

OBJETIVO 

Conhecer e distinguir os principais agentes patogênicos e as doenças por eles causadas. 
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CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5DE PATOLOGIA BÁSICA 
AT AP APS T 

60 
68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Fisiologia Humana e Biofísica; Bioquímica Geral; Imunologia Básica; Histologia e Anatomia 

Humana. 

EMENTA 

Adaptação, dano e morte celular. Inflamação. Regeneração, cicatrização e fibrose.  

Disfunções circulatórias e hemodinâmicas. Alterações do crescimento e diferenciação celular. 

Neoplasia e carcinogênese. Aspectos morfológicos macro e microscópicos das lesões e sua 

relação com a sintomatologia. 

OBJETIVO 

Identificar os agentes agressores, seus mecanismos de ação e reações teciduais; reconhecer e 

compreender as alterações inflamatórias e sua relação com sinais e sintomas; identificar as 

disfunções circulatórias e hemodinâmicas e compreender as repercussões clínicas; descrever 

as alterações do crescimento e diferenciação celular; compreender os aspectos gerais das 

neoplasias, nomenclatura, oncogênese e complicações. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA AULAS HORAS 

OP5DF SAÚDE PSICOSSOCIAL E TRABALHO 
AT AP APS T 

60 
68 - 12 80 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

EMENTA 

O campo teórico da saúde e trabalho. As abordagens: do desgaste; da psicodinâmica do 

trabalho; do estresse ocupacional; da ergonomia; do modo de vida. Investigações e 

intervenções sobre saúde e trabalho. Trabalho e saúde em categorias ocupacionais específicas. 

Metodologias no campo do trabalho e saúde; aplicações e limites. As repercussões das 

doenças ocupacionais - LER, DORT – na saúde psíquica. Programas de promoção à saúde 

psíquica 

OBJETIVO 

Elencar os campos teóricos que envolvem saúde e trabalho, em suas abordagens principais. 

Entendendo que os aspectos que afetam o bem-estar físico e psíquico dos trabalhadores, tem a 

ver com aspectos da estrutura, das instituições, da cultura e/ou da conjuntura social.  

Contribuindo para identificar os aspectos que constroem um ambiente que facilita promover a 

saúde e/ou o bem-estar, criando intervenções sobre saúde e trabalho. 
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4 ADMINISTRAÇÃO DO CURSO  

 

O documento institucional que constitui a estrutura básica de gestão dos cursos é a 

Deliberação nº 10/09, do Conselho Universitário - COUNI, que estabelece o Regimento dos Campi 

(UTFPR, 2009). 

 

4.1. PERFIL DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (COBIO) do Câmpus 

Santa Helena é sempre exercida por um docente do curso, contratado em regime de dedicação 

exclusiva, e que dedica no mínimo 25 horas semanais a esta atividade. As atribuições do 

Coordenador de Curso constam no Regimento dos Campi (UTFPR, 2009), e este profissional é 

entendido no âmbito da Universidade como gestor pedagógico, do qual se espera o compromisso 

com o investimento na melhoria da qualidade do curso, analisando as dimensões didáticas, 

pedagógicas, administrativas e políticas, mediante o exercício da liderança ética, democrática, 

participativa e inclusiva, que se materialize em ações propositivas e proativas. 

 

4.2 COLEGIADO DO CURSO 

 

O Colegiado de Curso é um órgão propositivo no âmbito de cada curso de graduação para os 

assuntos de ensino, pesquisa e extensão, em conformidade com as políticas da UTFPR e regido pelo 

Regulamento Geral 006/12-COGEP (UTFPR, 2012a), e pelas Diretrizes específicas do curso. 

É composto por: Coordenação de curso (presidência); docente responsável pela Atividade de 

Estágio (PRAE); docente responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); docente 

responsável pelo Núcleo de Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular; docentes eleitos 

pelos seus pares e seus respectivos suplentes que ministrem aulas ou tenham atividades relacionadas 

com o curso; 2 (dois) representantes discentes regularmente matriculados no curso, com seu 

respectivo suplente, indicados pelo órgão representativo dos alunos do curso. 

Tem a função de deliberar sobre todas as decisões no que se refere ao processo político-

pedagógico e ao planejamento do curso. Cabe ao Colegiado também, propor ações necessárias à 

qualificação do processo de ensino e aprendizagem, promover a interdisciplinaridade além de 

exercer as atribuições conferidas pela regulamentação institucional. 

O Colegiado deverá reunir-se regularmente com frequência mínima de uma vez ao mês e, 

extraordinariamente, sempre que houver necessidade, por convocação do seu presidente ou 

atendendo a pedido de um terço de seus membros. 
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4.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE é um órgão consultivo da coordenação de curso, 

responsável pelo processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto 

Pedagógico do curso. O NDE do curso atende ao disposto na Resolução CONAES n° 01 e no 

Parecer CONAES n° 04 ambos de 17/06/2010. É regido pelo Regulamento Geral 009/12-COGEP 

(UTFPR, 2012b), e pelas Diretrizes específicas do curso. 

É composto por: Coordenação de Curso (presidência); e no mínimo 5 (cinco) docentes 

pertencentes ao corpo docente do curso, preferencialmente garantindo-se a representatividade das 

áreas de docentes que participam do projeto do curso. 

Tem a função de contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes 

no currículo; zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. Além disso, tem prerrogativas para propor adequações no que se refere ao processo 

político-pedagógico e ao planejamento do curso, fazer o acompanhamento dos processos de ensino 

e aprendizagens, bem como de seus desdobramentos e relações ao curriculo proposto. Propor 

programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua formação continuada, dentre 

outras ações que tangem a constante atualização do curso. 

Caberá ao Colegiado de curso definir a estratégia de renovação parcial do Núcleo Docente 

Estruturante de forma a assegurar a continuidade de suas atividades.  

O NDE deverá reunir-se regularmente com frequência mínima de uma vez no semestre e, 

extraordinariamente, sempre que houver necessidade, por convocação do seu presidente ou 

atendendo a pedido de um terço de seus membros. 

 

4.4 CORPO DOCENTE 

 

Considerando-se a complexidade envolvida na formação de professores, desafio principal 

dos cursos de Licenciatura, e que os egressos do presente curso terão ampla área de atuação 

profissional, espera-se que o docente que atua no curso deva estar preparado para organizar, 

coordenar e lecionar as disciplinas de sua formação específica, mas também precisa ser capaz de 

colaborar nas disciplinas do campo educacional e pedagógico, e na orientação dos Estágios 

Curriculares e Trabalhos de Conclusão do curso, bem como nas ações integradoras 

interdisciplinares. 

É muito importante que ao longo de sua trajetória acadêmica ou de sua atuação profissional 

tenha desenvolvido um forte olhar para a formação de professores e todas as dimensões que 
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compõem a constituição de um egresso licenciado na área. Desta forma, espera-se garantir uma 

formação mais adequada do ponto de vista crítico e científico aos alunos, objetivando um egresso 

capacitado para atuar em sala de aula, em ambientes de pesquisa e em atividades de extensão.  

Nesta perspectiva, e baseando-se no Parecer CFBio nº 01/10 e no Artigo 12 da Resolução 

CNE-CP n° 2/15 o curso conta com 8 (oito) docentes compondo o “Núcleo de estudos de formação 

geral”, os quais apresentam formação nas mais diversas áreas (Física, Fonoaudiologia/LIBRAS, 

Letras, Matemática, Pedagogia, Química), e são responsáveis de maneira mais direta por 

desenvolver as competências relacionadas a formação no campo dos Fundamentos Filosóficos, 

Humanos e Sociais; Fundamentos Educacionais e Contexto Escolar; Fundamentos das Ciências 

Exatas e da Terra. 

Conta ainda com 12 (doze) docentes que tem formação e atuam em áreas das Ciências 

Biológicas (em sua maioria Licenciados), e que junto com mais 2 (dois) docentes da área de Ensino 

de Ciências e Biologia compõem o “Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das 

áreas de atuação profissional” no curso, os quais desenvolvem as competências relacionadas a 

Formação Específica do profissional egresso, e são responsáveis mais diretamente pelas 

competências com relação à Biologia Celular, Molecular e Evolução; Ciências Morfológicas; 

Diversidade Biológica e Ecologia; Fundamentos Educacionais e Metodologias para o Ensino de 

Ciências e Biologia. Os docentes do curso, e suas respectivas áreas de formação e atuação seguem 

listados no quadro abaixo: 

 

Quadro 6. Formação e atuação do corpo docente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Câmpus Santa 

Helena. 

Docente Formação Disciplina (s) 

Adriana Maria Meneghetti 

Graduação: Licenciatura em Química, 

FACEPAL (1993) 

Mestrado: Engenharia Agrícola, UNIOESTE 

(2006) 

Doutorado: Engenharia Agrícola, UNIOESTE 

(2010) 

- Química Orgânica Aplicada 

- Bioquímica Geral 

Anderleia Sotoriva Damke 
Graduação: Pedagogia, UNIPAR (1999) 

Mestrado: Educação, UTP (2007) 

- Currículo: Teorias e Práticas 

- Políticas Educacionais 

- Psicologia da Educação 

Carlos Frederico Charret 

Brandt 

Graduação: Física, UFF (1992) 

Mestrado: Física, UFF (1995) 

Doutorado: Astronomia, Observatório 

Nacional/RJ (2002) 

- Física Aplicada à Biologia 

- Introdução a Astronomia 

Daian Guilherme Pinto de 

Oliveira 

Graduação: Licenciatura em Ciências 

Biológicas, UNIOESTE (2007) 

Mestrado: Entomologia, ESALQ - USP (2010) 

Doutorado: Entomologia, UFPR (2014) 

- Diversidade Biológica e Filogenia 

- Zoologia de Invertebrados 1 

- Zoologia de Invertebrados 2 

Daniel Rodrigues Blanco 

Graduação: Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Biológicas, UFSCar (2007) 

Mestrado: Genética e Evolução, UFSCar (2010) 

Doutorado: Genética Evolutiva e Biologia 

Molecular, UFSCar (2012) 

- Genética Clássica 

- Evolução 
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Dejane Santos Alves 

Graduação: Bacharelado e m Ciências 

Biológicas, UFLA (2007) 

Mestrado: Entomologia, UFLA (2010) 

Doutorado: Entomologia, UFLA (2014) 

- Zoologia de Invertebrados 2 

Denise Lange 

Graduação: Ciências Biológicas, UFMS (2003) 

Mestrado: Entomologia e Conservação da 

Biodiversidade, UFMS (2004) 

Doutorado: Ecologia e Conservação de Recursos 

Naturais, UFU (2012) 

- Ecologia Geral e de Ecossistemas 

- Ecologia de Populações e Comunidades 

- Estatística Aplicada à Biologia 

Edicleia Aparecida Bonini e 

Silva 

Graduação: Ciências Biológicas, UEM (2004) 

Mestrado: Agronomia (Produção Vegetal), UEM 

(2007) 

Doutorado: Agronomia (Produção Vegetal),  

UEM (2011) 

- Ficologia 

- Fisiologia Vegetal 

Edilena da Silva Frazão Sausen 

Graduação: Fonoaudiologia, UNINGA (2006) 

Especialização: Tradutor e Intérprete de 

LIBRAS, (2009) 

PROLIBRAS em Uso e Ensino de LIBRAS nível 

Superior. 

Mestrado: Promoção da Saúde, UNICESUMAR 

(2015) 

- Filosofia Geral  

- Libras 1 

- Libras 2 

Eduarda Maria Schneider 

Graduação: Ciências Biológicas, UNIOESTE 

(2010) 

Mestrado: Educação, UNIOESTE (2013) 

Doutorado: Educação para a Ciência e o Ensino 

de Matemática, UEM (2015) 

- Educação Ambiental 

- Estágio Supervisionado em Biologia 

- Metodologia do Ensino de Biologia 

Erika Izumi 

Graduação: Ciências Biológicas, UEL (2004) 

Mestrado: Microbiologia, UEL (2007) 

Doutorado: Microbiologia, UEL (2010) 

- Microbiologia 

- Saúde e Sexualidade 

- Embriologia Humana e Comparada 

Evandro Alves Nakajima 
Graduação: Matemática, UEM (2010) 

Mestrado: Matemática, USP (2013) 
- Matemática Aplicada à Biologia 

Heleno Brandão 

Graduação: Ciências Biológicas, FAFIPE 

(2004) 

Mestrado: Ciências Biológicas (Zoologia), 

UNESP (2007) 

Doutorado: Ciências Biológicas (Zoologia), 

UNESP (2010) 

- Anatomia Comparada de Vertebrados 

- Fisiologia Comparada 

- Parasitologia  

- Zoologia de Vertebrados 

Jociani Ascari 

Graduação: Tecnóloga em Química Industrial, 

UTFPR (2005) 

Mestrado: Química Aplicada, UEPG (2007) 

Doutorado: Química Orgânica, UFMG (2011) 

- Química Geral Aplicada 

- Química Orgânica Aplicada 

Leonardo Biral dos Santos 

Graduação: Ciências Biológicas, UNESP (2008) 

Mestrado: Ciências Biológicas (Biologia 

Vegetal), UNESP (2011) 

Doutorado: Ciências Biológicas (Biologia 

Vegetal), UNESP (2016) 

- Ficologia 

- Sistemática de Plantas Terrestres 

Maristela Rosso Walker 

Graduação: Pedagogia, FAFIJAN (1985) 

Mestrado: Educação, UEM (2004) 

Doutorado: Educação, UEM (2012) 

- Educação e Diversidade 

- Didática Aplicada ao ensino de Ciências 

e Biologia 

- História da Educação Geral e Brasileira 

Rejane Barbosa de Oliveira 

Graduação: Ciências Biológicas, USP (2002) 

Mestrado: Biologia Comparada, USP (2005) 

Doutorado: Produtos Naturais e Sintéticos, USP 

(2011) 

- Morfologia e Anatomia Vegetal 

- Trabalho de Conclusão de Curso 1 

Rosangela Araujo Xavier Fujii 

Graduação: Licenciatura em Ciências 

Biológicas, UEM (2007) 

Mestrado: Educação para a Ciência e o Ensino 

de Matemática, UEM (2011) 

Doutorado: Educação para a Ciência e o Ensino 

de Matemática, UEM (2016) 

- Educação Ambiental 

- Estágio Supervisionado em Ciências 

- Metodologia do Ensino de Ciências 
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Sara Tatiana Moreira 

Graduação: Bacharelado e Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UEM (2004) 

Mestrado: Análises Clínicas, UEM (2008) 

Doutorado: Genética, UFPR (2012) 

- Genética Molecular 

- Imunologia Básica 

- Histologia e Anatomia Humana 

Vagner Aparecido Cavarzere 

Junior 

Graduação: Ciências Biológicas, UNESP (2006) 

Mestrado: Zoologia, USP (2010) 

Doutorado: Zoologia, USP (2014) 

- Anatomia Comparada de Vertebrados 

- Fisiologia Comparada 

- Geologia e Paleontologia 

- Zoologia de Vertebrados 

Vanessa Bueno da Silva 

Graduação: Ciências Biológicas, UNIOESTE 

(2009) 

Mestrado: Conservação e Manejo de Recursos 

Naturais, UNIOESTE (2012) 

Doutorado: Biologia Comparada, UEM (2014) 

- Biologia Celular 

- Evolução 

- Fisiologia Humana 

- Trabalho de Conclusão de Curso 2 

Vera Lúcia Vasilévski Santos 

Araújo 

Graduação: Letras - Português e Inglês, UFSC 

(2000) 

Mestrado: Linguística, UFSC (2003) 

Doutorado: Linguística, UFSC (2008) 

- Linguagem Acadêmica 

Fonte: COBIO-SH 

 

Quadro 7. Percentual dos professores envolvidos no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Câmpus Santa 

Helena, de acordo com o nível de formação acadêmica e regime de trabalho. 

TITULAÇÃO PORCENTAGEM 

DOUTORES 86,36% 

MESTRES 13,64% 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 100% 

Fonte: COGERH-SH 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Conceitua-se no meio acadêmico, em especial o universitário, que a palavra formação é 

“entendida como um processo que tende a desenvolver no adulto certas capacidades mais 

específicas com vistas a desempenhar um papel particular que implica em um conjunto definido de 

técnicas e tarefas” (MARCELO; VAILANT, 2012, p. 25). Esse processo de formação é um 

fenômeno complexo e diverso que se vincula com a capacidade dos sujeitos envolvidos bem como 

com a sua vontade. Significa dizer que é o indivíduo, a pessoa o responsável pela ativação e 

desenvolvimento dos processos formativos. No entanto, é também por meio da formação mútua que 

os sujeitos podem encontrar contextos de aprendizagem que favoreçam à busca de metas de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Nesse sentido, MARCELO e VAILANT (2012) elucidam alguns conceitos necessários ao 

contexto da formação, tais como: autoformação, heteroformação e interformação. Para esses 

autores, a autoformação é uma formação em que o sujeito participa de forma independente e possui 

o controle dos seus objetivos, dos seus processos, dos seus instrumentos e dos resultados da própria 

formação. Já a heteroformação se organiza e se desenvolve “de fora”, por especialistas, sem que 
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seja comprometida a personalidade do sujeito participante e finalmente a interformação é aquela 

que se produz em contextos de trabalho em equipe. 

Acreditamos que de tudo o que foi conceituado até o momento, para a nossa instituição, a 

formação é um processo individual e social. E nesse sentido, para além da formação há que se 

considerar que os profissionais da educação estão envoltos nos processos de ensino e aprendizagem 

em seus diferentes contextos e principalmente, lembrando que estamos formando adultos. Assim, é 

necessário, a cada semestre repensar os contextos de formação e as conexões que os mesmos 

estabelecem com a prática profissional.  

Inseridos no contexto universitário, há a necessidade de repensar os processos que abarcam 

o fazer docente e nele situa-se o processo de ensino e aprendizagem. O processo de ensino e 

aprendizagem reveste-se de nuances que envolvem o ato de planejar, executar, avaliar, num ciclo 

que não se encerra: é um processo dialógico e dialético, portanto sempre inacabado como afirmava 

Paulo Freire. Nesse processo estão em jogo negociações, aprendizagens, ensinos, trocas de 

experiências que enriquecem nosso fazer pedagógico e possibilitam nossa autoformação, 

heteroformação e interformação.  

Por se tratar de um processo contínuo, a cada etapa novas necessidades vão surgindo, novas 

exigências gestoras, educativas, sociais, tecnológicas e culturais vão se apresentando e é necessário 

rediscuti-las, confrontá-las, analisá-las e melhorá-las. 

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (UTFPR/PDI 2013) a UTFPR em sua 

estrutura organizacional conta com o Departamento de Educação vinculado à PROGRAD que tem 

como ações diretamente ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e de formação continuada as 

seguintes: 

● Desenvolver uma política institucional para os programas de educação continuada 

para os coordenadores e professores de cursos da UTFPR; 

● Em cada Câmpus, o Departamento de Educação tem como objetivo implementar 

ações para aplicação das políticas visando melhorias para o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem (UTFPR/PDI, 2013, p. 67). 

 

Nesse sentido, o período de planejar e de formação é fundamental para refletir, discutir, 

acordar, discordar, mas acima de tudo refletir sobre a experiência vivida, pois segundo MARCELO 

e VAILANT (2012, p. 41) “a análise da prática observada ou experimentada, à luz das crenças e 

conhecimentos próprios, permite pôr em questão as próprias ideias e avançar em direção a uma 

maior autoconsciência do conhecimento profissional”. Assim, a Diretoria de Graduação e Educação 

Profissional por meio do seu Departamento de Educação propõe continuamente no início de cada 

semestre letivo os Projetos de Planejamento Educacional para o Câmpus de Santa Helena da 
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UTFPR, envolvendo todos os seus profissionais da educação, conforme objetivos e cronogramas 

que são executados após consulta efetuada com seus docentes e coordenadores de curso nos 

momentos de colegiado e individualmente, sob a ótica das avaliações realizadas no primeiro e 

segundo semestre de cada ano letivo dos docentes pelos discentes, nos resultados apontados pelos 

relatórios de gestão e autoavaliação e pelas metas que o DEPED almeja alcançar nos processos de 

autoformação, heteroformação e interformação com todos os profissionais da educação. 

