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RESOLUtvAO

238/2019-CEPE,

N

DE

GOVERNO

28 DE

Altera

NOVEMBRO

DE

projeto

o

Do

ESTADO

2019.

politico-

pedagógico do curso de Graduação
Ciências Biológicas, do campus

em

de

Cascavel.
0
Universidade

ordinária

CONSELHO

Estadual

realizada

considerando
setembro

DE

ENSINO,

da
EXTENSAO
reunião
(Unioeste), em
E

PESQUISA

do Oeste do Paraná
dia 28 de novembro de 2019,
contido na CR n'8424/2019,

no
o

de 30 de

de 2019,
RESOLVE:

Art. 1 Altera, conforme anexo desta Resolução, o
projeto politico-pedagógico do curso de Graduação em Ciências
Biológicas, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do campus
de Cascavel.
Art. 2'
Projeto em questão, passa
gradativa a partir do ano letivo de 2020.
Art.

3'sta

Resolução entra

Cascavel,

em

28 de novembro

a

vigor nesta data.
de

2019.

0 F
Ensino,
Consel
Presidente do
Pesquisa e Extensão.
PA LO SÉRGIO

ter implantação
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ANEXO

DA

RESOLUçãO

—IDENTIFICA

I

N

238/2019-CEPE,

DE

28

6OVERNO

DE NOVEMBRO

ESTADO

2019.

AO

CURSO: Ciências Bioló icas
CAMPUS: Cascavel
CENTRO: Ciências Bioló icas e da Saúde
NUMERO DE VAGAS: 40
LOCAL DE OFERTA: Cem us ds Cascavel
CARGA-HORARIA

EM HORAS:

MODALIDADE DE OFERTA

TURNO: Noturno

3.294
X PRESENCIAL
A DIST NCIA

BACHARELADO
X LICENCIATURA
TECNOL GICO
Tem o minimo: 4 ANOS
Tem 0 máximo: 7 ANOS

GRAU DE CURSO

INTEGRALIZAÇAO

VAGAS:
VAGAS:

COM NFASE EM:
COM HABILITA AO EM;
0: 2020
ANO DE IMPLANTA

II

DE

Do

—LEGISLAÇAO

DE AUTORIZAÇAO E CRIAÇAO DO CURSO (Decreto, Parecer CEE/PR, Resolução
SETI, Resolu ões COU/CEPE
~
Res. n'91/2009-CEPE, de 11/09/2009, altera parcialmente Res. n'82/2007-CEPE,
de 13/1 2/2007 e Res. n'20/2008-COU, de 20/12/2007;

Parecer 260/92-CEE/PR.
DO CURSO
E RENOVAÇAO DE RECONHECIMENTO
DE RECONHECIMENTO
Decreto, Resolu ão SETI Parecer CEE/PR
~
Decreto Estadual n'97/99 de 17/1 1/99;
~
Parecer 466/98-CEE;
~
Decreto Estadual n'339 de 15/09/2010;
~
Decreto Estadual n'916 ds 30/11/2015.
B SICA (Rssoluçao e Parecer do CNE, do CEE e da Unioeste, as DCN's do curso; e
Legislação que regulamenta a profissao, quando for o caso)
~
Parecer CNE/CES n',301/2001, aprovado em 6 de novembro de 2001.
~
Resolu ã0 CNE/CES n'7 de 11 de mar 0 e 2002.
LEGISLAÇAO UNIOESTE
a. Regimento Geral da Unioeste;
b. Resolução 102/2016- CEPE, que aprova Regulamento de Elaboração e Alteração de
Projeto Politico-Pedagógico de Curso de Graduação na Uniosste;
c. Resolução 095/2016-CEPE, que aprova os turnos de oferta, o horário de
funcionamento, a dura ã0 da aula e define 0 trabalho discente efetivo nos cursos de

~
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d.

e.
f.

g.
h.

j.
k.