O período de Planejamento de Ensino e Capacitação Docente é desenvolvido por meio de 

palestras, minicursos, reuniões e planejamento de ensino. As palestras têm como meta suscitar 

debates em torno do aluno que temos hoje na Universidade: conectado ao mundo virtual e digital, 

com forte apelo midiático, com parca formação científica básica, pertencente ao mundo 

contemporâneo, ao qual o professor precisa ficar “antenado” sob pena de ser ultrapassado em seus 

métodos e técnicas de trabalho e diálogo em sala de aula, as temáticas da inclusão e  a própria 

formação do professor e do profissional, bem como aprofundar temáticas relacionadas a 

metodologias de ensino. 

Os minicursos são proposições oriundas da necessidade levantada pelos docentes e técnicos 

administrativos que vislumbram esse período formativo como ideal para ampliar suas competências 

e habilidades laborais e tecnológicas, bem como advém das demandas propostas pela Comissão 

Própria de Avaliação em relação à avaliação dos cursos.  

As reuniões são os espaços de discussão e proposição dos diferentes grupos de trabalho, que 

tem a sua frente professores/as como líderes de diferentes comissões que necessitam planejar, fazer 

devolutivas de trabalhos realizados, bem como dar prosseguimento a trabalhos iniciados em cada 

ano letivo. Também é o espaço em que a equipe gestora do Câmpus pode repassar informações, 

planejar ações coletivas e apresentar as normativas que se fizerem necessárias para a continuidade 

dos trabalhos que serão efetivados no primeiro e segundo semestre de cada ano letivo. 

Além das ações propostas nas Semanas de Capacitação e Planejamento anualmente, o 

Câmpus Santa Helena da UTFPR tem uma “Proposta de Formação Pedagógica Continuada para os 

Docentes”. Essa proposta é uma iniciativa do Departamento de Educação (DEPED) e que por sua 

vez responde à Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD) (UTFPR, 2009). 

As atividades de ensino são realizadas diretamente por docentes que ingressam na UTFPR, 

via concurso público, para o qual se exige formação stricto sensu, porém na área específica, como 

das engenharias, por exemplo. 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 9.394/96, em seu artigo 66, 

recomenda que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Contudo, segundo PIMENTA 

e ANASTASIOU (2010), CARNEIRO (2010) e VEIGA (2010) os acadêmicos de pós-graduação, 
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especificamente stricto sensu, se dedicam quase exclusivamente a suas pesquisas e colaboram nas 

pesquisas desenvolvidas por seus orientadores. Assim, quase sempre fica uma lacuna na formação 

efetiva para a docência na Educação Superior e, consequentemente, no desenvolvimento concreto 

da prática pedagógica. 

Essa situação de falta de uma formação pedagógica por parte dos docentes da Educação 

Superior no Brasil é constatada por estudos e pesquisas presentes na literatura e, como tal, não é 

diferente no quadro dos docentes da UTFPR. Assim, o DEPED da UTFPR, Câmpus Santa Helena, 

frequentemente é informado e convocado para agir no enfrentamento de situações e de problemas 

ligados ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Diante do exposto, propõe-se uma formação pedagógica continuada aos docentes do 

Câmpus, que é executada de acordo com as prioridades apontadas pelo processo de avaliação do 

docente pelo discente (de forma individual ou coletiva), por necessidade dos docentes (de forma 

personalizada, nas situações em que se fizer necessário uma formação mais específica, em pequenos 

grupos, em grupos de estudo), por força institucional e para atualização permanente. Seu principal 

objetivo é contribuir para a criação e/ou otimização de cursos de formação continuada para docentes 

da UTFPR, Câmpus Santa Helena, a partir do que é preconizado pela legislação, como a Lei de 

Diretrizes e Bases, de modo a buscar a qualidade na educação, especificamente no processo do 

ensino dos professores e da aprendizagem dos acadêmicos que integram esta Instituição. 

Concomitante pretende-se: 

 Desenvolver competência na área pedagógica a partir de leituras e discussões de 

textos de autores selecionados e acordados com os cursistas; 

 Ampliar o conhecimento a partir de práticas exitosas de docentes da própria 

instituição ou de experiências de outras instituições;  

 Fundamentar-se pelo estudo e pela pesquisa sobre os pressupostos que devem estar 

presentes nas reflexões atualmente desenvolvidas em torno da aprendizagem e do ensino, de 

modo a orientar a prática pedagógica que contemple procedimentos e formas de avaliar os 

resultados. 

 

Para a execução desse “Programa” a formação de cada professor terá como marco inicial o 

seu ingresso na UTFPR, Câmpus Santa Helena. A duração total será de seis meses divididos em três 

momentos, contemplados em módulos para a formação continuada de imersão: 

 Módulo 1 – com duração de uma semana exclusiva para formação a partir do dia em 

que o docente ingressa na UTFPR; 

 Módulo 2 – com início uma semana após o término do primeiro momento e com 

duração de quatro horas aula semanais; 
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 Módulo 3 – com início uma semana após o término do segundo momento e com 

duração de quatro horas aulas semanais.  

Após e concomitante aos módulos de imersão são realizados grupos de estudo 

semanais/quinzenais, de acordo com a necessidade dos professores e dos coordenadores de curso. 

Além dos grupos de estudo, serão ofertados cursos/estágios/palestras de formação continuada no 

decorrer dos semestres letivos, seguindo as necessidades individuais/grupais dos professores e das 

disciplinas cuja percepção tenha sido levantada pela coordenação de curso, DEPED e DIRGRAD. 

 

4.6 PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO‐ADMINISTRATIVO 

 

A necessidade do quadro de técnicos administrativos compreende duas classes funcionais: 

(a) servidores da Classe “E”; e (b) servidores da Classe “D”. O Câmpus Santa Helena tem pactuado 

em seu projeto de abertura, para o apoio as suas atividades administrativas e acadêmicas, um total 

de 76 (setenta e seis) técnicos administrativos, conforme especificação apresentada na Tabela 2. 

Este quantitativo foi acordado com a Secretaria de Ensino Superior (SeSu) do Ministério da 

Educação para atender aos três cursos iniciais do Câmpus. 

 

Tabela 2. Especificação do quadro de técnicos administrativos em educação do Câmpus Santa Helena. 

Categoria Funcional Classe Quantitativos 

Assistente em Administração D 27 

Técnico de Laboratório/Área D 6 

Técnico de Tecnologia de Informação D 6 

Tradutor de Linguagem de Sinais D 2 

Médico E 1 

Psicólogo E 1 

Dentista E 1 

Jornalista E 1 

Designer E 1 

Administrador E 3 

Arquiteto E 2 

Assistente Social E 3 

Bibliotecário E 4 

Arquivista E 2 

Analista de Tecnologia da Informação E 6 

Contador E 2 

Engenheiro/Tecnólogo/Área E 3 

Pedagogo/Área E 2 

Técnico em Assuntos Educacionais E 3 
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TOTAL 76 

Fonte: Projeto de abertura do Câmpus Santa Helena da UTFPR. 

 

Atualmente o Câmpus já conta com 27 técnicos administrativos, sendo 1 classe “B”, 2 classe 

“C”, 21 classe “D”, e 4 classe “E”, e deste quantitativo 6 servidores são Técnicos de 

Laboratório/Área que trabalham diretamente ligados ao curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

 

4.7 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

Dentre os vários indicadores de qualidade de uma Instituição de Ensino Superior destacam-

se os resultados de investigações empíricas sobre o acompanhamento da vida profissional e 

educacional de seus egressos. Egresso é todo estudante que concluiu seus estudos no ensino de 

graduação ou pós-graduação, e como tal pode continuar com vínculos não só afetivos, mas que 

também participem de atividades que a instituição organiza e desenvolve na área do ensino, 

pesquisa e extensão, em graus e níveis distintos. 

A UTFPR apresenta um programa geral para acompanhamento de egressos, de 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC). No entanto, 

cada curso pode adotar estratégia individual para realizar este acompanhamento especificamente. 

Neste sentido, pretende-se estabelecer no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas um 

Plano de Acompanhamento de Egressos, no intuito de documentar e acompanhar o 

desenvolvimento profissional de nossos egressos, disponibilizando as informações no site do curso. 

Dentre as ações previstas pelo NDE, estão: 

- Criação de um banco de dados dos egressos; 

- Atualização constante das informações de contato dos egressos; 

- Desenvolvimento de um programa (por DataMining) para obter informações dos egressos 

via currículo da plataforma Lattes (visaria aos egressos que darão continuidade na vida 

acadêmica); 

- Levantar e avaliar o grau de satisfação do egresso com o curso (Aplicação do formulário 

de Autoavaliação do curso - Questionário do egresso) (Anexo V); 

- Levantar e avaliar trajetórias profissionais; 

- Levantar e avaliar as situações profissionais; 

- Levantar e avaliar a inserção dos egressos. 
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4.8 CONVÊNIOS 

 

No intuito de oportunizar vagas de estágios aos acadêmicos dos cursos da UTFPR Câmpus 

de Santa Helena, convênios foram firmados com agentes de integração da região, sendo: 

 Agentes de Integração Conveniados: 

 Inova – Consultoria, Capacitação e Integração S/S Ltda; 

 IEL – Instituto Euvaldo Lodi do Paraná; 

 CIEE/PR – Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná. 

 

Estes convênios estabelecem a cooperação recíproca entre as partes, visando à execução do 

Programa de Estágio Supervisionado, em conformidade com a Lei nº. 11.788/08, 8666/93 e demais 

disposições legais aplicáveis. Atuarão como intermediadores nos processos de estágio identificando 

as oportunidades de estágio obrigatório e não obrigatório junto às partes concedentes, 

compatibilizando as atividades e o horário de estágio com a programação curricular do curso, além 

de cadastrar, convocar e selecionar os estudantes matriculados no curso, encaminhando-os à parte 

concedente, para realizarem atividades compatíveis com a programação curricular estabelecida pelo 

PPC do curso.  

Também como objetivo de fomentar as atividades de ensino, pesquisa e extensão o Câmpus 

Santa Helena firmou convênio com o Programa Oeste em Desenvolvimento com o objetivo geral de 

fortalecer e validar o processo de estruturação da governança territorial do Programa Oeste 

Desenvolvimento, estando alinhado à implementação do Programa que visa a promover o 

desenvolvimento econômico do território Oeste do Paraná, por meio da sinergia das instituições e 

integração de iniciativas, projetos e ações. 

Além deste a instituição apresenta um convênio geral com todas as Universidades estaduais 

públicas do estado, e na região, com a UNIOESTE e todos os seus Câmpus. Recentemente também 

firmou convênio de cooperação técnico-cientifico com a ITAIPU – Binacional e a Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu – FPTI, estabelecendo a cooperação técnico-científica entre os partícipes para o 

desenvolvimento e execução conjunta de ações, programas e projetos de interesse e objetivos 

comuns, o intercâmbio em assuntos educacionais, científicos, tecnológicos e de pesquisa e o 

estabelecimento de mecanismos para sua realização. É este convênio que oficializa as inúmeras 

atividades que o curso realiza no Refúgio Biológico de Santa Helena e no Lago de Itaipu. 

Mais especificamente com relação ao curso, convênios foram estabelecidos com as escolas 

públicas estaduais do município e seu entorno, no intuito de oportunizar campo para os estágios 

obrigatórios dos discentes, além de ser espaço para troca de experiências e outras atividades que 

insiram os alunos no contexto futuro de atuação profissional. 
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O curso também tem convênios em tramitação que estão em fase de finalização, 

principalmente para cooperação técnico-científica, a saber: 

- Programa de pós-graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais 

(UNIOESTE/Cascavel); 

- Ecocataratas (Grupo EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A). 
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5 AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA  

 

5.1 AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE  

 

A UTFPR trabalha com uma avaliação semestral dos docentes feita pelos discentes. Esta 

avaliação é um importante instrumento de acompanhamento da qualidade de ensino oferecido, 

proporcionando aos alunos uma participação efetiva na busca pela excelência do ensino. O 

instrumento busca evitar o caráter punitivo, constituindo uma avaliação construtiva, e oferece aos 

docentes um retorno dos alunos sobre sua atuação. 

As avaliações são realizadas através de formulários eletrônicos, disponibilizados na intranet 

e internet, e podem ser acessados conforme a disponibilidade do aluno no período de avaliações. Os 

resultados não apresentam nenhum tipo de identificação pessoal dos alunos, e permanecem no 

banco de dados, e são processados pela Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

(DIRGTI), sendo divulgados aos Departamentos Acadêmicos e Coordenações de Curso somente 

após o término do semestre letivo, para que os alunos não se sintam inibidos em realizar a 

avaliação. Após o acesso aos resultados serem liberados aos docentes, a coordenação de curso busca 

dialogar com os mesmos, identificando os pontos fortes e fraquezas, a fim de colaborar com o 

processo. O Câmpus conta com duas comissões específicas para acompanhar o processo de 

avaliação do docente pelo discente, a comissão de aplicação e a comissão pedagógica. A comissão 

de aplicação é responsável pela aplicação do processo avaliativo, acompanhando os índices de 

participação dos alunos, detectando os motivos causadores de baixos índices de participação e 

incentivando a participação. A comissão pedagógica, em conjunto com o Coordenador de Curso 

realiza a devolutiva dos resultados e propõe atividades para reparar pontos frágeis e aprimorar a 

prática docente. 

O docente também tem seu desempenho avaliado pela chefia, através da avaliação 

desenvolvida pela coordenação de recursos humanos, por meio do Sistema de Avaliação 

Institucional (SIAVI). Este processo de avaliação serve como parâmetro para avaliar a instituição, 

comportamentos e chefias, estando intimamente relacionado com as atividades de planejamento e 

gestão de resultados. A avaliação de desempenho fornece subsídios à área de recursos humanos, 

considerando a capacitação e carreira dos servidores. 

Além dos instrumentos institucionais que realizam a avaliação de desempenho dos docentes, 

por sugestão da coordenação de Curso e do Departamento de Educação, os professores são 

aconselhados a realizar uma avaliação de sua disciplina e de seu desempenho em sala de aula ao 

final de cada disciplina, buscando a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Visando a 

complementar os instrumentos já utilizados para a avaliação do docente, o curso desenvolveu um 

574



117 

instrumento próprio de autoavaliação (Anexo V), que contempla também a atuação do docente. 

Como a avaliação do docente pelos alunos já é contemplada na avaliação institucional, o 

instrumento de autoavaliação do curso apresenta um enfoque maior na autoavaliação do docente 

acerca de sua atuação nos componentes curriculares. Dessa forma, é realizada a autoavaliação do 

docente, com o instrumento de autoavaliação do curso, a coavaliação, através da avaliação do 

docente pelo discente, e a heteroavaliação, através da avaliação de desempenho do servidor. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Visando ao aperfeiçoamento contínuo do curso, o Núcleo Docente Estruturante desenvolveu 

o instrumento de autoavaliação do curso (Anexo V). O curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas trabalhará com um projeto permanente de autoavaliação, com o objetivo de fortalecer e 

ampliar as reflexões, buscando-se melhores definições das políticas administrativas e pedagógicas 

para o curso. Também serão adotados instrumentos de avaliação do curso e um sistema de avaliação 

para acompanhamento do egresso. 

Considerando que já existe um instrumento institucional para a avaliação do docente pelo 

aluno, para a avaliação dos setores e para a avaliação dos docentes e técnicos pela chefia, o 

instrumento de autoavaliação do curso busca complementar os instrumentos institucionais com a 

visão de aspectos mais intimamente relacionados ao curso. 

A autoavaliação do curso é composta por questionários que serão respondidos pelos alunos, 

docentes, e egressos. Os questionários aplicados aos alunos estão relacionados aos componentes 

curriculares, estudos integradores de enriquecimento curricular, com questões acerca das atividades 

extracurriculares ofertadas pelo curso, estágio obrigatório, infraestrutura e comunicação. Além 

disso, o aluno realiza uma autoavaliação de sua atuação no curso. O instrumento deve ser aplicado 

em três momentos ao longo do curso, buscando a visão do aluno no início, meio e final do curso. 

O instrumento de autoavaliação dos docentes é aplicado sempre no primeiro semestre de 

cada ano. Os docentes colaboram realizando a avaliação dos alunos, componentes curriculares, 

infraestrutura e comunicação, conhecimento dos documentos institucionais e autoavaliação. 

Finalmente, o questionário do egresso é voltado para a análise da satisfação do egresso com 

a escolha do curso e oportunidades posteriores à graduação, permitindo também verificar se o aluno 

decidiu prosseguir com os estudos. Todos os instrumentos apresentam uma seção de comentários, 

onde o participante da avaliação pode colaborar com pontos não abordados nos questionários ou 

complementar informações. 

A avaliação dos resultados da autoavaliação do curso é organizada por uma comissão 

interna, definida pelo NDE do curso, e responsável pela aplicação e divulgação dos resultados. 

5.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
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A avaliação institucional é de responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

composta por membros da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, formando um 

colegiado, com o objetivo de planejar e executar a avaliação institucional no âmbito do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), estabelecido pela Lei 10.861, de 14/04/2004 

(BRASIL, 2004). 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas em três momentos: 

1) avaliação institucional (auto avaliação e avaliação externa); 

2) avaliação dos cursos; 

3) Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). 

A avaliação institucional externa, de cursos e o ENADE são executados pelo INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da 

educação. É responsabilidade da CPA executar a autoavaliação institucional. Nesse contexto, a 

avaliação dos servidores é composta pela avaliação individual do servidor (realizada pela chefia 

imediata do servidor), avaliação do docente pelo discente, avaliação dos setores pelos usuários, e 

avaliação das chefias pelos subordinados. A avaliação individual do servidor é realizada anualmente 

pela chefia imediata do servidor, compondo parte de sua nota na avaliação de desempenho. Essa 

avaliação é complementada pela avaliação do docente pelo discente, no caso dos professores, e pela 

avaliação do setor pelo usuário, no caso dos servidores técnico-administrativos. A avaliação de 

clima organizacional também é realizada pela instituição, com o objetivo de identificar as 

fragilidades e fortalezas institucionais. Todos os instrumentos utilizados nas avaliações são 

informatizados. 
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6. INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO  

 

A infraestrutura da UTFPR Câmpus Santa Helena visa, em primeira instância, ao 

desenvolvimento pedagógico dos cursos de graduação, bem como dinamizar os serviços 

administrativos e as atividades de gestão. 

Atualmente o Câmpus possui 114.687,54 m² dos quais são 3.828,16 m² construídos. Em fase 

de entrega encontram-se os blocos K e L com 988 m² cada, com salas de aula e laboratórios. 

Também em fase de entrega estão o restaurante universitário e o bloco de manutenção, com 892,67 

m² e 1.203 m², respectivamente. 

A coordenação do curso é alocada no bloco K, com 28,7 m², e sua área é dividida em uma 

sala de reuniões, uma secretaria e coordenação de curso. 

 

 

Figura 5. Sala da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Assim que as obras do bloco K forem entregues, o Câmpus contará com dois ambientes para 

as salas dos professores, os blocos E7 e E8, com 88,03 m² e 87,72 m², respectivamente, conforme a 

Figura 6. Cada ambiente conta com uma impressora de uso comum entre os professores. Os 

gabinetes serão divididos entre dois professores, e apresentam um armário de uso comum, além de 

mesas, cadeiras e gaveteiros individuais. 

 

Figura 6. Salas dos professores 
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Já em processo de licitação para construção encontra-se o bloco J de 968 m², também com 

salas de aula e mais 5 (cinco) laboratórios didáticos. Além destas, outras edificações estão previstas 

no plano diretor do Câmpus, conforme demonstrado abaixo.  

 

Figura 7. Plano Diretor do Câmpus Santa Helena (Versão atualizada em setembro de 2016). 

 

Com a entrega das edificações pela construtora, prevista para o segundo semestre de 2016, o 

Câmpus passa a ter 8.461,64 m² de área construída. O plano diretor do Câmpus prevê uma área total 

de 152.890,16 m² em terreno e 12.061,04 m² em edificações. 

 

6.1 AMBIENTES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

Com relação à infraestrutura dos ambientes de ensino e aprendizagem, atualmente o Câmpus 

dispõe de: 

- Quatro salas de aula com capacidade para cinquenta alunos cada, sendo que as mesmas são 

equipadas com projetor multimídia, condicionador de ar e quadro branco. Duas salas de aula 

possuem 80,70 m² e outras duas com 84,70m². 

- Uma sala de atendimento ao aluno, onde os docentes podem realizar os devidos 

atendimentos; 
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- Uma sala de monitoria onde os discentes podem ser atendidos pelos monitores; 

- Dois laboratórios de informática para aulas teóricas ou práticas que necessitem de 

softwares; 

- Quatro laboratórios para aulas práticas com aproximadamente 70 m² e capacidade para 22 

alunos cada. 

- Uma biblioteca com 275,90 m² e um acervo de 2.767 itens, entre livros, revistas, 

periódicos, etc. 

Além dos atuais ambientes, encontra-se em processo de entrega pela empreiteira o bloco K, 

que prevê sete salas de aula com 76,16 m² e capacidade para 44 alunos cada. O bloco K também 

prevê três novos laboratórios, sendo que dois possuem 75 m² e capacidade para 44 alunos cada e o 

terceiro com 37 m² com capacidade para 22 alunos. 

 

6.2 EQUIPAMENTOS 

  

Os discentes dispõem de computadores desktop localizados na biblioteca do Câmpus, os 

quais possuem os softwares devidamente instalados, bem como acesso à internet. Além disso, para 

os monitores existem computadores desktop localizados na sala de monitoria, com acesso à internet 

e softwares utilizados nas disciplinas devidamente instalados. 

Todos os docentes e discentes possuem acesso à internet sem fio, em todas as áreas do 

Câmpus. Aos docentes são disponibilizados computadores desktop, além do acesso liberado ao 

Moodle Institucional. Os equipamentos presentes nos laboratórios específicos serão descritos 

posteriormente. 

 

6.3 LABORATÓRIOS 

 

a) Laboratórios Específicos 

 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas conta atualmente com 4 laboratórios, 

utilizados principalmente nas aulas práticas das disciplinas específicas do curso. A manutenção e 

organização desses laboratórios é gerenciada pelos técnicos de laboratórios, bem como pelos 

professores responsáveis pelas disciplinas que utilizam os mesmos. Cada um desses laboratórios 

possui capacidade para 22 alunos. Suas dimensões, equipamentos e disciplinas atendidas estão 

descritas nos quadros que seguem. 
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Quadro 8. Descritivo detalhado do Laboratório C1 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena. 

 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 

Laboratório C1 Área Total: 71,77 m² 

Disciplinas atendidas: Biologia Celular, Ficologia, Fisiologia Vegetal, Histologia e Anatomia 

Humana, Microbiologia, Morfologia e Anatomia Vegetal, Zoologia de Vertebrados, Parasitologia 

Geral. 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Agitador de tubos por vibração tipo Vortex 2 

Balança analítica eletrônica digital, microprocessada, com capacidade de 199,9990 

g e sensibilidade de 0,0001 g 
2 

Balança semi-analítica. Capacidade: 3200 g. Precisão: 0,01 g 2 

Banho ultrassônico 1 

Barrilete de água, com capacidade de 50 L 1 

Bomba de vácuo e pressão, unidade monobloco que produz alternadamente vácuo e 

pressão, caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, 

220 volts, vácuo final de +/- 680 mmHg 

1 

Centrífuga de bancada, 4.000 rpm para 12 tubos de 15 mL 2 

Chuveiro de segurança e lava-olhos, crivo, bacia e esguichos em ABS altamente 

resistentes a agressões químicas 
1 

Condicionador de ar Hitachi 18000, tipo split inverter, modelo Hi Wall 1 

Condicionador De Ar tipo split 1 

Condicionador de ar, tipo split, modelo piso-teto, capacidade 60.000 BTU/h 1 

Cuba de eletroforese, sistema horizontal de eletroforese, modelo LCH 12x14, 

tensão máxima 300 V, corrente 240 mal, potência máxima 72 W, dimensões: 8 cm 

x 25cm x 15cm (altura x comprimento x largura) 

2 

Destilador de água, tipo pilsen, com gabinete e caldeira, em latão com banho de 

estanho virgem com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática 
1 

Estufa de esterilização e secagem de 81 L, construída externamente em aço carbono 

com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox 

AISI 430 polido. 

2 

Fonte de eletroforese de baixa tensão projetada para atender ensaios horizontais e 

verticais de eletroforese 
1 

Forno micro-ondas de bancada 2 

Freezer horizontal, dupla ação, capacidade 510 L com duas tampas cegas, medidas 

(mm) 1652x652x940 
1 

Freezer Vertical Branco, 240 Litros. 110 V 1 

Geladeira branca, frost free, com freezer 3 

Geladeira vertical, tipo frost free 4 

Microcomputador com processador 1 

Microscópio biológico binocular com optica de correção infinita 20 

Microscópio biológico trinocular 1 

Microscópio trinocular com imunofluorescência, câmara fotográfica marca 

Olympus, modelo BX41, nº serie 1k04257 
1 

580



123 

Monitor HP Elite Display E231 Led 23 1 

Termociclador automático com gradiente e bloco para 96 tubos 2 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

 
Quadro 9. Descritivo detalhado do Laboratório C2 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA E MICROBIOLOGIA 

Laboratório C2 Área Total: 66,98 m² 

Disciplinas atendidas: Microbiologia Geral, Fisiologia Vegetal, Bioquímica Geral, Química Geral 

Aplicada, Química Orgânica Aplicada. 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Agitador de tubos por vibração tipo Vortex 2 

Agitador magnético, com aquecimento, caixa em chapa de aço com tratamento 

anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, temperatura de 280ºC na plataforma, 

capacidade de agitação 5 L de água, 500 W 

8 

Autoclave vertical, com dimensão interna de 50 x 70 cm capacidade de 137 L 1 

Balança analítica eletrônica digital, microprocessada capacidade de 199,9990 g e 

sensibilidade de 0,0001 g 
2 

Balança semi-analítica. Capacidade: 3200 g. Precisão: 0,01g 1 

Barrilete de água, com capacidade de 50 L 1 

Bomba de vácuo e pressão, unidade monobloco que produz alternadamente vácuo e 

pressão, caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, 

220 volts, vácuo final de +/- 680 mmHg 

1 

Capela de exaustão de gases 1 

Carrinho para transporte interno em laboratório 2 

Centrífuga de bancada, 4.000 rpm para 12 tubos de 15mL 2 

Chapa aquecedora, controle automático microprocessado, com sistema PID indicação 

digital (display led), de três dígitos sensor de temperatura tipo K, resolução de 1ºC 

controlador e indicador digital de temperatura 

1 

Chuveiro de segurança e lava-olhos, crivo, bacia e esguichos em ABS altamente 

resistentes a agressões químicas 
1 

Condicionador de ar, tipo split, modelo piso-teto, capacidade 60.000 BTU/h 1 

Contador de colônias digital eletrônico, com iluminação circular fluorescente 2 

Destilador de água, tipo pilsen com gabinete e caldeira, em latão com banho de 

estanho virgem com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática 
1 

Estufa de esterilização e secagem de 81 L 2 

Estufa incubadora BOD, com fotoperíodo e alternância de temperatura – construída 

em gabinete de aço tipo geladeira de 370 L com isolamento térmico em poliuretano 

expandido. 

2 

Evaporador rotativo a vácuo 1 

Forno mufla, temperatura máxima de trabalho 1200°C 1 
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Manta aquecedora para balões de fundo redondo, temperatura máxima de operação 

maior que 280°C, com controle de regulação de temperatura eletrônico e capacidade 

de 500 mL 

5 

Manta aquecedora, para balões de fundo redondo com capacidade de 1000 mL, 

temperatura máxima de operação superior a 280°C, com controle de regulação de 

temperatura eletrônico incorporado ao equipamento 

5 

Medidor De Ph Digital, microprocessado 3 

Phmetro digital de bancada, calibração e check automático dos eletrodos. Alarme 

sonoro de máximo e mínimo 
3 

Sistema de purificação e produção de água 1 

Espectrofotômetro ultravioleta 1 

Cabine TLC 1 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro Branco 1 

 

Quadro 10. Descritivo detalhado do Laboratório C3 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA E BOTÂNICA 

Laboratório C3 Área Total: 64,73 m² 

Disciplinas atendidas: Zoologia de Invertebrados 1, Zoologia de Invertebrados 2, Zoologia de 

Vertebrados, Morfologia e Anatomia Vegetal, Sistemática de Plantas Terrestres, Fisiologia Vegetal, 

Genética Clássica, Anatomia Comparada de Vertebrados. 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Armário entomológico, em MDF revestido com melamina, com 25 gavetas internas 

removíveis em MDF, com tampa acoplada 
2 

Câmara de germinação Tipo BOD 2 

Chuveiro de segurança e lava-olhos, crivo, bacia e esguichos em ABS altamente 

resistentes a agressões químicas 
1 

Condicionador de ar, tipo split, modelo piso-teto, capacidade 60.000 BTU/h, 

somente ciclo frio 
1 

Estufa de esterilização e secagem de 81 L 2 

Microscópio estereoscópico binocular (lupa) 30 

Micrótomo rotativo de alta-performance semi-motorizado 1 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 
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Quadro 11. Descritivo detalhado do Laboratório E1 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 

Laboratório E3 Área Total: 51,84 m² 

Disciplinas atendidas: Histologia e Anatomia Humana, Fisiologia Humana e Biofísica, Fisiologia 

Comparada, Física Aplicada à Biologia, Genética Molecular, Geologia e Paleontologia. 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Articulação do cotovelo, fabricado material sintético lavável inquebrável pintado à 

mão e com cores livres de solventes 
1 

Articulação do ombro, com manga de rotores 5 partes 1 

Articulação do quadril, 7 peças 1 

Autoclave vertical, com dimensão interna de 40 x 60 cm capacidade de 75 L tampa em 

bronze fundido 
2 

Braço com músculos destacáveis, 6 partes 1 

Condicionador de ar Samsung, tipo split inverter, modelo piso-teto, capacidade 24.000 

BTU/h, somente ciclo frio 
1 

Desenvolvimento embrionário, desenvolvimento embrionário em 12 estágios, 

fabricado material sintético lavável inquebrável pintado à mão e com cores livres de 

solventes 

1 

Destilador de água, capacidade de 5 l/h, caldeira em latão com banho de estanho 

virgem, coletor de vapores  
3 

Estágios da fecundação e desenvolvimento do óvulo, estágios da fecundação e 

desenvolvimento do óvulo, 2 vezes tamanho natural, fabricado material sintético 

lavável inquebrável pintado à mão e com cores livres de solventes 

1 

Estômago, 3 partes, o modelo mostra as camadas da parede do estômago, do orifício 

da cárdia até o piloro 
1 

Junta do joelho, 12 partes, fabricado em material sintético lavável inquebrável pintado 

à mão e com cores livres de solventes 
1 

Modelo anatômico de fígado com vesícula biliar, o modelo em relevo mostra o 

sistema do duto com: fígado, vesícula biliar, pâncreas, duodeno, vasos, dutos extra-

hepáticos com vesícula biliar, principais dutos pancreáticos e seus orifícios 

1 

Secção frontal e lateral de cabeça, secção frontal e lateral de cabeça, dois modelos em 

relevo montados sobre base 
1 

Espectrofotômetro de absorção atômica 1 

Sistema de cromatografia líquida 1 

Banho termostatizado 1 

Forno micro-ondas 2 

Câmara incubadora com agitação orbital 1 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

Além dos laboratórios atualmente em uso existem ainda os laboratórios de Microbiologia 

(K1) com capacidade para 44 alunos, Química (K2) com capacidade para 44 alunos e Ensino (K3) 
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com capacidade para 22 alunos, os quais encontram-se em fase de entrega pela empreiteira 

contratada. Os materiais para esses laboratórios encontram-se em processo licitatório. Os quadros a 

seguir explicitam suas dimensões, disciplinas que serão ministradas e equipamentos licitados. 

 

BLOCO K 

Figura 8. Planta baixa do Bloco K do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa Helena. 

 

 
Quadro 12. Descritivo detalhado do Laboratório K1 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

Laboratório K1 Área Total: 75,16 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Agitador de tubos por vibração tipo Vortex 1 

Balança semi-analítica capacidade 3100 g 1 

Banho seco termobloco com tampa, para microtubos 1,5 mL 1 

Banho ultrassônico (sonicador) com capacidade de 2,8 L (volume útil) com cuba e 

cesto em aço inox sem aquecimento 
1 

Bloco digestor para DQO em alumínio fundido e anodizado com dois sistemas de 

blocos de 25 furos de 16 mm de diâmetro x 85, 40 alojamentos com diâmetro 11 x 

35 mm, controle de temperatura digital microprocessada PID 

1 

Câmara de fluxo laminar vertical, classe II, projetada para manipulação de 

materiais de risco moderado e que emanem pequenas quantidades de vapores ou 

materiais voláteis 

2 

Capela de exaustão de gases 1 

Estufa bacteriológica com controle de temperatura, 81 L 2 

Estufa de secagem com circulação/renovação de ar 1 

Estufa incubadora BOD com fotoperíodo e alternância de temperatura, 370 L 1 

Freezer vertical 240 L, frost free 1 
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Leitora automática de microplacas de 96 poços 1 

Máquina de gelo em escamas, com pré-filtro, capacidade de produção 30 kg de 

gelo em 24 horas, reservatório de 15 kg 
1 

Microcentrífuga de bancada, capacidade máxima: 24 tubos de 1.5/2.0 mL 

Velocidade máxima: 14.000 rpm com incrementos de 100 rpm 
1 

Microscópio óptico binocular 25 

Refrigerador duplex, 380 L, sistema degelo frost free 1 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

Quadro 13. Descritivo detalhado do Laboratório K2 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

Laboratório K2 Área Total: 38,13 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Agitador de tubos por vibração tipo Vortex 1 

Balança analítica eletrônica, capacidade 210 g, precisão de 0,0001 g 2 

Banho maria de bocas; 6 bocas, banho construído internamente em chapa de aço 

inox 304 com tela protetora das resistências 
2 

Banho ultrassônico (sonicador) com capacidade de 2,8L (volume útil) com cuba e 

cesto em aço inox sem aquecimento. 
1 

Bloco digestor capacidade para 40 provas micro, controle de temperatura: digital, 

temperatura: de ambiente +7 até 450ºC, sensor: tipo j, precisão: ±2ºc, uniformidade: 

±5ºc, potência da resistência: 2200 W 

1 

Bomba de vácuo com proteção em PTFE e diafragma a seco 2 

Câmara de fluxo laminar vertical, classe II, projetada para manipulação de 

materiais de risco moderado e que emanem pequenas quantidades de vapores ou 

materiais voláteis 

2 

Capela de exaustão de gases 2 

Carrinho para transporte interno em laboratório 2 

Condutivímetro de bancada digital 2 

Estufa de secagem com circulação/renovação de ar 1 

Evaporador rotativo microprocessado próprio 1 

Fogão industrial com 2 bocas com queimadores duplos, controle individual das 

chamas externa e interna 
1 

Manta aquecedora com formato redondo revestido por lã acrílica, acabamento em 

epóxi, temperatura controlada e máxima de 500 °C, possui tamanho de 5 L. 
2 

Nobreak senoidal com potência mínima de 6000 W 2 

Phmetro portátil de bolso 0 a 14 1 

Refratômetro manual portátil de precisão 0 a 90% brix para açúcares. Escala 

mínima: 0,2% precisão: ±0,2% dimensões aproximadas: 26/30 x 40 x 170 mm 
1 

Turbidímetro bancada 2 
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Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

Quadro 14. Descritivo detalhado do Laboratório K3 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

 

LABORATÓRIO DE ENSINO 

Laboratório K3 Área Total: 38,13 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Aparelho de TV LED smart de 42 3D com resolução full HD 1920x1080p 

frequência de 60 Hz 

1 

Câmera fotográfica digital mínimo 10.0 megapixels 1 

Gravador digital de áudio de alta qualidade para gravação de voz, com capacidade 

de gravação de, no mínimo, 6 horas contínuas 

5 

Caixa de som amplificada 150 W RMS 1 

Computador 7 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

Por fim, com relação aos laboratórios específicos, segundo o plano diretor do Câmpus, a 

construção de um novo Bloco (J) com área total de 988,75 m² para atender o curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas encontra-se em processo licitatório. Após a conclusão do Bloco J, o curso 

passará a contar com os laboratórios didáticos de: Microbiologia (K1), Química (K2), Botânica (J1), 

Zoologia (J2), Microscopia (J3), Multidisciplinar (J4) e Geologia e Paleontologia (J5). Os 

laboratórios do Bloco C serão convertidos para uso em pesquisa pelos docentes do curso. 

Esse bloco prevê cinco laboratórios específicos com capacidade para 44 alunos cada e os 

equipamentos previstos (também em processo de licitação), bem como suas dimensões e disciplinas 

a serem ministradas encontram-se nos quadros que seguem.  
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BLOCO J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Planta baixa do Bloco J do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa Helena. 

 

Quadro 15. Descritivo detalhado do Laboratório J1 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

 

LABORATÓRIO DE BOTÂNICA 

Laboratório J1 Área Total: 76,33 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Agitador de tubos por vibração tipo Vortex 1 

Aparelho de TV LED Smart de 42 3D com resolução FULL HD 1920x1080p 

frequência de 60 Hz 

1 

Balança determinadora de umidade, com três programas de secagem 1 

Balança semi-analítica capacidade 3100 g 1 

Câmera fotográfica digital mínimo 10.0 megapixels 1 

Estereomicroscópio trinocular com iluminação transmitida e refletida, com câmera 

digital 

1 

Estufa incubadora BOD com fotoperíodo e alternância de temperatura construída 

em gabinete de aço tipo 9 geladeira de 370 L 

2 

Luxímetro digital 2 

Medidor portátil de clorofila amostra de medição: folhas sistema de medição: 

diferença de densidade óptica 2 comprimentos de onda 

1 

Paquímetro digital. Capacidade mm/pol 150/6”, comprimento dos bicos 40 e 

exatidão mm +0,02 

1 

Refrigerador duplex, capacidade refrigeração total 380 L, sistema degelo frost free 2 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 
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Quadro 16. Descritivo detalhado do Laboratório J2 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA 

Laboratório J2 Área Total: 75,16 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Agitador de tubos por vibração tipo Vortex 1 

Aparelho de TV LED smart de 42 3D com resolução FULL HD 1920x1080p 

frequência de 60 Hz 

1 

Armadilha fotográfica digital, com sistema redutor de disparos em falso 2 

Balança semianalítica capacidade 3100 g 1 

Barrilete de água com capacidade de 50 L 5 

Câmera fotográfica digital mínimo 10.0 megapixels 1 

Estereomicroscópio binocular 25 

Estereomicroscópio trinocular com iluminação transmitida e refletida, com câmera 

digital 

1 

Estufa BOD com controle de temperatura e fotoperíodo 2 

Freezer horizontal capacidade para 550 L 2 

Paquímetro digital. Capacidade mm/pol 150/6”, comprimento dos bicos 40 e 

exatidão mm +0,02 

1 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

Quadro 17. Descritivo detalhado do Laboratório J3 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena). 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 

Laboratório J3 Área Total: 75,16 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Agitador de tubos por vibração tipo Vortex 1 

Aparelho de TV LED smart de 42 3d com resolução FULL HD 1920x1080p 

frequência de 60 Hz 
1 

Armadilha fotográfica digital, com sistema redutor de disparos em falso 2 

Balança semianalítica capacidade 3100 g 1 

Barrilete de água com capacidade de 50 L 5 

Câmera fotográfica digital mínimo 10.0 megapixels 1 

Microscópio óptico binocular 25 

Freezer horizontal capacidade para 550 L, com duas tampas 2 

Paquímetro digital. Capacidade mm/pol 150/6” 1 

Transiluminador UV, com comprimento de onda de 312nm 1 

588



131 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

Quadro 18. Descritivo detalhado do Laboratório J4 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

 

LABORATÓRIO DE MULTIDISCIPLINAR 

Laboratório J4 Área Total: 75,16 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Balança analítica 1 

Balança semianalítica  1 

Banco óptico avançado com duplo barramento em aço com área útil mínima 930 x 

130 mm 
1 

Estufa BOD 1 

Câmara de fluxo laminar 2 

Câmera fotográfica digital mínimo 10.0 megapixels 1 

Conjunto trilho de ar linear de 1,2 m com cronômetro multifunções 1 

Freezer vertical 240 L, frost free 1 

Telescópio refletor newtoniano  1 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 

 

Quadro 19. Descritivo detalhado do Laboratório J5 (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UTFPR, Santa 

Helena) 

 

LABORATÓRIO DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

Laboratório J5 Área Total: 76,26 m² 

Equipamentos 

Descrição Quantidade 

Aparelho de GPS  2 

Disco de Secchi 1 

Medidor de oxigênio dissolvido em líquidos 1 

Phmetro portátil de bolso 0 a 14 2 

Sonda multiparâmetros 1 

Termohigrômetro digital com data logger  3 

Computador 1 

Projetor multimídia 1 

Quadro branco 1 
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6.4 O REFÚGIO BIOLÓGICO DE SANTA HELENA 

 

Conforme já comentado anteriormente, o RBSH constitui-se importante local para o 

desenvolvimento de diversas atividades fins do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Câmpus Santa Helena. Contextualizando-o, a fragmentação de florestas, dentre outras 

consequências negativas, leva à diminuição do fluxo gênico, expondo muitas espécies ao risco de 

extinção. Assim, vários esforços vêm sendo feitos para conectar os fragmentos de Mata Atlântica 

existentes e manter o fluxo gênico das populações adequado para a sobrevivência das espécies. Essa 

conexão tem sido feita principalmente por meio de corredores de biodiversidade (HADDAD et al., 

2015). Nesse contexto, o Estado do Paraná está implantando o Projeto Paraná-Biodiversidade, cujo 

objetivo é a formação de corredores de Biodiversidade e gerenciamento sustentável dos recursos 

naturais. Por meio desse projeto está sendo mantido o Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná, 

que visa a unir remanescentes de Mata Atlântica através da conexão entre áreas governamentais e 

privadas isoladas pela degradação ambiental (MARCON et al., 2013). O RBSH encontra-se dentro 

desse corredor de biodiversidade, conectando-se ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Parque 

Nacional de Ilha Grande, os quais são importantes Unidades de Conservação de Proteção Integral 

que integram o Programa Paraná Biodiversidade (LIMONT, 2014; PLANO DE MANEJO ARIE-

SH, 2010). 

Após a criação do RBSH, ações de reflorestamento com a plantação de árvores frutíferas 

foram realizadas em parte da reserva. Outras áreas, aquelas com vegetação nativa, permaneceram 

inalteradas. A diferença na composição da vegetação fez com que os 1.482,05 ha de área total do 

RBSH fossem, durante estudo realizado em 2010 por uma empresa privada (Natural Engenharia) 

para compor o plano de manejo da reserva, divididos em três zonas: zona primitiva (209 ha), zona 

de uso especial (18,5 ha) e zona de recuperação (1.175 ha) (PLANO DE MANEJO ARIE-SH, 

2010). Durante esse zoneamento, foi realizado pela referida empresa um levantamento rápido dos 

principais componentes da flora e da fauna. Esse levantamento constatou que o RBSH abriga um 

número significativo de espécies vegetais e animais, incluindo muitas listadas como espécies 

ameaçadas de extinção. Adicionalmente, o refúgio é rota para espécies migratórias de aves e possui 

berçários da ictiofauna.  

Entretanto, apesar desses estudos prévios, não houve, posteriormente, avanços nas ações 

propostas e nem estudos aprofundados de levantamento de fauna e de flora no RBSH, as quais 

permanecem, em parte, desconhecidas. Dessa forma, pouco se sabe a respeito da biodiversidade 

dessa importante reserva, bem como a complexidade das relações entre suas espécies e a sua 

vulnerabilidade. 
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No ano 2010, com a revisão do plano de manejo do RBSH, foram feitos acordos entre a 

Prefeitura Municipal de Santa Helena, a Itaipu Binacional e a Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (Unioeste) para a consolidação das ações previstas no plano. Contudo, o Câmpus da 

Unioeste que seria responsável por realizar pesquisas científicas na área fechou devido a mudanças 

de prioridades do Governo Estadual. Assim, o plano de manejo do RBSH não foi colocado em 

prática. Com a abertura do Câmpus da UTFPR nas antigas instalações da Unioeste, surgiu uma 

nova oportunidade para a realização de pesquisas científicas no refúgio para obter dados que 

subsidiem a consolidação do plano de manejo. No plano revisado em 2010, são listados como 

objetivos: contribuir para a efetivação do Corredor de Biodiversidade Iguaçu-Paraná, preservar a 

paisagem da ilha de Santa Helena, proteger seus sistemas singulares para o alcance do clímax 

sucessional, proteger os berçários de ictiofauna de suas margens, proteger espécies e exemplares da 

flora em perigo, proteger espécies e exemplares da fauna em perigo ou insuficientemente 

conhecidas, disponibilizar os recursos naturais à pesquisa científica, contribuir para o 

desenvolvimento de ações de educação ambiental, contribuir para o desenvolvimento do turismo 

regional com base no ecoturismo científico e ecológico e contribuir para o desenvolvimento de 

ações de integração com as comunidades. Dentre as ações para a conservação da biodiversidade da 

área, aquelas relacionadas à educação ambiental tomam destaque por envolver diretamente a 

população em uma sensibilização sobre a importância da preservação de áreas naturais. 

Por esse motivo, os docentes da UTFPR-SH têm desenvolvido projetos de pesquisa e de 

extensão universitária na área, envolvendo os alunos do curso de Licenciatura de Ciências 

Biológicas. Os projetos de pesquisa têm como objetivo realizar levantamentos da flora e da fauna da 

área, e utilizar os dados obtidos para subsidiar pesquisas em interações ecológicas para 

compreender a complexidade e a estabilidade do sistema. Os projetos de extensão visam revitalizar 

o RBSH para promover sua visitação, bem como desenvolver ações de educação ambiental no local. 

Quadro 20 traz um resumo dos principais projetos que estão desenvolvidos atualmente no RBSH 

pelos docentes do Câmpus. 

 

Quadro 20. Projetos de pesquisa e de extensão universitária realizados por docentes da UTFPR – Câmpus 

Santa Helena no Refúgio Biológico do município. 

Título do projeto Objetivo Coordenador 

Aplicação de redes complexas 

em interações inseto-planta como 

ferramenta de estudos sobre 

complexidade e vulnerabilidade 

ambiental. 

Analisar as possibilidades de 

utilização de redes complexas na 

verificação da robustez e 

vulnerabilidade de comunidades de 

plantas e de seus insetos associados 

Profa. Dra. Denise Lange 
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em uma reserva ecológica no oeste 

do Paraná, servindo como base para 

estudos de manejo ambiental. 

Horto medicinal Revitalizar o horto medicinal do 

Refúgio Biológico de Santa Helena 

e promover o resgate e preservação 

do conhecimento e da prática 

tradicional em plantas, bem como 

exercer o papel de orientação 

técnica a população frente às 

práticas de cultivo dessas plantas. 

Profa. Dra. Edicléia A. Bonini e 

Silva 

Implantação do programa 

temático de pesquisa e 

monitoramento da fauna e flora 

do Refúgio Biológico de Santa 

Helena. 

Implementar o Programa Temático 

de Pesquisa e Monitoramento do 

Plano de Manejo do Refúgio 

Biológico de Santa Helena, 

obtendo-se resultados concretos 

para a sua conservação e 

contribuindo dessa forma com a 

preservação de sua paisagem. 

Profa. Dra. Rejane Barbosa de 

Oliveira 

Roteiros Interdisciplinares – 

Conhecendo a Ciência com a 

UTFPR-SH. 

Proporcionar aos alunos das escolas 

estaduais do município de Santa 

Helena/PR o aprendizado de 

conhecimentos científicos das áreas 

de Biologia Celular, Botânica, 

Ecologia, Educação Ambiental, 

Microbiologia, Química e Zoologia, 

através da visitação de laboratórios 

de ensino e pesquisa da UTFPR-SH 

e visitas técnicas no Refúgio 

Biológico de Santa Helena. 

Prof. Dr. Heleno Brandão 

 

Os projetos desenvolvidos no RBSH servirão como base para planejar ações para a 

conservação da biodiversidade da área, implantando assim parte do Programa Temático de Pesquisa 

e Monitoramento do seu Plano de Manejo. A conservação da biodiversidade do RBSH é de suma 

relevância devido à sua localização próxima a área do Refúgio Biológico do Capará em território 

Paraguaio, e por estar conectado a dois Parques Nacionais. Os resultados obtidos serão utilizados 

para implantar ações de conservação da biodiversidade da área. O conhecimento adquirido 

contribuirá para definições de políticas públicas em nível local, regional e internacional envolvendo 
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questões como preservação da biodiversidade e manejo de fauna. Além desses aspectos, os projetos 

contribuem para incrementar a formação dos alunos, contribuindo para sua formação científica, sua 

formação para atitudes empreendedoras, e sua formação para a sustentabilidade.  

 

6.5 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

De acordo com o Instrumento de Avaliação de Curso de 2012, Tecnologias da Informação e 

da Comunicação são: 

[...] recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e 

assíncronas, tais como ambientes virtuais e suas ferramentas, redes sociais e suas ferramentas, 

fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias de telefonia, teleconferências, videoconferências, TV 

convencional, TV digital e interativa, rádio, programas específicos de computadores (softwares), 

objetos de aprendizagem, conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em 

suportes eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros. (BRASIL, 2004). 

As salas de aula da UTFPR, Câmpus Santa Helena, são equipadas com projetor multimídia, 

o que facilita a utilização de objetos educacionais digitais por parte do professor, tais como a 

exibição de slides e vídeos. Além disso, um espaço para disponibilização de conteúdo está 

disponível para utilização dos docentes (páginas pessoais), por meio da criação facilitada de páginas 

que ficam armazenadas em servidores próprios da instituição. Tais páginas podem conter arquivos, 

endereços de Internet (hyperlinks), imagens, notícias. 

Outra ferramenta de TIC disponível para uso é o software Moodle, ambiente de suporte à 

aprendizagem que possui diversos recursos relacionados ao gerenciamento de conteúdo e trabalho 

colaborativo, como questionários, tarefas, glossários, fóruns e salas de conversação. Considerando 

estas possibilidades e a infinidade de material educacional de boa qualidade que pode ser obtido e 

disponibilizado via Internet, tem-se ampliadas as oportunidades de enriquecimento e facilitação da 

aprendizagem. 

É importante ressaltar que a instituição tem oferecido continuamente cursos de capacitação 

do ambiente Moodle, em semanas de planejamento didático-pedagógico, para que os professores 

possam conhecer a plataforma e aproveitar o máximo dos recursos disponíveis em prol da melhoria 

do ensino.  

A instituição mantém ainda uma página web do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, na qual são disponibilizadas informações para os alunos sobre a estrutura curricular, 

docentes e infraestrutura, entre outros. 

Além da utilização das TIC no curso, a UTFPR promove o desenvolvimento de TIC para os 

alunos com auxílio financeiro. Os alunos, acompanhados de um professor orientador, elaboram um 
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projeto que, se aprovado pelo órgão avaliador, passa a desenvolver a tecnologia para ser aplicada na 

própria instituição. 

 

 

6.6 AMBIENTES E ARTEFATOS TECNOLÓGICOS PARA AS MODALIDADES 

PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E A DISTÂNCIA 

 

Os mecanismos de interação são caracterizados como “o conjunto de estruturas de 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e os respectivos procedimentos e as formas de 

utilização que caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação entre os sujeitos envolvidos 

nos processos acadêmicos e de ensino e aprendizagem (que são, basicamente, os docentes, tutores e 

discentes), no contexto da oferta do curso superior na modalidade à distância” (BRASIL, 2004). 

O uso de recursos tecnológicos aplicados à educação e comunicação é importante na medida 

em que podem ilustrar conceitos abstratos complexos e enriquecer o contexto de ensino e 

aprendizagem. Nesse cenário, complementar as técnicas tradicionais com elementos que facilitem a 

assimilação dos assuntos abordados e contribuam para que a interação entre alunos e professores se 

torne mais interessante e produtiva pode representar o diferencial em cursos que exijam alto grau de 

abstração. 

As ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) incluem desde 

conteúdos digitais bem preparados, que podem ser facilmente disponibilizados, passando pela 

manutenção de sítios online, que se tornam repositórios de informação, chegando a mecanismos 

mais elaborados de gerenciamento de conteúdo e colaboração. 
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CAPÍTULO I 

DA REGULAMENTAÇÃO 

 

Art. 1º - O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Câmpus Santa Helena, está em conformidade com a Legislação Federal, 

pela Lei nº 11.788, de 25/09/2008. Está estabelecido de acordo com o Regimento Geral 

da UTFPR; com o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos da 

UTFPR; e com as exigências complementares do Curso, conforme as Diretrizes 

Curriculares para a formação de professores para a Educação Básica e Licenciatura 

(Resolução CNE/CP nº 2, de 01/07/2015). 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 2º - O Estágio Curricular Supervisionado em Ciências e Biologia – Modalidade 

Licenciatura, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Biológicas, é a etapa para a concretização da prática educativa em suas diferentes 

dimensões, sendo uma das condições para habilitar o licenciando a atuação profissional 

docente, e tem por objetivos: 

I. Oportunizar aos estagiários a vivência de situações reais da prática 

pedagógica, considerando a diversidade de contextos em que se apresenta a 

realidade sócio cultural e física das escolas e dos alunos;  

II. Desenvolver nos estagiários o perfil profissional crítico e reflexivo 

quanto à prática pedagógica e sua responsabilidade social; 

III. Proporcionar a reorganização, a integração e a socialização do 

conhecimento, bem como a implementação de inovações didático-

pedagógicas que estimulem mudanças qualitativas na aprendizagem, 

contribuindo para a melhoria do ensino de Ciências e Biologia;  

IV. Contribuir para o desenvolvimento do educando por meio da mediação 

do conhecimento historicamente construído e sistematizado como saber 

escolar, na unidade teoria-prática, possibilitando uma leitura da realidade; 

V. Observar e ministrar aulas no Ensino Fundamental e Médio registrando, 

elaborando, aplicando e avaliando metodologias e estratégias adequadas ao 

ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia respaldando-se sempre nos 

documentos curriculares nacionais e estaduais e nos planejamentos 

institucionais; 

VI. Estabelecer relações de colaboração e de apoio mútuo, por meio da 

interação universidade-escola, aluno em estágio-professor de educação 

básica, avaliando a realidade educacional e repensando a prática educacional 

vigente, contribuindo para a formação dos alunos e o desenvolvimento da 

escola. 

602

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=17719&Itemid=


 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

Câmpus Santa Helena 

 

 

CAPÍTULO III 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 3º - O estágio Supervisionado de Ciências e Biologia – Modalidade Licenciatura é 

desenvolvido em diferentes níveis de interação entre o aluno, o professor do ensino 

superior, o aluno na escola de educação básica e o docente da educação básica, 

permitindo o envolvimento do aluno, de forma a criar condições que evidenciem 

segurança, iniciativa, autonomia e senso crítico, oportunizando lhe uma experiência 

concreta de ensino. 

Parágrafo único - As atividades de estágio, de caráter obrigatório, compreendem 

ambientação, participação, regência de classe, atividades de minicursos, palestras, 

seminários, encontros, desenvolvimento de projetos, bem como cursos de formação 

continuada e de capacitação.  

Art. 4º - O estágio Supervisionado é desenvolvido em duas disciplinas obrigatórias para 

a modalidade de Licenciatura, num total de 402 horas, assim distribuídas:  

I. 201 horas na disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências;  

II. 201 horas na disciplina de Estágio Supervisionado em Biologia;  

Parágrafo Único - Os estágios supervisionados dos cursos de licenciatura perfazem um 

total de 400 (quatrocentas) horas, de acordo com Artigo 13º da Resolução CNE/CP nº 2, 

de 01/07/2015, distribuídas conforme a matriz curricular de cada curso. 

Art. 5º - A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas é de 402 horas, das quais 201 horas são direcionadas aos anos 

finais do Ensino Fundamental e 201 horas são destinadas ao Ensino Médio. 

Parágrafo único - A carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas é composta por 180 horas que compreendem as 

duas disciplinas de estágio (90 horas cada), com aulas presenciais, nas quais o professor 

da disciplina trabalhará o embasamento teórico e a instrumentalização teórico-

metodológica, discutindo a prática escolar realizada, e 222 horas de Atividade Prática 

Supervisionada (APS), que compreenderão as atividades de ambientação, participação, 

planejamento, regência de classe e elaboração do relatório final. 

Art. 6º - O desenvolvimento do Estágio Supervisionado em Ciências e o Estágio 

Supervisionado em Biologia ocorrem nas seguintes etapas: 

I. Parte teórica: cada disciplina tem carga horária de 90 horas, ministrada 

pelo docente da disciplina de estágio. Estas aulas objetivam a discussão da 

prática escolar, ambientação do campo de estágio, bem como de estudos de 

referenciais teóricos sobre o estágio supervisionado e a formação docente.  

II. Ambientação: esta etapa consta de visita técnica ao campo de estágio 

para realização do reconhecimento do espaço de ensino e aprendizagem e da 
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realidade sociocultural dos sujeitos envolvidos, sendo oito aulas para cada 

disciplina, visando: 

a) o contato inicial com a instituição em que será desenvolvido o estágio;  

b) o reconhecimento dos recursos humanos, físicos e materiais;  

c) a apresentação escrita do plano de atividades de estágio.  

III. Observação e Participação: esta etapa possui carga horária de dez aulas 

para cada disciplina e é destinada à observação e colaboração do aluno em 

estágio nas atividades de ensino de docentes da Educação Básica e/ou de 

outros alunos em estágio, sendo essas horas distribuídas da seguinte 

maneira: cinco horas de observação e cinco horas de participação em cada 

disciplina.  

IV. Planejamento e Regência de classe: esta etapa possui carga horária de 50 

aulas para cada disciplina, sendo destinadas aulas para o aluno em estágio 

elaborar seu planejamento didático (proposição de objetivos, seleção 

metodológica, organização do conteúdo, elaboração de material didático e 

de instrumentos de avaliação) e 12 aulas de regência, aplicação do 

planejamento na prática educativa. 

V. Elaboração e entrega do relatório final: esta etapa possui 42 aulas para 

cada disciplina e a entrega de todos os documentos exigidos na presente 

Diretriz. 

Art. 8º - Para a realização de Estágio Supervisionado é exigido do aluno: 

I. Elaboração do plano de atividades de estágio; 

II. Providenciar o termo de compromisso entre a escola de educação básica 

e a UTFPR;  

III. Demais documentos exigidos no plano de ensino das disciplinas de 

Estágio Supervisionado. 

Parágrafo Único - A matrícula na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado deve 

ser efetuada a partir do 6º período, desde que cumpridos os pré-requisitos pedagógicos 

previstos nos períodos anteriores conforme Projeto Pedagógico do Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 

Art. 9º - Os estabelecimentos escolhidos para o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado de Ciências e/ou Biologia devem pertencer ao município de Santa 

Helena ou municípios vizinhos (mediante aprovação do Colegiado do Curso), e 

preferencialmente à rede pública de ensino. 
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Parágrafo único - São considerados campos de estágio, obrigatoriamente, escolas de 

educação básica que contemplem o ensino fundamental anos finais (sexto ao nono ano) 

e ensino médio (primeiro ao terceiro ano). 

Art. 10º - A sobrecarga de alunos em estágio em um mesmo campo de estágio deve ser 

evitada. 

 

Art. 11º - O aluno em estágio portador de diploma de licenciatura com exercício 

comprovado no magistério e exercendo atividade docente regular na educação básica 

poderá ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo 

de 100 horas (Resolução CNE/CP nº 2, de 01/07/2015), não eximindo o graduando das 

atividades propostas nos manuais de estágio, preferencialmente, em instituição distinta 

da qual já exerce docência. 

Art.12º - as atividades previstas no Art. 11º devem ser convalidadas pelo aluno no 

período de convalidações.  

Parágrafo único - O pedido de convalidação só será validado mediante a apresentação 

de declaração assinada pelo empregador, ou documento comprobatório de vínculo 

(contrato de trabalho). 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Art. 13º - Ao Professor Responsável pelo Estágio compete:  

I. Coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades de 

estágios do curso, de conformidade com o Plano de Ensino e Plano de 

Acompanhamento das Supervisões;  

II. Contatar, selecionar e cadastrar instituições potencialmente concedentes 

de estágios e suas possíveis vagas;  

III. Disponibilizar a parte concedente uma cópia destas Diretrizes no início 

do estágio; 

IV. Encaminhar para assinatura, os termos de Convênios ou Acordo de 

Cooperação com instituições que se habilitam como campo de estágio;  

V. Encaminhar à coordenação de estágio, os planos de acompanhamento de 

estágio;  

VI. Arquivar os relatórios finais; 

VII. Exercer outras atribuições correlatas à sua atividade.  
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Parágrafo Único - A Coordenação de estágio deverá ser exercida por um professor 

licenciado em Ciências Biológicas. Para isso deve ser definida uma carga horária pelo 

colegiado do curso da UTFPR, Câmpus Santa Helena. 

Art. 14º - Ao Professor Responsável pela Disciplina Compete:  

I. Coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades de 

estágios no decorrer das aulas teóricas; 

II. Responsabilizar-se pelo preenchimento correto do diário de classe;  

III. Encaminhar para assinatura os planos de estágio;  

IV. Encaminhar para assinatura os termos de compromisso;  

V. Supervisionar e orientar as atividades previstas nessas Diretrizes; 

VI. Organizar campo de estágio aos alunos matriculados na disciplina, 

analisando caso a caso, para que todos tenham condições de desenvolver o 

estágio no município de Santa Helena. 

§1º - A disciplina de estágio é atribuída pela Coordenação do Curso a um professor 

Licenciado da área e com relação estreita com a área pedagógica. 

§ 2º - As funções de coordenador do estágio e professor da disciplina podem ser 

acumuladas a critério do Colegiado de Curso. 

Art. 15º - Ao Orientador de Estágio compete: 

I. Orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento das 

atividades do aluno em estágio sob sua responsabilidade; 

II. Orientar a elaboração e aprovar o plano de atividade do aluno em estágio;  

III. Responsabilizar-se, juntamente com o aluno em estágio pela entrega de 

todos os documentos exigidos para o estágio;  

IV. Propor ao Professor Responsável pelo Estágio o desligamento do aluno 

do campo de estágio, quando se fizer necessário; 

V. Avaliar ficha de frequência do aluno, assinada pelo supervisor de campo, 

mensalmente. Esta ficha não deve, para que tenha validade, apresentar 

rasuras; 

VI. Orientar e conferir a construção do relatório final e o envio para o 

Professor Responsável pelo Estágio que deverá arquivá-lo. 

§ 1º - Cada docente orientador pode orientar no máximo 12 alunos por período letivo.  
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§ 2º - A orientação de estágio é parcial e consiste na orientação do planejamento e no 

acompanhamento de no mínimo 1/3 (um terço) da regência por meio de visitas 

sistemáticas ao campo de estágio para verificação do desenvolvimento das atividades de 

estágio. O docente orientador complementa o acompanhamento com entrevistas e 

reuniões com os alunos em estágio, bem como mantém contatos com o supervisor de 

campo responsável pelo aluno em estágio. 

Parágrafo Único - A orientação de estágio é atribuição de todos os docentes que 

ministram aula no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Em todos os estágios 

será definido, em colegiado, um grupo multidisciplinar para orientação do planejamento 

e das atividades de estágio em campo. 

Art. 16º - Ao supervisor de campo compete: 

I. Supervisionar o estagiário durante o período de Estágio Supervisionado 

Obrigatório;  

II. Criar um ambiente de harmonia entre o aluno-estagiário, os alunos da 

turma, o corpo docente e diretivo e demais segmentos da escola, integrando-

o na comunidade escolar; 

III. Proceder à avaliação de desempenho do estagiário, por meio de 

instrumento próprio fornecido pelo professor orientador;  

VI. Assinar o diário de frequência e atividade do aluno no campo de estágio. 

Parágrafo único - Denomina-se Supervisor de Estágio o docente da escola da educação 

básica em que se efetivará o Estágio Curricular Supervisionado. Esse profissional da 

educação deverá ser graduado na mesma área ou em área afim à do aluno estagiário. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ALUNO EM ESTÁGIO 

 

Art. 17º - São direitos do aluno matriculado nas disciplinas de Estágio Supervisionado 

de Ciências e Estágio Supervisionado de Biologia:  

I. Dispor dos elementos necessários à execução de suas atividades, dentro 

das possibilidades científicas, técnicas e financeiras da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná;  

II. Conhecer a programação das atividades a serem desenvolvidas pela 

disciplina de Estágio Supervisionado através da disciplina e coordenação de 

estágio;  

Art. 18º - São deveres dos alunos matriculados nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado:  

I. Cumprir estas Diretrizes;  
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II. Manter contatos constantes com o docente-orientador para orientações; 

III. Zelar pelo patrimônio do local de estágio;  

IV. Entregar nos prazos estabelecidos, os documentos referentes à 

formalização, acompanhamento e avaliações do estágio.  

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 19º - Ao término do estágio o aluno deve apresentar, por escrito, o Relatório Final, 

contendo todas as atividades desenvolvidas, além do parecer do orientador do estágio e 

avaliações de suas atividades no campo de estágio. 

§ 1º - O relatório final será entregue ao professor da disciplina de estágio, com a devida 

aprovação do docente orientador. Após a conferência dos documentos e lançamentos o 

professor da disciplina deverá encaminhar os relatórios para Professor Responsável pelo 

Estágio que irá arquivá-los na coordenação do curso. 

§ 2º - O estagiário deve obedecer rigorosamente ao cronograma estabelecido no plano 

de atividades, a critério do professor da disciplina, para a apresentação dos trabalhos e 

entrega de relatórios.  

Art. 20º - A avaliação dos estagiários é feita considerando-se três situações:  

I. Pelo professor da disciplina, referente ao conteúdo e atividades realizadas 

no decorrer das 90 (noventa) horas teóricas. 

II. Pelo supervisor de campo, de forma sistemática e contínua, por 

intermédio do controle de frequência e preenchimento de ficha de avaliação 

das atividades desenvolvidas pelo estagiário;  

III. Pelo docente orientador, quando do acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelo estagiário, da apresentação de documentos previamente 

solicitados e da ficha de avaliação.  

Parágrafo Único - São critérios de avaliação a participação do aluno nas reuniões 

quando convocadas pelo coordenador e orientadores de estágio, assim como o 

cumprimento da carga horária e atividades estabelecidas nestas Diretrizes.  

Art. 21º - São condições para a aprovação no estágio:  

I. Atingir as cargas horárias percentuais de frequência previstas no art. 4º 

destas Diretrizes;  

II. Obter, no mínimo, grau numérico 60 (sessenta) de média aritmética, na 

escala de 0 (zero) a 100 (cem), no conjunto das atividades previstas e 

realizadas na disciplina. 
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Art. 22º - As disciplinas de estágio não se enquadram em determinados aspectos 

previstos no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica da UTFPR, tais como 

matrícula sem presença obrigatória, previstos para as demais disciplinas.  

Art. 23º - O aluno que necessitar suspender temporária ou permanentemente a 

realização de seu estágio fica obrigado a comunicar sua intenção ao docente orientador 

e à instituição, por escrito, justificando os motivos.  

Parágrafo Único - O docente orientador, de posse do pedido de interrupção, encaminha 

a justificativa para o Professor Responsável pelo Estágio, que analisa o pedido nos 

termos destas diretrizes, providenciando os devidos encaminhamentos, indicando a 

retomada do estágio em outro local quando for o caso. 

 

CAPÍTULO VIII 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 

Art. 24º - Para caracterização e definição do Estágio Supervisionado Obrigatório é 

necessária a existência de instrumento jurídico, entre a instituição de ensino e pessoas 

jurídicas de direito público e privado, onde estarão acordadas todas as condições de 

realização daquele Estágio Supervisionado Obrigatório. 

Art. 25º - O Estágio Supervisionado Obrigatório será precedido da celebração do 

instrumento jurídico, Termo de Compromisso, entre o estudante e a Unidade 

Concedente de Estágio, com interveniência da UTFPR.  

Art. 26º - O Plano de Estágio deverá ser apresentado pelo estudante ao Professor 

Responsável pela Atividade de Estágio, no prazo mínimo de dez dias antes da data 

prevista para início da atividade de estágio, para análise e aprovação.  

Parágrafo Único - A aprovação do Plano de Estágio é condição prévia para a assinatura 

de instrumento jurídico entre o estudante e a Unidade Concedente de Estágio, com 

interveniência da UTFPR. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 27º - Deve ser providenciada apólice de seguro contra acidentes pessoais para os 

alunos, no início do estágio, conforme preceituado no Art. 4° da Lei 6.494, de 

07/12/1977, e no Art. 8° do Decreto n° 87.497, de 18/08/1982.  

Art. 28º - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Colegiado de Curso, 

ouvidos o docente orientador, docente da disciplina e a coordenação de estágio.  
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Parágrafo único - Caso o Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

não tenha condições de deliberar sobre os casos omissos, estes serão remetidos às 

instâncias superiores.  

Art. 29º - Estas diretrizes deverão ser revisadas sempre que necessário pelo Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR, 

Câmpus Santa Helena.  

Art. 30º - A presente Diretriz entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 
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NORMAS E INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA O TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 

UTFPR CÂMPUS SANTA HELENA 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória constituída por 

disciplinas/unidades curriculares do currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

e tem como objetivo: 

I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante 

o curso de forma integrada, por meio da execução de um projeto de pesquisa. 

II. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas 

dentro das diversas áreas de formação. 

III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas. 

IV. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que 

levem ao desenvolvimento de produtos, novas tecnologias, ou novas metodologias 

educacionais, os quais possam ser patenteados e/ou comercializados, e que, 

principalmente, possam levar à melhoria da qualidade de vida das comunidades nas 

quais os alunos estão inseridos., os quais possam ser patenteados e/ou 

comercializados. 

V. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas 

existentes nos diversos setores da sociedade. 

VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo. 

VII. Estimular a interdisciplinaridade. 

VIII. Estimular a inovação tecnológica. 

IX. Estimular o espírito crítico e reflexivo no meio social onde está inserido. 

X - Estimular a formação continuada. 

Art. 2º - O TCC deverá ser desenvolvido individualmente. 

Parágrafo único - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação. 

Art. 3º - O TCC consiste na elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa com tema 

na área das Ciências Biológicas e/ou seu Ensino escolhido juntamente com um professor 

orientador, no qual o discente deverá mostrar ser capaz de situar, descrever, analisar e avaliar 

um problema/tema da área, apresentando suas ideias de forma adequada e analítica. 
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Art. 4º - No Curso de Ciências Biológicas, Licenciatura Plena, Câmpus Santa Helena da 

UTFPR, o TCC será desenvolvido nos componentes curriculares TCC 1 e TCC 2, ministrados 

no 6° e 8° períodos do curso, respectivamente, com carga horária de 40 horas cada. O pré-

requisito da matrícula em TCC 2 é a aprovação na disciplina TCC 1. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

SEÇÃO I  

 DO COORDENADOR DE CURSO 

 

Art. 5º - Compete ao Coordenador de Curso: 

I. Indicar o professor responsável pelo TCC, doravante denominado Professor 

Responsável, que se encarregará pelas ações do processo ensino-aprendizagem do 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

II. Providenciar, em consonância com o Professor Responsável, a homologação dos 

Professores Orientadores do TCC. 

III. Homologar as decisões referentes ao TCC. 

IV. Estabelecer, em consonância com o Professor Responsável, normas e 

instruções complementares no âmbito do seu curso. 

 

SEÇÃO II 

DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO TCC 

 

Art. 6º - Compete ao Professor Responsável pelo TCC: 

I. Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao 

TCC. 

II. Apoiar, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração com a Pós-

Graduação, empresas e organizações, de forma a levantar possíveis temas de 

trabalhos e fontes de financiamento. 

III. Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e 

avaliação do TCC, que constituem em: 

§ 1° - Receber e protocolar o Formulário de Intenção de Pesquisa com o Termo de 

Compromisso de Orientação pelos discentes com sugestão de orientação. 

§ 2° - Encaminhar os projetos de pesquisa ao colegiado para a definição dos pareceristas a 

serem designados para leitura e avaliação dos projetos, estabelecendo prazo de 15 dias úteis 

para entrega dos pareceres. 

§ 3° - Receber os pareceres avaliativos dos professores e encaminhá-los aos discentes. 
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§ 4° - Apreciar os pedidos de mudança de orientação ou de alteração do projeto no decorrer do 

processo de elaboração do TCC e comunicar ao colegiado as mudanças ocorridas. 

§ 5° - Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao TCC. 

§ 6° - Promover reuniões de orientação e acompanhamento com os alunos que estão 

desenvolvendo o TCC. 

§ 7° - Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de 

acompanhamento e de avaliação dos TCC. 

§ 8° - Constituir as bancas de avaliação dos TCC após indicação do Professor Orientador. 

 

SEÇÃO III 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 7º - O acompanhamento dos alunos no TCC será efetuado por um Professor Orientador, 

indicado pelo aluno e aprovado pelo Professor Responsável, observando-se sempre a vinculação 

entre a área de conhecimento na qual será desenvolvido o projeto e a área de atuação do 

Professor Orientador. 

§ 1° - O Professor Orientador deverá, obrigatoriamente, pertencer ao corpo docente do Câmpus 

da UTFPR ao qual o aluno está vinculado, podendo existir um coorientador. 

§ 2° - O coorientador terá por função auxiliar no desenvolvimento do trabalho, podendo ser 

qualquer profissional com conhecimento aprofundado e reconhecido no assunto em questão. 

Art. 8º - Será permitida substituição de orientador, que deverá ser solicitada por escrito pelo 

aluno com justificativa(s) e entregue ao Professor Responsável, até 60 (sessenta) dias corridos 

antes da data prevista para o Seminário de Apresentação Final. 

Parágrafo único - Caberá ao Coordenador de Curso juntamente com o Professor Responsável 

analisar a justificativa e decidir sobre a substituição do Professor Orientador. 

Art. 9º - Compete ao Professor Orientador: 

I. Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas as suas fases, do projeto 

de pesquisa até a defesa e entrega da versão final da monografia. 

II. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos e emitir relatório de 

acompanhamento e avaliações ao Professor Responsável. 

III. Assinar e preencher os campos dos formulários de sua competência trazidos 

pelo orientando, respeitando os prazos estabelecidos pelo Professor Responsável. 

IV. Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor 

Responsável. 

V. Participar da banca de avaliação final. 

VI. Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a elaboração 

do TCC, conforme metodologia da pesquisa científica. 
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VII. Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC, e autorizar os 

alunos a fazer as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação 

solicitada. 

VIII. Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou em 

organizações. 

IX. Indicar, se necessário, ao Professor Responsável a nomeação de coorientador. 

X. Comunicar ao Professor Responsável pelo TCC a ausência do orientando nas 

reuniões de acompanhamento do TCC e/ou quando houver desacordo entre as 

partes que culmine no mal andamento das atividades acordada entre 

orientador/orientando. 

XI. Presidir a sessão pública de defesa do TCC do orientando e preencher os 

formulários entregues a ele pelo orientando. 

 

SEÇÃO IV 

DOS ALUNOS 

 

Art. 10º - São obrigações do Aluno: 

I. Elaborar e apresentar o projeto de pesquisa e monografia do TCC em 

conformidade com esta Diretriz. 

II. Requerer a sua matrícula na Divisão de Registros Acadêmicos nos períodos de 

matrícula estabelecidos no Calendário Letivo do Campus. 

III. Apresentar toda a documentação solicitada pelo Professor Responsável e pelo 

Professor Orientador respeitando os prazos estabelecidos por eles. 

IV. Levar ao Professor Orientador todos os formulários e fichas solicitadas pelo 

Professor Responsável, que deverão ser preenchidas e assinadas por ele com 

antecedência mínima de 3 dias úteis. 

V. Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador do 

TCC. 

VI. Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao TCC. 

VII. Participar das reuniões periódicas com o Professor Responsável pelo TCC. 

VIII. Após a defesa pública, depositar no sistema da biblioteca a monografia 

corrigida (de acordo com as recomendações da banca examinadora) na versão 

eletrônica, incluindo arquivos pertinentes ao trabalho como vídeos, materiais 

didáticos elaborados, softwares entre outros seguindo as normas estabelecidas pela 

Instrução Normativa Conjunta 01/11 da UTFPR. 

IX. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos 

de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de plágio 

acadêmico como previsto no(s) regulamentos da UTFPR.  
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CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA E ACOMPANHAMENTO 

 

SEÇÃO I 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 11 - A matrícula no TCC será operacionalizada pela Divisão de Registros Acadêmicos, 

conforme o disposto na instrução de matrícula, divulgada pela Gerência de Ensino e Pesquisa, a 

cada período letivo. 

§ 1° - A matrícula em TCC 1 seguirá o disposto no Regulamento Didático Pedagógico e 

conforme previsto no projeto de curso. 

§ 2° - A matrícula em TCC 2 somente poderá ser efetuada pelo aluno, após aprovação em TCC 

1. 

Art. 12 - Os alunos que pretendam desenvolver o TCC no exterior ou em instituição conveniada, 

dentro dos programas de intercâmbio institucional, deverão apresentar proposta de trabalho para 

prévia aprovação pela Coordenação e pelo Professor Responsável. 

§ 1° - A proposta de trabalho de que trata o caput deste artigo deverá ser acompanhada de 

parecer do Professor Orientador da instituição conveniada onde o estudante desenvolverá o 

trabalho. 

§ 2° - Os trabalhos citados neste artigo, cujas propostas tenham sido aprovadas e defendidas na 

instituição conveniada, poderão ter seu crédito consignado, via processo de equivalência, após a 

entrega da documentação referente ao trabalho realizado, redigido em Língua Portuguesa, à 

Coordenação do Curso. 

 

SEÇÃO II 

DO ACOMPANHAMENTO 

 

Art. 13 - O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões com periodicidade 

mínima mensal, previamente agendadas entre orientador e orientando(s). 

Parágrafo único - Após cada reunião de orientação deverá ser feito um relatório simplificado 

dos assuntos tratados na reunião, o qual deverá ser assinado pelo aluno e orientador e entregue 

ao Professor Responsável pelo TCC na data de entrega do Projeto de Pesquisa (para o TCC1) e 

da Carta de Autorização de Defesa (para o TCC2). 

Art. 14 - Para os alunos que desenvolverem o TCC em instituições conveniadas, o 

acompanhamento se dará por meio de relatórios bimestrais a serem enviados ao Professor 

Responsável, com ciência do Professor Orientador. 
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CAPÍTULO IV 

DO DESENVOLVIMENTO DOS TCC 1 E TCC 2 

 

SEÇÃO I 

DO TCC 1 

 

Art. 15 - O TCC 1 constitui-se atividade e condição obrigatória para a matrícula em TCC 2, 

sendo desenvolvido e defendido no prazo máximo de um período letivo. 

Art. 16 - O tema para o TCC deverá estar inserido em um dos campos de atuação do curso do 

aluno, como descrito no Art. 3º deste documento. 

§ 1° - Quando da apresentação da proposta do Projeto de Pesquisa, o aluno deverá comunicar 

por escrito, ao Professor Responsável, a sugestão de um Professor Orientador através do 

Formulário de Intenção de Pesquisa com o Termo de Compromisso do Orientador (Apêndice I). 

§ 2° - O documento citado no § 1° deverá conter a concordância do Professor Orientador 

proposto. 

Art. 17 - O Projeto de Pesquisa impresso em três vias deverá ser entregue no final da disciplina 

de TCC 1, juntamente com os Relatórios de Acompanhamento (Apêndice II), assinada pelo 

Professor Orientador, ao Professor Responsável pelo TCC.  

Parágrafo único - O Projeto não deverá ultrapassar quinze páginas e deverá ser elaborado 

conforme os itens e normas mencionadas no Apêndice III desta Diretriz. 

Art. 18 - A avaliação do Projeto de Pesquisa será organizada pelo Professor Responsável e 

homologada pelo Coordenador de Curso.  

Art. 19 - A avaliação da proposta do Projeto de Pesquisa será feita por 3 (três) professores, os 

quais deverão qualificar/avaliar o projeto de pesquisa emitindo parecer descritivo e atribuindo a 

nota final da disciplina, a qual será a média das notas individuais dos professores avaliadores. 

Art. 20 - Os Projetos de Pesquisa serão avaliados com base nos seguintes critérios: 

I. Relevância na área do curso (acadêmico, utilidade prática do projeto, abordagem 

inovadora). 

II. Exequibilidade e cronograma de execução. 

III. Viabilidade. 

Art. 21 - São condições necessárias para aprovação em TCC 1: 

I. Frequência igual ou superior a 75% nas atividades programadas pelo Professor 

Responsável e Professor Orientador. 

II. Apresentação de Projeto de Pesquisa por escrito, elaborado de acordo com os 

padrões da UTFPR. 

III. Defesa e aprovação da Proposta do Projeto de Pesquisa. 
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IV. Defesa e aprovação em avaliação parcial, quando houver, em que se verificará 

a qualidade do trabalho desenvolvido até aquele momento e o cumprimento do 

cronograma proposto. 

§ 1° - As avaliações da proposta do Projeto de Pesquisa e da avaliação parcial (quando houver), 

serão feitas por uma banca composta de pelo menos 3 (três) professores, incluindo o Professor 

Orientador, organizada pelo Professor Responsável e homologada pelo Coordenador de Curso. 

§ 2° - Em caso de impedimento do Professor Orientador, a Coordenação do Curso indicará um 

professor substituto. 

Art. 22 - O formulário de Avaliação do Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso 

(Apêndice IV) deverá ser preenchido e entregue pelos avaliadores ao Professor Responsável 

pelo TCC quinze dias após ter recebido o Projeto. 

Art. 23 - Em casos pertinentes, os Projetos de Pesquisa elaborados na disciplina TCC 1 deverão 

ser submetidos à aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa. 

Art. 24 - Uma vez aprovado o Projeto de Pesquisa de TCC, a mudança de tema somente poderá 

ocorrer havendo concordância do Professor Orientador e do Professor Responsável pelo TCC. 

 

SEÇÃO II 

DO TCC 2 

 

Art. 25 - O TCC 2 caracteriza-se pela execução do Projeto de Pesquisa aprovado na atividade 

TCC 1, defesa final e entrega da monografia. 

Art. 26 - A defesa final constitui-se requisito obrigatório para aprovação e será realizada em 

forma de seminário público. 

Art. 27 - São condições necessárias para aprovação em TCC 2: 

I. Frequência maior ou igual a regimental nas atividades programadas pelo 

Professor Responsável e Professor Orientador. 

II. Apresentação da monografia, elaborada de acordo com os padrões da UTFPR. 

III. Defesa e aprovação no seminário público de defesa final do TCC. 

§ 1° - A avaliação final do TCC 2 será feita por uma banca examinadora composta de 3 (três) 

professores, incluindo o Professor Orientador, organizada pelo Professor Responsável e 

homologada pelo Coordenador de Curso. 

§ 2° -  caso de impedimento do Professor Orientador, a Coordenação do Curso indicará um 

professor substituto. 

Art. 28 - Para participar do(s) Seminário(s) de Defesa Final do TCC 2, o aluno deverá inscrever-

se com o Professor Responsável através da entrega da Carta de Autorização para a Defesa Final 

(Apêndice V) assinada pelo Professor Orientador, respeitados os prazos estabelecidos para esta 

atividade. 
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Art. 29 - No ato da inscrição para o Seminário de Defesa do TCC 2, o aluno deverá entregar ao 

Professor Responsável três cópias da monografia, devidamente rubricadas pelo seu orientador. 

§ 1° - Entende-se por monografia o documento escrito e impresso pelo aluno, contendo a 

descrição completa do TCC conforme padrão da UTFPR. 

§ 2° - A monografia deverá estar de acordo com as normas de trabalhos acadêmicos da UTFPR 

(ver Apêndice III). Caso seja em forma de artigo científico, deverá obedecer às normas da 

revista científica escolhida juntamente com o Professor Orientador. 

§ 3º - O nome da revista científica escolhida deve ser citado no rodapé da primeira página do 

artigo.  

§ 4° - Também deverão ser entregues os seguintes documentos ao Professor Responsável: 

I. Atas das reuniões realizadas com o Professor Orientador. 

II. Carta de autorização para a defesa final (Apêndice V) assinada pelo Professor 

Orientador. 

Art. 30 - Caso o aluno não tenha concluído com êxito o TCC 2 durante o período letivo, o 

mesmo deverá matricular-se novamente para sua integralização. 

Art. 31 - A apresentação do TCC deverá ser em sessão pública com duração entre 20 e 30 

minutos. Cada membro da banca examinadora poderá arguir o discente por até 30 minutos. 

Art. 32 - A avaliação final do TCC 2 será feita pela banca composta por três professores, 

incluindo o Professor Orientador. Aluno e Professor Orientador poderão sugerir nomes para 

compor a banca examinadora, os quais deverão ser aprovados em colegiado. 

Parágrafo único - Os itens a serem avaliados da monografia e da apresentação oral estão 

descritos no Formulário de Avaliação da Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso 

(Apêndice VI). 

Art. 33 - O Professor Orientador deverá entregar os seguintes formulários respeitando os 

seguintes prazos:  

Art. 34 - O Formulário de Avaliação da Monografia e Apresentação Oral do Trabalho de 

Conclusão de Curso (Apêndice VII), a Ata da Defesa (Apêndice VIII) e o Termo de Aprovação 

do orientando (Apêndice IX) ao Professor Responsável pelo TCC até um dia após a 

apresentação oral do TCC. 

 

CAPÍTULO V 

DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 35 – Deverá obrigatoriamente ser depositada no Sistema de Bibliotecas, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da defesa pública, como documentação final do 

TCC, a monografia e/ou produtos na(s) forma(s) impressa(s) e eletrônica(s). Para isso, ver 

Instrução Normativa Conjunta 01/11 (PROGRAD/PROPPG). 
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Art. 36 - As monografias possuirão folha de aprovação na qual constarão, no mínimo, as 

assinaturas dos membros da banca e do Coordenador do Curso. 

Art. 37 - A UTFPR reserva-se o direito de disponibilizar as monografias em cópia material, ou 

por intermédio de mídias diversas, nas bibliotecas e na Internet. 

Parágrafo único - Quando da necessidade de sigilo em determinados dados ou resultados do 

trabalho, estes não serão divulgados eletronicamente ou via monografia disponibilizada na 

biblioteca e na Internet. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 38 - Os casos omissos a este regulamento deverão ser apresentados e resolvidos pelo 

colegiado do curso. 
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APÊNDICE I 

 

INTENÇÃO DE PESQUISA E TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________ comprometo-me a orientar 

o(a) aluno(a) ____________________________________________________ no Trabalho de 

Conclusão de Curso, sobre o tema_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________a ser 

desenvolvido no(a) _________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________

___________________. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 

 

Santa Helena, ______ de _______________ de ________ . 
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APÊNDICE II 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

 

Professor(a) Orientador(a):________________________________________________ 

Aluno(a): _____________________________________________________________ 

Título do Trabalho de Conclusão de Curso:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Data: ___/___/______ Horário: _____:______ Duração: _______  

Local: ________________________________________________________________ 

 

Resumo dos Assuntos abordados na reunião: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

_____________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 

 

 

_____________________________ 

Aluno(a)  
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APÊNDICE III 

 

ITENS E NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA DO TCC 

 

1. Capa contendo cabeçalho com o nome da Universidade, do curso e do Câmpus, nome 

completo do aluno e do orientador (e do coorientador quando houver), título do projeto, data e 

local.  

2. Sumário contendo os tópicos principais do projeto e o número de páginas de cada tópico. 

3. Introdução Geral contendo o embasamento teórico do tema, justificativa e relevância do 

estudo. Formular claramente o problema que se quer investigar. Podem-se elaborar hipóteses 

iniciais. 

4. Objetivos principais e específicos 

5. Pressupostos Metodológicos 

6. Cronograma mensal das atividades até a defesa da monografia 

7. Referências Bibliográficas (de acordo com as normas da ABNT - 2016) 
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APÊNDICE IV 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

 

Aluno(a):______________________________________________________________ 

Professor(a) orientador(a):________________________________________________ 

Professor avaliador: _____________________________________________________ 

 

O Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso foi considerado: 

( ) Aprovado 

( ) Reprovado 

Nota: ______ 

Observações:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Professor avaliador 

 

 

Santa Helena, ______ de _______________ de ________ .  
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APÊNDICE V 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE DEFESA PÚBLICA 

 

 

Eu, ________________________________________________________ Professor(a) 

Orientador(a) do(a) aluno(a)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ autorizo 

da defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 

 

Santa Helena, ______ de _______________ de ________ . 
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APÊNDICE VI 

 

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Título do Trabalho: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Aluno(a):______________________________________________________________ 

Professor(a) orientador(a):________________________________________________ 

Professor avaliador: _____________________________________________________ 

Itens Avaliados Nota (0 a 10) 

Formatação e apresentação 

Deve estar de acordo com os as Normas para elaboração de 

trabalhos acadêmicos da UTFPR ou da revista científica 

escolhida. 

 

Redação do documento escrito 

Deve ser clara, coerente, com grafia correta, objetiva e de fácil 

compreensão. 

 

Apresentação das atividades desenvolvidas 

O aluno deve apresentar domínio e clareza do conteúdo, usar 

corretamente a linguagem e os materiais audiovisuais. 

 

Arguição 

Capacidade de responder questionamentos que devem ser feitos 

a fim de avaliar a capacidade do aluno em relacionar o TCC 

com o aprendizado durante o curso. 

 

MÉDIA  

 

_______________________________________________ 

Professor avaliador 
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APÊNDICE VII 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA E APRESENTAÇÃO ORAL DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Título do Trabalho:  

Aluno(a):  

Orientador(a):  

1º Membro:  

2º Membro:  

Correções – Orientador(a) Avaliação e Assinatura  

  

 Aprovado 

 Aprovado com restrição 

 Reprovado 

Nota: _______ 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

Correções – 1º Membro Avaliação e Assinatura 

  

 Aprovado 

 Aprovado com restrição 

 Reprovado 

Nota: _______ 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

Correções – 2º Membro Avaliação e Assinatura 

  

 Aprovado 

 Aprovado com restrição 

 Reprovado 

Nota: _______ 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

MÉDIA FINAL (preenchida pelo Professor Orientador pelo TCC): _________ 

(    ) APROVADO      (     ) REPROVADO 

Aluno(a) ciente (assinatura): _________________________Data: ____/____/____ 
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APÊNDICE VIII 

 

ATA DO SEMINÁRIO PÚBLICO DE DEFESA DO ??° TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CÂMPUS SANTA HELENA,  

 DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

 

Defesa de Monografia, Nº. ?? 

Data: 07 de maio de 2016 

Discente: nome do aluno     Matrícula: 1111111 

Título do Trabalho: “Título” 

Área de concentração: (botânica, zoológica, ensino, ecologia) 

 

No dia 07 de maio do ano de 2016 na sala E7, Câmpus Santa Helena da UTFPR reuniu-se a 

Banca Examinadora designada pelo Colegiado do COBIO-SH composta pelos seguintes 

Professores: Professor 1, Professor 2 e pelo Professor 3, presidente da banca e orientador 

do(a) candidato(a). O Presidente declarou aberta a sessão às 08h00min, saudou a todos e 

apresentou os membros da Banca Examinadora e, em seguida, passou a palavra ao(à) aluna(a) 

para que apresentasse sua monografia. A duração da apresentação do(a) discente e o tempo de 

arguição e resposta foram conforme as Diretrizes de TCC do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas deste Câmpus. A seguir o presidente concedeu a palavra, pela ordem 

sucessivamente, aos(às) professores examinadores(as), que passaram a arguir o(a) discente(a). 

Terminada a arguição, que se desenvolveu dentro dos termos regimentais o Presidente fez a 

leitura das manifestações dos membros da banca que realizaram o crivo de avaliação 

previamente e enviaram o documento para que fosse publicado durante a defesa.  Ato contínuo a 

Banca, em sessão secreta, atribuiu os conceitos finais. Em face do resultado obtido, a Banca 

Examinadora considerou o(a) candidato(a) APROVADO(A). Esta defesa de Trabalho de 

Conclusão de Curso é parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de “Licenciado 

em Ciências Biológicas”. O competente diploma será expedido após cumprimento dos demais 

requisitos, conforme as normas do COBIO-SH, a legislação pertinente e a regulamentação 

interna da UTFPR. O(a) Presidente(a) agradeceu aos membros da Banca Examinadora e a todos 

que contribuíram para o êxito do processo que concluía às 12h40min e declarou encerrada a 
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sessão, cujos trabalhos são objeto desta Ata que será assinada pelo discente(a) avaliado(a) e 

pelos membros da Banca Examinadora. Santa Helena (PR), 07 de maio de 2016. 

 

Nome do aluno: _______________________________________________________ 

Professor 1: __________________________________________________________ 

Professor 2: __________________________________________________________ 

Professor 3 (orientador): _______________________________________________
1
 

  

                                                           
1
 1 cópia do aluno, 2 cópias COBIO-SH, 1 cópia PROFESSOR RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE IX 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

por 

NOME DO ALUNO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi apresentado em 07 de maio de 2016 como 

requisito parcial para a obtenção do título de Licenciatura em Ciências Biológicas. O(a) 

candidato(a) foi arguido(a) pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo 

assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado. 

 

 

________________________________ 

<Nome do(a) Orientador(a)> 

Prof(a). Orientador(a) 

 

 

_______________________________ 

<Membro 1> 

Membro titular 

 

 

________________________________ 

<Membro 2> 

Membro titular 

 

 

______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Professor(a) Responsável pelos Trabalhos 

de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Coordenador(a) do Curso 

UTFPR - Câmpus Santa Helena 
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ANEXO III 
 

 

 

 

 

DIRETRIZES DO NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES PARA 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UTFPR, CÂMPUS SANTA HELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA HELENA 

2016 

631



Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

Câmpus Santa Helena 
 

 
DIRETRIZES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS 

INTEGRADORES PARA ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UTFPR 

CÂMPUS SANTA HELENA 

 

Estabelece as diretrizes para avaliação e convalidação 

de atividades do núcleo de estudos integradores para o 

enriquecimento curricular do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Câmpus Santa Helena. 

 

O colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no uso de suas 

atribuições, 

 

Considerando o Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de 

Graduação da UTFPR; 

 

Considerando a Resolução nº 61/06 do COEPP, de 01/09/2006, bem como a 

Resolução nº 56/07, de 22/06/2007; 

 

Considerando a Resolução nº 022/15 do CNE/CP, de 01/07/2015; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os alunos do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Câmpus Santa Helena deverão cumprir um conjunto de atividades 

do Núcleo de Estudos Integradores para o Enriquecimento Curricular (NEIEC), visando 

o enriquecimento da sua formação acadêmico-profissional. Buscando a 

interdisciplinaridade, as atividades do NEIEC devem contemplar o ensino, a pesquisa e 

a extensão, além de atividades de cunho social acadêmico.  

 

Art. 1º - Estas diretrizes complementam o regulamento das atividades complementares 

dos cursos de graduação da UTFPR (aprovado pela resolução nº 61/06 do COEPP, de 

01/09/2006, retificada pela a Resolução nº 02/15, de 01/07/2015), e aplica-se ao curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR – Câmpus Santa Helena. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

SEÇÃO I 

DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 

Art. 2º - Além das atribuições previstas no regulamento das atividades complementares 

dos cursos de graduação da UTFPR, ao Professor Responsável pelas Atividades do 

NEIEC compete: 

 

I.Analisar e validar a documentação das atividades do NEIEC apresentadas 

pelo aluno, levando em consideração o regulamento das atividades 

complementares dos cursos de graduação da UTFPR e estas diretrizes; 

II.Avaliar e pontuar as Atividades do NEIEC desenvolvidas pelo aluno, de 

acordo com os critérios estabelecidos no Anexo I – Pontuação das 

Atividades, levando em consideração a documentação apresentada; 

III.Organizar e estabelecer datas para realizar a verificação prévia da 

pontuação obtida pelo aluno até o momento da consulta; 

IV.Verificar e validar a Relação de Atividades do NEIEC realizadas, 

preenchida pelo aluno conforme o Anexo II; 

 

SEÇÃO II 

DO ALUNO 

 

Art. 3º Aos alunos matriculados no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UTFPR – Câmpus Santa Helena, além das atribuições previstas no regulamento das 

atividades do NEIEC dos cursos de graduação da UTFPR, compete: 

 

I. Participar da verificação prévia organizada pelo Professor Responsável 

pelas atividades; 

II. Preencher e entregar a Relação de Atividades do NEIEC, conforme o 

Anexo II, juntamente com a documentação comprobatória, dentro do 

prazo estipulado pelo Professor Responsável; 

III. Organizar a documentação comprobatória na forma de cópias do 

documento original, numeradas de acordo com a Relação de Atividades 

preenchida; 
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IV. Entregar a Declaração de Cópias Autênticas de acordo com o Anexo III 

juntamente com as cópias dos documentos comprobatórios; 

V. Apresentar os documentos comprobatórios originais quando for 

requisitado. 

Parágrafo único - Caso o documento comprobatório original não seja apresentado no 

período de sete dias úteis após a solicitação, a atividade em questão será invalidada na 

avaliação. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEIEC 

 

Art. 4º - A avaliação das atividades verificará a carga horária e pontuação obtidas pelo 

aluno. São requisitos para a aprovação: 

 

I. O cumprimento de no mínimo 200 horas de atividades formativas; 

II. O cumprimento de no mínimo 100 pontos distribuídos nos 3 grupos de 

atividades. 

Art. 5º - A pontuação das atividades será realizada de acordo com o Anexo I destas 

diretrizes. 

§1º - As atividades que se enquadram em mais de um item serão pontuadas apenas uma 

vez e por aquele que propiciar maior pontuação. 

 

§2º - Os estágios previstos referem-se a estágios de característica opcional por parte do 

discente (estágio não obrigatório). O Estágio Curricular Obrigatório não poderá ser 

pontuado em Atividades do NEIEC, por já possuir carga horária e registro de nota 

próprio.  

 

§3º - Os projetos multidisciplinares ou interdisciplinares referem-se àqueles de 

característica opcional por parte do discente, não previstos no currículo do curso do 

aluno.  

 

§4° - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não poderá ser pontuado em Atividades 

do NEIEC, por já possuir carga horária e registro de nota próprio.  

 

§5° - Atividades anteriores ao ingresso no curso e/ou realizadas em período de 

trancamento de curso não serão convalidadas. 
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Art. 6º - O aluno deverá participar de no mínimo três atividades de cada um dos três 

grupos listados no Anexo I destas diretrizes, completando no mínimo 20 pontos no 

Grupo I, 40 pontos no Grupo II e 40 pontos no Grupo III.  

 

Art. 7º - Caberá ao Professor Responsável determinar a pontuação adequada dos itens 

de cada Grupo, respeitados o Artigo 6º. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE MATRÍCULA 

 

Art. 8º - O aluno deverá protocolar junto ao Professor Responsável a entrega da 

documentação comprobatória para avaliação em Atividades do NEIEC, no momento 

que julgar ter os pontos necessários para avaliação. 

 

§1º - A documentação comprobatória deverá ser entregue até a data limite prevista em 

Calendário Acadêmico. 

 

§2º - Caso o aluno complete o número mínimo de pontos exigido para aprovação em 

Atividades do NEIEC, a matrícula será realizada, sendo o aluno considerado aprovado. 

 

§3º - Caso o aluno não complete o número mínimo de pontos exigido para aprovação 

em Atividades do NEIEC, a matrícula não será realizada.  

 

§4º - Caso o aluno tenha como único requisito faltante para conclusão do curso as 

Atividades do NEIEC e não complete o número mínimo de pontos exigido para 

aprovação, a matrícula será realizada e o aluno será considerado reprovado. 

 

Art. 9º - A matrícula e a avaliação em Atividades do NEIEC deverão ser realizadas até a 

data limite para lançamento de notas estabelecida no Calendário Acadêmico. 

 

Art. 10º - Não será aceita matrícula em enriquecimento curricular em Atividades do 

NEIEC. 

 

Art. 11º- Não haverá dispensa ou convalidação das Atividades do NEIEC. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º - Caberá ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UTFPR – Câmpus Santa Helena, a avaliação e modificação das Diretrizes das 

Atividades do NEIEC do curso, a qualquer tempo, através de solicitações justificadas de 

docentes ou discentes do curso. 

 

Art. 13º - Casos omissos nestas Diretrizes serão tratados pelo Colegiado do curso. 

 

Art. 14º - O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

colegiado. 
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APÊNDICE I 

PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS 

INTEGRADORES PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Observações: Cada ponto equivale a duas horas de atividade formativa, 

sendo que o aluno deve atingir 100 pontos, totalizando 200 horas, assim 

distribuídas:   

 Grupo 1 - 20 pontos = 40 horas; com no mínimo 3 atividades 

distintas. 

 Grupo 2 - 40 pontos = 80 horas; com no mínimo 3 atividades 

distintas; 

 Grupo 3 - 40 pontos = 80 horas; com no mínimo 3 atividades 

distintas; 
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PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEIEC 

 

Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural. 

Pontuação: 1 - 10 
Unidade 

1. Atividades esportivas regulamentadas por confederação específica pto/hora 

2. Atividades esportivas representando instituições pto/hora 

3. Participação em atividades artísticas e culturais contínuas pto/semestre 

4. Participação em atividades artísticas, culturais e humanas (evento) pto/evento 

5. Participação na organização de exposições, seminários e eventos culturais pto/evento 

6. Frequência e aprovação em cursos de língua estrangeira pto/semestre 

7. Expositor em evento artístico e cultural pto/evento 

8. Demais atividades de complementação da formação social, humana e cultural não 

descritas na presente tabela 
a definir 

 

 

Grupo 2 - Atividades de extensão, de interesse comunitário e coletivo. 

Pontuação: 1 - 10 
Unidade 

1. Participação em diretórios acadêmicos e entidades de classe pto/semestre 

2. Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPA, associações de 

bairros, brigadas de incêndio, associações escolares e em atividades beneficentes 
pto/semestre 

3. Doação de sangue pto/doação 

4. Ser cadastrado como doador de medula óssea (considerado apenas uma vez durante o 

Curso) 
pto/doação 

5. Docente voluntário em cursos preparatórios e de reforço escolar pto/hora 

6. Bolsista ou voluntário de programas e/ou projetos de extensão pto/semestre 

7. Participação em projetos de extensão, não remunerados, de interesse social pto/semestre 

8. Participação em projetos e/ou programas de empreendedorismo promovidos pela 

UTFPR 
pto/semestre 

9. Demais atividades de extensão, de interesse comunitário e coletivo não descritas na 

presente tabela 
a definir 
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Grupo 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. 

Pontuação: 1 - 10 
Unidade 

1. Minicursos correlatos à área de Ciências Biológicas pto/hora 

2. Palestras correlatas à área de Ciências Biológicas pto/evento 

3. Eventos Técnico-científicos correlatos à área de Ciências Biológicas pto/evento 

4. Trabalho profissional ou estágio não obrigatório nas áreas Biológicas e/ou de Ensino pto/ semestre 

5. Visitas técnicas não obrigatórias, correlatas às áreas Biológicas e/ou de Ensino pto/visita 

6. Viagens correlatas às áreas Biológicas e/ou de Ensino. pto/hora 

7. Trabalhos técnicos e científicos publicados em eventos locais e regionais pto/trabalho 

8. Trabalhos técnicos e científicos publicados em eventos nacionais e internacionais pto/trabalho 

9. Artigos em revistas de divulgação ou magazines pto/artigo 

10. Artigos e notas técnicas/comunicações científicas em revista científica indexada pto/artigo 

11. Cursar e ser aprovado em disciplinas não previstas na matriz curricular do curso de 

Ciências Biológicas, desde que com a concordância da coordenação do curso 
pto/disciplina 

12. Membro de comissão organizadora de eventos científicos e/ou acadêmicos pto/evento 

13. Premiação em trabalho acadêmico pto/prêmio 

14. Bolsista e/ou voluntário em projetos científicos e/ou tecnológicos, projetos de extensão 

e/ou inovação, PET, PIBID 
pto/projeto 

15. Apresentação oral de palestra técnica, seminários, cursos da área específica, trabalho 

cientifico 
pto/atividade 

16. Ser estudante-monitor bolsista ou voluntário pto/ semestre 

17. Mobilidade estudantil e intercâmbio pto/ semestre 

18. Demais atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional não 

descritas na presente tabela 
a definir 
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APÊNDICE II 

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DO NEIEC 
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RELAÇÃO DE ATIVIDADES DO NEIEC 

Aluno:________________________________________________R.A.:____________     

Período:______________    Data:_____/____/____ 

Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural 

20 pontos – 40 horas       

N.º Atividade Carga horária 
Carga horária 

validada 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

TOTAL GRUPO 1     

 

Grupo 2 - Atividades de extensão, de interesse comunitário e coletivo 

40 pontos – 80 horas       

N.º Pontuação Carga horária 
Carga horária 

validada 

16.       

17.       

18.       

19       

20.       

21.       

22.       

23.       
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24.       

25.       

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

TOTAL GRUPO 2     

 

Grupo 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional 

40 pontos – 80 horas       

N.º Pontuação Carga horária 
Carga horária 

validada 

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.    

TOTAL GRUPO 3     

TOTAL GERAL     

 

Santa Helena, _____ de __________________ de ______. 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno (a) 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) Responsável 
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DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS 
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DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, R.A. 

número ______________, portador do CPF n.º_____________________, aluno do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, matriculado no ______ período, na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Santa Helena, declaro que os 

comprovantes entregues são cópias autênticas dos originais. 

 

Declaro que estou ciente de que, na hipótese de prestar falsas informações, estarei 

incorrendo em falta e sujeito às penalidades da Lei. 

 

 

 

Santa Helena, _____ de ___________________de _______.  

 

 

_______________________________________  

Assinatura do(a) Aluno(a) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (Resolução CNE/CP nº 02/2015) busca assegurar a formação de profissionais 

do magistério de acordo com os princípios que norteiam a base comum nacional para a 

formação inicial e continuada, tais como: sólida formação teórica e interdisciplinar; 

unidade teoria-prática; trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso social e 

valorização do profissional da educação; gestão democrática; avaliação e regulação dos 

cursos de formação. Assim, os projetos interdisciplinares aqui propostos atendem tais 

princípios tendo como pressuposto desenvolver a interdisciplinaridade curricular e a 

unidade teoria-prática, dando significado à integração dos conhecimentos e valorizando 

o ensino por pesquisa e a vivência da realidade social e cultural, consoantes às 

exigências da educação superior para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. 

 Conforme Brasil (2000), a tendência atual, em todos os níveis de ensino, 

caminha para a superação da visão segmentada meramente disciplinar da compreensão 

dos fenômenos pela perspectiva interdisciplinar e pela contextualização dos 

conhecimentos. A Interdisciplinaridade, como o próprio nome expõe, não tem a 

pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de 

várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um fenômeno 

sob diferentes pontos de vista. 

Os projetos interdisciplinares buscam estabelecer a constante inovação, 

criatividade, liderança, autonomia e identificação de oportunidades e alternativas de 

temas de pesquisa na área de Ciências Biológicas por meio do planejamento, 

implementação e avaliação de um trabalho investigativo de caráter interdisciplinar 

desenvolvido em grupos nos diversos períodos do curso. Além de contribuir para a 

formação intelectual crítica do futuro professor, possibilitando momentos privilegiados 

de debates e reflexões sobre a tomada de decisões mais adequadas à sua prática docente, 

com base na integração dos conteúdos ministrados em cada período letivo.  
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Convém ressaltar que o engajamento dos docentes no planejamento e 

desenvolvimento da proposta do Projeto Interdisciplinar, num sentido de compromisso 

estabelecido coletivamente, contribui para superação da visão fragmentada e excludente 

do conhecimento. Nesse sentido, trabalhar a interdisciplinaridade não significa negar as 

especialidades e a objetividade de cada ciência, mas sim, buscar rompimento com a 

concepção de conhecimentos fechados em si mesmos, isolados de processos e contextos 

históricos, sociais e culturais (SIQUEIRA E PEREIRA, 2005). 

 

2 METAS E OBJETIVOS DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 

Propostos como o eixo interdisciplinar do processo de formação, os projetos 

interdisciplinares constituem-se como componentes presentes em seis períodos (1º, 2º, 

3º, 4º, 5º e 7º) na matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UTFPR Câmpus Santa Helena, e tem como meta integrar os conhecimentos nas áreas 

específicas do curso à prática pedagógica, proporcionando o diálogo interdisciplinar 

entre os saberes e promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a 

capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente da atividade 

docente.  

O desenvolvimento dos Projetos Interdisciplinares estabelece os seguintes 

objetivos específicos requeridos pela natureza do trabalho: 

− Promover o ensino com pesquisa; 

− Elaborar e apresentar um trabalho de investigação a partir da integração entre os 

diferentes componentes curriculares do período em que se encontra o PI; 

− Planejar estratégias para abordar e pesquisar problemas que vão além da 

compartimentação disciplinar; 

− Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir do 

estudo dos referenciais científicos e tecnológicos e do desenvolvimento do senso crítico; 

− Desenvolver atitudes interdisciplinares, buscando vivenciar valores de colaboração, 

ajuda mútua, respeito e responsabilidade, necessárias ao bom desenvolvimento do 

trabalho em grupo; 

− Comunicar-se oralmente de forma competente. 
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3 FUNCIONAMENTO E PROCEDIMENTOS DOS PROJETOS 

INTERDISCIPLINARES 

 

3.1 Do funcionamento 

O desenvolvimento de cada projeto resultará em um trabalho interdisciplinar, 

que deverá contemplar as disciplinas de referência previstas no PPC (Projeto 

Pedagógico do Curso) do período em que está inserido o PI, e deverá ser entregue em 

forma de documento impresso ao docente coordenador do projeto, atendendo as regras 

de formatação definida pela UTFPR, e defendido em apresentação em sala de aula. 

Nesta lógica, os Projetos Interdisciplinares irão permear a formação do 

licenciado em Ciências Biológicas ao longo de seis (6) períodos do curso numa 

perspectiva interdisciplinar, contemplando a relação teoria e prática. A carga horária 

total dos Projetos Interdisciplinares será de 240 horas que formam parte das 400 horas 

obrigatórias de Prática como Componente Curricular (Resolução CNE/CP N°02/2015). 

A distribuição da carga horária e os pressupostos de todos os PI são descritos a seguir: 

 

3.1.1 Projeto Interdisciplinar 1 – 1º período: O projeto interdisciplinar 1 será 

desenvolvido no 1º período com carga horária de 30 horas, que correspondem a duas 

aulas presenciais/semanais de responsabilidade do coordenador docente do Projeto 

Interdisciplinar que, preferencialmente, ministre também um componente curricular 

específico no respectivo período. O desafio do primeiro projeto será norteado para a 

pesquisa aberta sobre a Profissão Biólogo e as linhas de pesquisa e projetos 

desenvolvidos pelo corpo docente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O 

escopo do projeto será elaborado e orientado pela Coordenação de Curso e por 

professores indicados nas áreas específicas do curso do determinado período. O projeto 

interdisciplinar poderá ser realizado individualmente ou em grupo de no máximo cinco 

alunos. A apresentação da pesquisa seguirá os padrões definidos pelas normas técnicas 

da UTFPR para elaboração e apresentação dos projetos, e o produto final será um 

projeto sempre com viés de ação extensionista. 

 

3.1.2 Projeto Interdisciplinar 2 – 2º período: O projeto interdisciplinar 2 será 

desenvolvido no 2º período com carga horária de 30 horas, que correspondem a duas 

aulas presenciais/semanais de responsabilidade do coordenador docente do Projeto 
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Interdisciplinar que, preferencialmente, ministre também um componente curricular 

específico no respectivo período. As atividades desenvolvidas nesse projeto serão 

norteadas pela pesquisa e prática pedagógica dos temas transversais, de abrangência 

social que devem ser abordados na educação básica, por exemplo, Educação Ambiental, 

Sexualidade, Drogas, Afetividade, Ética, Trabalho e Cidadania, etc. O projeto 

interdisciplinar poderá ser realizado individualmente ou em grupo de no máximo cinco 

alunos. O escopo do projeto será elaborado e orientado pela Coordenação de Curso e 

por professores indicados nas áreas específicas dos cursos do determinado período. A 

apresentação da pesquisa seguirá os padrões definidos pelas normas técnicas da UTFPR 

para elaboração e apresentação dos projetos, e o produto final será um projeto sempre 

com viés de ação extensionista. 

 

3.1.3 Projeto Interdisciplinar 3 – 3º período: O projeto interdisciplinar 3 será 

desenvolvido no 3º período com carga horária de 30 horas, que correspondem a duas 

aulas presenciais/semanais de responsabilidade do coordenador docente do Projeto 

Interdisciplinar que, preferencialmente, ministre também um componente curricular 

específico no respectivo período. As atividades desse projeto estarão atreladas ao 

desenvolvimento de uma feira de ciências ou demais atividades que possibilitem a 

UTFPR receber alunos da Educação Básica e aos alunos vivenciarem a experiência da 

prática docente, da relação teoria e prática, e da divulgação científica. O projeto 

interdisciplinar poderá ser realizado individualmente ou em grupo de no máximo cinco 

alunos. O escopo do projeto será elaborado e orientado pela Coordenação de Curso e 

por professores indicados nas áreas específicas dos cursos do determinado período. A 

apresentação da pesquisa seguirá os padrões definidos pelas normas técnicas da UTFPR 

para elaboração e apresentação dos projetos, e o produto final será um projeto sempre 

com viés de ação extensionista. 

 

3.1.4 Projeto Interdisciplinar 4 – 4º período: O projeto interdisciplinar 4 será 

desenvolvido no 4º período com carga horária de 30 horas, que correspondem a duas 

aulas presenciais/semanais de responsabilidade do coordenador docente do Projeto 

Interdisciplinar que, preferencialmente, ministre também um componente curricular 

específico no respectivo período. A atividade será norteada para a elaboração de projeto 

de intervenção, de forma que articule as competências desenvolvidas pelas disciplinas 
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do período a temas atuais da Biologia, valorizando a inovação e desenvolvimento do 

conhecimento biológico. O projeto interdisciplinar poderá ser realizado individualmente 

ou em grupo de no máximo cinco alunos. O escopo do projeto será elaborado e 

orientado pela Coordenação de Curso e por professores indicados nas áreas específicas 

dos cursos do determinado período. A apresentação da pesquisa seguirá os padrões 

definidos pelas normas técnicas da UTFPR para elaboração e apresentação dos projetos, 

e o produto final será um projeto sempre com viés de ação extensionista. 

 

3.1.5 Projeto Interdisciplinar 5 – 5º período: O projeto interdisciplinar 5 será 

desenvolvido no 5º período com carga horária de 60 horas, que correspondem a quatro 

aulas presenciais/semanais de responsabilidade do coordenador docente do Projeto 

Interdisciplinar que, preferencialmente, ministre também um componente curricular 

específico no respectivo período. A atividade será norteada para a elaboração de projeto 

de intervenção, que vise ao reconhecimento do espaço escolar, ambiente e trabalho. O 

projeto interdisciplinar poderá ser realizado individualmente ou em grupo de no 

máximo cinco alunos. O escopo do projeto será elaborado e orientado pela Coordenação 

de Curso e por professores indicados nas áreas específicas dos cursos do determinado 

período. A apresentação da pesquisa seguirá os padrões definidos pelas normas técnicas 

da UTFPR para elaboração e apresentação dos projetos, e o produto final será um 

projeto sempre com viés de ação extensionista. 

 

3.1.6 Projeto Interdisciplinar 6 – 7º período: O projeto interdisciplinar 6 será 

desenvolvido no 7º período com carga horária de 60 horas, que correspondem a quatro 

aulas presenciais/semanais de responsabilidade do coordenador docente do Projeto 

Interdisciplinar que, preferencialmente, ministre também um componente curricular 

específico no respectivo período. A atividade será norteada para a elaboração de projeto 

de intervenção, com ações de aplicação do conhecimento científico nos processos de 

ensino e aprendizagem. O projeto interdisciplinar poderá ser realizado individualmente 

ou em grupo de no máximo cinco alunos. O escopo do projeto será elaborado e 

orientado pela Coordenação de Cursos e por professores indicados nas áreas específicas 

dos cursos do determinado período. A apresentação da pesquisa seguirá os padrões 

definidos pelas normas técnicas da UTFPR para elaboração e apresentação dos projetos, 

e o produto final será um projeto sempre com viés de ação extensionista. 
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3.2 Dos Procedimentos 

 

Para a realização dos Projetos Interdisciplinares são fundamentais algumas 

etapas distintas, especificadas a seguir: 

1. Definição do tema e orientador: Os professores de cada período se reúnem 

para planejar o Projeto Interdisciplinar. Neste momento, refletem acerca dos objetivos, 

finalidades e conteúdos de cada componente curricular ministrado ao longo de cada 

período, das necessidades de aprendizagem do período em questão, sobre as 

possibilidades de articulação entre os respectivos componentes e do diálogo com a 

realidade social. Com isso, o grupo de docentes define a proposta do Projeto 

Interdisciplinar e estabelece um procedimento de redação coletiva do documento 

(projeto) a ser apresentado à turma pelo coordenador do Projeto Interdisciplinar nas 

primeiras duas semanas letivas. Este projeto deverá conter os seguintes elementos: 

introdução e justificativa, objetivos, metodologia, avaliação, previsão orçamentária e 

cronograma. Os alunos poderão opinar e indicar sugestões de alterações durante a 

apresentação do trabalho para a turma podendo ainda realizar pequenos ajustes 

conforme análise do coordenador do Projeto Interdisciplinar garantindo a flexibilidade 

da proposta e o atendimento a expectativas e interesses dos discentes. 

2. Iniciação: Configura-se na apresentação da proposta do Projeto 

Interdisciplinar a turma, realizada pelo coordenador docente de cada semestre; bem 

como na formação dos grupos (até cinco alunos) e escolha de um dos alunos para ser 

coordenador do grupo. Cabe ressaltar que os grupos podem ser organizados com 

recortes específicos do tema em questão. 

3. Planejamento do projeto: Nesta fase se prevê a definição e organização das 

atividades que serão desenvolvidas pelo grupo a partir das demandas da proposta do 

Projeto Interdisciplinar, a saber: levantamento de fontes de consulta para estudo da 

temática escolhida, definição de estratégias para alcançar os objetivos propostos, 

definição de local a ser investigado, organização de instrumentos de levantamento de 

dados e definição de um cronograma para atender as principais atividades estabelecidas 

(por exemplo, coleta de dados, análise dos resultados), entre outros, conforme as 

características da proposta do Projeto Interdisciplinar. São inúmeras as propostas de 

atividades que podem ser realizadas no processo de construção dos Projetos 
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Interdisciplinares, tais como: pesquisas educacionais; desenvolvimento de projetos 

científicos; realização de programas de extensão em diferentes espaços (por exemplo, 

em Unidades de Conservação); análise, elaboração e aplicação de materiais didáticos, 

entre outros. 

4. Execução: Constitui-se na fase da realização das atividades programadas. Os 

diversos grupos executam seus planejamentos buscando registrar durante o processo as 

dificuldades encontradas e os resultados alcançados. É importante que os grupos 

elaborem o trabalho final com base no estudo do referencial teórico e no levantamento a 

campo (se for o caso). Neste momento é fundamental a interação dos grupos com os 

docentes a fim de interpretar os dados coletados para a construção do conhecimento. 

5. Apresentação Final: Momento de socialização dos resultados finais com a 

turma que ocorrerá nas últimas semanas do semestre. Os alunos deverão organizá-la 

com todos os recursos necessários. Deverá ser constituída uma banca de, no mínimo, 

dois professores para avaliação dos trabalhos. A avaliação contempla o trabalho escrito 

entregue com antecedência aos docentes. Cada grupo terá um tempo pré-determinado de 

apresentação e cada docente da banca terá um espaço para avaliação oral do trabalho 

escrito, questionamentos e sugestões. 

6. Avaliação coletiva: Ao final das apresentações o coordenador realiza uma 

avaliação coletiva geral do trabalho procurando evidenciar com o grupo envolvido os 

seguintes aspectos: pontos mais importantes do trabalho, avaliação da participação 

individual e dos grupos na realização do Projeto Interdisciplinar, possibilidades de 

melhoria para os próximos projetos, crescimento evidenciado pelos alunos acerca do 

Projeto desenvolvido. 

 

4 AVALIAÇÃO 

 

O Projeto Interdisciplinar tem caráter obrigatório. Uma das atividades 

avaliativas de todas as disciplinas cursadas no semestre letivo em que o aluno estiver 

matriculado será relativa ao desempenho na elaboração e apresentação dos Projetos 

Interdisciplinares, sendo que esta deve ter no mínimo peso 1 na média final do 

componente curricular. 

A nota do Projeto Interdisciplinar é individual, e atribuída numa escala de 0 

(zero) a 10 (dez), sendo o peso definido, conforme o caso em cada PI, pelo trabalho 
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escrito e entregue a cada professor do período e pela apresentação oral final do trabalho 

(Ver ao final Ficha de Avaliação). Os professores do período avaliam a parte escrita 

atribuindo uma nota, e a média das notas desta parte escrita será somada com a nota 

individual da apresentação oral final atribuída pelos professores da banca (no mínimo 

dois professores do semestre). 

O trabalho final de todos os Projetos Interdisciplinares a ser entregue pelos 

alunos deve seguir um modelo padrão de formatação indicado pelo coordenador que 

procederá a apresentação da proposta no início do semestre. A banca poderá indicar 

alguns dos projetos para publicação e apresentação em eventos científicos. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 

Alunos(a):  

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

Professor(a):__________________________________________________________________ 

 

A. Trabalho Escrito 

Critérios a avaliar Valor máximo Valor atribuído 

Clareza dos objetivos, coerência, consistência e 

relevância da proposta, qualidade da coleta e 

organização dos dados, qualidade das análises 

realizadas, adequação da metodologia, adequação 

da bibliografia citada, adequação das conclusões, 

outros aspectos relevantes relacionados ao 

conteúdo do trabalho. 

  

Sequência lógica, clareza e correção de 

linguagem, atendimento às normas técnicas, 

estética do trabalho, outros aspectos relevantes 

relacionados à forma do trabalho. 

  

Sub-Total    

 

B. Apresentação e Defesa Oral 

Critérios a avaliar Valor máximo Valor atribuído 

Conhecimento do tema, motivação, segurança e 

clareza na apresentação do trabalho e na resposta 

a questões e críticas. 

  

Organização da apresentação, utilização de 

recursos didáticos, postura e linguagem, 

desenvoltura, administração do tempo, 

comportamento em grupo. 

  

Sub-Total   

 

 

NOTA FINAL (A+ B) =__________  
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AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

 Prezado(a) aluno(a), 

 Para a qualidade do ensino e da aprendizagem em seu Curso, é importante que você leia e responda o 

questionário comprometidamente e com responsabilidade. 

Você poderá comentar ou complementar sua resposta caso julgue necessário. 

 

PERÍODO:_________                          INGRESSO (ANO/SEMESTRE):_____________ 

 

PONTO I: PLANOS DE ENSINO 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Os planos de ensino foram apresentados, 

discutidos e esclarecidos no início do 

semestre. 

 

 

    

Os planos de ensino apresentam as 

informações com clareza e facilidade de 

compreensão. 

     

Foi disponibilizada uma cópia impressa 

e/ou digital dos planos de ensino para os 

alunos. 

     

As atividades dos componentes 

curriculares foram desenvolvidas e 

executadas conforme os planos de 

ensino. 

     

Os planos de ensino apresentam com 

nitidez os processos e os critérios de 

avaliação dos componentes curriculares. 

     

PONTO II: OBJETIVOS DOS 

COMPONENTES CURRICULARES 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

Os objetivos dos componentes 

curriculares foram coerentes com os 

objetivos do curso. 

 

 

    

Percebi a importância dos componentes 

curriculares para minha formação 

profissional. 

     

Os objetivos dos componentes 

curriculares foram totalmente alcançados. 

     

Os objetivos estabelecidos foram 

coerentes com a carga-horária dos 

componentes curriculares. 
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PONTO III: CONTEÚDOS 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Os conteúdos abordados foram 

adequados aos objetivos dos 

componentes curriculares. 

 

 

    

A organização dada aos conteúdos dos 

componentes curriculares facilitou a sua 

compreensão. 

     

Percebi a importância dos conteúdos dos 

componentes curriculares e a sua relação 

com a minha formação. 

     

Sempre que possível, os conhecimentos 

desenvolvidos nos componentes 

curriculares foram contextualizados na 

realidade social, econômica, política e/ou 

ambiental brasileira.  

     

Os conteúdos buscaram desenvolver a 

capacidade intelectual dos alunos, não se 

atendo à simples memorização. 

     

PONTO IV: DOCUMENTOS 

INSTITUCIONAIS 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

Apresento um bom conhecimento do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 

Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). 

     

 

COMENTÁRIOS: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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AUTOAVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

Prezado(a) aluno(a), 

 Para a qualidade do ensino e da aprendizagem em seu Curso, é importante que você leia e responda o 

questionário comprometidamente e com responsabilidade. 

Você poderá comentar ou complementar sua resposta caso julgue necessário. 

 

PERÍODO:_________                          INGRESSO (ANO/SEMESTRE):_____________ 

 

AUTOAVALIAÇÃO DOS ALUNOS 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Sempre estudei e fiz as atividades 

(trabalhos, leituras, etc.) exigidas no 

componente curricular. 

 

 

    

Tenho apresentado um bom desempenho 

com relação ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

     

Sou assíduo às aulas.      

Sou pontual às aulas.      

Procurei estabelecer relação entre o 

conteúdo abordado neste componente 

curricular com os conteúdos de outros 

componentes curriculares. 

     

Busquei auxílio com o professor e/ou 

monitor para sanar dúvidas e/ou 

dificuldades. 

     

Considero que tive um bom 

aproveitamento das aulas. 

     

Entendo que já possuía os pré-requisitos 

necessários para o estudo desse 

componente curricular. 

     

Sempre busquei fazer as leituras 

complementares sugeridas para o 

componente curricular. 

     

 

 

COMENTÁRIOS: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INTEGRADORES PARA ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

 Prezado(a) aluno(a), 

 Para a qualidade do ensino e da aprendizagem em seu Curso, é importante que você leia e responda o 

questionário comprometidamente e com responsabilidade. 

Você poderá comentar ou complementar sua resposta caso julgue necessário. 

 

PERÍODO:_________                          INGRESSO (ANO/SEMESTRE):_____________ 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Participei dos projetos de extensão ofertados pelo 

meu curso nesse ano. 

 

 

    

Participei de projetos de extensão ofertados por 

outro Curso nesse ano. 

     

Participei de todos os eventos acadêmicos 

ofertados pelo meu Curso nesse ano. 

     

Participei de eventos acadêmicos ofertados por 

outras instituições nesse ano. 

     

Procurei sempre participar de algum projeto de 

pesquisa ofertado pelo meu Curso nesse ano. 

     

Considero que realizar atividades de 

enriquecimento curricular é uma necessidade 

apenas em função das exigências do curso. 

     

O curso tem incentivado minha participação em 

projetos e eventos acadêmicos. 

     

As atividades ofertadas pelo meu curso são 

totalmente compatíveis com minha formação. 

 

 

    

Considero que as atividades das quais participei 

foram significativas para o meu desenvolvimento 

no curso. 

     

Considero que realizar as atividades de 

enriquecimento curricular é uma necessidade em 

função de minha formação. 

     

 

COMENTÁRIOS: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

 Prezado(a) aluno(a), 

 Para a qualidade do ensino e da aprendizagem em seu Curso, é importante que você leia e responda o 

questionário comprometidamente e com responsabilidade. 

Você poderá comentar ou complementar sua resposta caso julgue necessário. 

 

PERÍODO:_________                          INGRESSO (ANO/SEMESTRE):_____________ 

 

ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Quando optei pelo curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas sabia que teria que fazer o 

estágio curricular obrigatório nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio. 

 

 

    

Antes de iniciar as atividades do estágio tive 

acesso às diretrizes e orientações gerais sobre o 

estágio curricular supervisionado. 

     

As atividades desenvolvidas ao longo dos 

estágios contribuíram para minha formação 

docente. 

     

As atividades desenvolvidas ao longo dos 

estágios contribuíram para a reafirmação da 

minha escolha profissional docente. 

     

Durante o estágio desenvolvi as atividades de 

planejamento com excelência, buscando sempre 

planejar ações que contribuíssem com a eficácia 

do processo de ensino e aprendizagem. 

     

Durante o estágio desenvolvi as atividades de 

regência com responsabilidade, tendo em vista o 

comprometimento com o educando. 

     

Durante o estágio busquei participar e me 

integrar das atividades da escola, buscando 

vivenciar a realidade do futuro campo de 

trabalho. 

     

Desenvolvi todas as atividades do estágio 

curricular com eficiência e dedicação almejando 

meu desenvolvimento profissional. 

     

Entreguei todos os documentos referentes à 

formalização, acompanhamento e avaliações do 

estágio nos prazos estabelecidos e mantive uma 

boa relação com meu orientador. 

     

Durante o estágio tive o apoio do docente 

orientador no desenvolvimento das atividades. 

 

 

    

Durante o estágio tive o apoio do docente 

supervisor para me integrar na comunidade 

escolar e criar um ambiente de harmonia com os 

alunos da turma, o corpo docente e diretivo e 

demais segmentos da escola. 

     

Nas situações inesperadas tive apoio de toda a 

equipe da UTFPR responsável pelo estágio 

supervisionado. 

     

 

COMENTÁRIOS: 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO 

 

 Prezado(a) aluno(a), 

 Para a qualidade do ensino e da aprendizagem em seu Curso, é importante que você leia e responda o 

questionário comprometidamente e com responsabilidade. 

Você poderá comentar ou complementar sua resposta caso julgue necessário. 

 

PERÍODO:_________                          INGRESSO (ANO/SEMESTRE):_____________ 

 

PONTO I: INFRAESTRUTURA 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

As salas de aula e laboratórios são adequados à 

realização das atividades do curso.  

     

A infraestrutura oferecida pelos setores é 

adequada à realização das atividades do curso. 

     

A infraestrutura oferecida pelo Câmpus é 

adequada à realização de atividades 

extracurriculares, como semanas acadêmicas e 

outros eventos oferecidos pelo Câmpus. 

     

PONTO II: COMUNICAÇAO      

A comunicação com os professores é eficiente.      

As páginas elaboradas pelos professores são 

adequadas. 

     

A comunicação com a coordenação do curso é 

eficiente. 

     

O site do curso é adequado.      

A comunicação com os setores relacionados ao 

ensino (como a Assessoria de Assuntos 

Estudantis e Departamento de Educação) é 

eficiente. 

     

 

COMENTÁRIOS: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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AUTOAVALIAÇÃO DO DOCENTE 

 

 

 Prezado(a) docente, 

 Para a qualidade do ensino e da aprendizagem em seu Curso, é importante que você leia e responda o 

questionário comprometidamente e com responsabilidade. 

Você poderá comentar ou complementar sua resposta caso julgue necessário. 

 

COMPONENTE CURRICULAR:_______________________________________________________ 

PERÍODOS:_______________________________________________________________________ 

 

PONTO I: ALUNOS 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

A turma é participativa. 
 

 

    

A turma sabe trabalhar em equipe.      

Sempre há a cooperação com o professor.      

A turma é criativa e organizada.      

Os alunos apresentam habilidades de 

interpretação, raciocínio lógico e análise. 

 

 

    

Os alunos apresentam escrita coesa, 

coerente e gramaticalmente correta. 

     

Os alunos são assíduos e pontuais nas 

aulas. 

     

Os alunos cumprem os prazos de entrega 

dos trabalhos. 

     

Os alunos sempre leem os textos e/ou 

livros sugeridos. 

     

Os alunos apresentam conhecimentos 

suficientes para cursar o componente 

curricular. 

     

Os alunos demonstram interesse pelos 

temas inerentes ao curso. 

     

Após o componente curricular, percebo 

que os alunos apresentaram um 

crescimento intelectual. 

     

Ao longo das discussões, os alunos 

demonstram ter claros os aspectos de seu 

curso de formação. 

     

 

663



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Santa Helena 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
 

 
   

 

PONTO II: 

AUTOAVALIAÇÃO DO 

DOCENTE 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo nem 

discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Utilizo diferentes recursos 

pedagógicos com o objetivo de 

facilitar a aprendizagem. 

 

 

    

Sempre busco contextualizar o 

conteúdo trabalhado em sala de 

aula. 

     

Sempre procuro articular teoria e 

prática. 

     

Avalio quantitativa e 

qualitativamente o 

desenvolvimento do aluno. 

     

Sempre trago para a aula 

informações atualizadas. 

     

Sou acessível aos alunos.      

PONTO III: AVALIAÇÃO DOS 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo nem 

discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

A ementa dos componentes 

curriculares é exequível no tempo 

estipulado. 

     

A bibliografia disponível na 

biblioteca do Câmpus é adequada. 

     

Todas as bibliografias indicadas 

nos planos de ensino estão 

disponíveis na biblioteca do 

Câmpus. 

     

Os componentes curriculares são 

oferecidos na fase adequada. 

     

A ementa, objetivos e  

desenvolvimento dos 

componentes estão de acordo com 

os conhecimentos apresentados 

pelos alunos quando começam a 

cursá-lo. 

     

PONTO IV: AVALIAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA E 

COMUNICAÇÃO 

Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 
Não concordo nem 

discordo 
Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Totalmente 

As salas de aula e laboratórios são 

adequados à realização das 

atividades do curso.  

     

A infraestrutura oferecida pelos 

setores é adequada à realização 

das atividades do curso. 

     

A comunicação com a 

coordenação do curso é eficiente 

(site da coordenação, páginas 

relacionadas ao curso e 

comunicação com a coordenação 

de forma geral) 

     

664



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Santa Helena 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
 

 
   

A comunicação com os setores 

relacionados ao ensino (como a 

Assessoria de Assuntos Estudantis 

e Departamento de Educação) é 

eficiente. 

     

PONTO V: DOCUMENTOS 

INSTITUCIONAIS 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Apresento um bom conhecimento 

do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e Projeto de 

Desenvolvimento Institucional 

(PDI). 

     

 

COMENTÁRIOS 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO DO EGRESSO 

 

 Prezado(a) egresso, 

 Para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UTFPR, Câmpus Santa Helena, é importante que você participe do processo de avaliação do curso 

pelo egresso. 

Caso a questão não se aplique, ou caso você não saiba a resposta, não assinale nenhuma opção. 

Você poderá comentar ou complementar sua resposta no final do questionário, caso julgue necessário. 

 

ANO DO TÉRMINO DO CURSO:_______________________________________________________ 

ANO/PERÍODO DE INGRESSO NO CURSO:_____________________________________________ 

 

PONTO I: SATISFAÇÃO COM O CURSO 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

Meu aprendizado teórico durante o curso foi 

satisfatório.  

     

Meu aprendizado prático durante o curso foi 

satisfatório. 

     

Estou satisfeito em ter cursado Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

     

Os componentes curriculares das áreas básicas 

foram adequados e importantes para a minha 

formação. 

     

Os componentes curriculares das áreas 

específicas das Ciências Biológicas foram 

adequados e importantes para a minha formação. 

     

Os componentes curriculares da área de ensino 

foram adequados e importantes para minha 

formação. 

     

A infraestrutura oferecida pela instituição foi 

adequada ao funcionamento do curso. 

     

O funcionamento dos setores da instituição foi 

adequado ao funcionamento do curso. 

     

PONTO II: EMPREGABILIDADE E 

CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

     

Ingressei em um curso de pós-graduação.      

Pretendo ingressar em um curso de pós-

graduação. 

     

Tive facilidade em ingressar no mercado de 

trabalho após o término do curso de graduação. 

     

Eu já trabalhava antes de concluir o curso de 

graduação. 

     

Estou trabalhando atualmente.      

Estou satisfeito com meu emprego atual.      

Trabalho na área de formação do curso.      

Trabalho ou pretendo trabalhar na educação 

básica. 

     

Trabalho ou pretendo trabalhar na docência no 

ensino superior. 

     

Trabalho ou pretendo trabalhar como biólogo em 

áreas não ligadas à docência.  
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Existem ofertas profissionais relacionadas à 

minha formação na região em que vivo. 

     

A remuneração na minha área de formação é 

satisfatória. 

     

A exigência de minha capacitação profissional é 

compatível com a recebida no curso em que me 

formei. 

     

 

COMENTÁRIOS: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Câmara de Licenciaturas e Bacharelados 

PROCESSO No: 027/16-COGEP 

PARECER No: 16/16-CELIB ANALISADO EM: 10/11/16 

CONSELHO DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

INTERESSADO: Câmpus Santa Helena 

ASSUNTO: Proposta de Ajuste na Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

RELATOR:  Prof.ª Rosângela Aparecida Botinha Assumpção 

PARECER FINAL 

Considerando que as alterações sugeridas no Conselho de Graduação e Educação 

Profissional, foram atendidas e/ou justificadas, sou favorável à aprovação do projeto. 

Toledo, 28 de novembro de 2016 

CONS. ROSÂNGELA APARECIDA BOTINHA ASSUMPÇÃO 
RELATORA 
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