m.
n,

GOVERNO

Do

ESTADO

graduaçao da Uniosste;
Resolução 096/2018-CEPE, aprova o regulamento dos procedimentos para elaboraçao,
tramitação e acompanhamento de planos ds ensino;
Resolução 138/2014-CEPE, aprova as dirstrizes para o ensino de graduação da
Unioests, revoga a Res. 287/2008-CEPE;
Resolução 097/2016-CEPE, que aprova o regulamento da oferta de disciplinas nos
cursos de graduação da Unloeste;
Resolução 385/2008-CEPE, Regulamento Geral de Estágio Supervisionado dos Cursos
de Graduação;
Resolução n'04/2004-CEPE, Regulamento Geral de Trabalho de Conclusão de Curso;
Resolução n'99/2016-CEPE, que aprova o regulamento de Atividades Acadêmicas
Complementares;
Resolução n'34/2000-COU, critérios para elaboração e a determinação do indice de
Atividade de Centro;
Res. 317/2011-CEPE, institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE), nos cursos de
graduação;
Resolução n'93/2016-CEPE, que Regulamenta o Sistema de Gestão AcadêmicaAcademus, dos cursos de graduação da Unloeste;
Resolução n'98/2016-CEPE, que aprova o regulamento para a oferta de atividades na
modalidade
ds educação á distãncia nos cursos presenciais de graduação da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
de Avaliação da
Resolução n'01/2016-CEPE, que aprova o Regulamento
Aprendizagem, Segunda Chamada de Avaliação e Revisão de Avaliação;
de
Resolução n'00/2016-CEPE, que aprova o Regulamento do Aproveitamento
Unioests.
na
Cursos
ds
Graduação,
nos
Estudos e ds Equivalência de Disciplinas

LEGISLAÇAO DO MEC — DCNS. (LICENCIATURA)
EDUCAÇAO —CEE
a, Lei de Diretrizes e Bases n'394/96;

e CONSELHO

ESTADUAL

DE

b. Lei n'0,861, de 14 ds abril de 2004 —Institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior —SINAES e dá outras providências;
julho de 2015. Define as Diretrizes
c. Resolução CNE/CP n'2/2015, de
Curriculares nacionais para a formação Inicial em nivel superior (cursos de licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduaçao e cursos de segunda licenciatura) e
para formaçao continuada;
d. Parecer CNE/CP 2/2015, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica;
e. Parecer CNE/CP 21/2001, que dispõe sobre a Duração s carga horária dos cursos de
Formação de Professores da Educação Básica, em nlvel superior, curso de licenciatura,
de graduação plena;
f. Parecer CNE/CP 009/2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nlvel superior, curso ds licenciatura,
de graduação plena;
g. Parecer CNE/CP 27/2001, que dá nova redação ao item 3.6, allnea c, do Parecer
Nacionais para a
CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares
Formação de Professores da Educação Básica, sm nivel superior, curso de licenciatura,
de graduação plena;
h. Parecer CNE/CP 28/2001, ue dá nova reda ã0 ao Parecer CNE/CP 21/2001, ue

1'e
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estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da
Educação Básica, em nlvel superior, curso de licenciatura, de graduação plena;
de 17/06/2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais
Resolução CNE/CP n'
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura

i.

Afro-Brasileira e Africana;
j. Decreto n'.296/2004, Regulamenta

as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000,
que dá prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, ds 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais s critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e

dá outras providências;
k. Lei n'3.146, de 06 ds julho ds 2015, que institui a Lsi Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
Deliberação CEE n'4/2006, de 02/08/2006, que institui normas complementares as
Diretrizss Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Racionais e para o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
m. Deliberação CEE n'7/2006, de 10/11/2006, de inclusão dos conteúdos de História do
Paraná no curriculo da Educação Básica;
n. Decreto n'626/2005 que regulamenta a Lei n'0.436, de 24 de abril de 2002, que
dispõe sobre a Lingua Brasileira de Sinais- Libras, e o art. 18 da Lei n'10.098, de 19

o.

p,

q.

r.

s.

t.
u.

ds dezembro de 2000.
Decreto n'057, ds 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lsi n'.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizss e bases da educação nacional.
Oferta de até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância nos cursos
presenciais e reconhecidos. Resolução n'98/2016-CEPE, de 30 de junho de 2016.
Aprova o regulamento
para a oferta de atividades na modalidade de educação a
distância nos cursos presenciais de graduação da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná.
Deliberação n'2/2009 —CEE estabelece normas para a organização e a realização de
Estágio obrigatório e não obrigatório na Educação Superior [...];
de 20 de junho de 2017 — Estabelece normas para
Portaria Normativa
de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em
credenciamsnto
conformidade com o Decreto n'.057, de 25 de maio de 2017.
Portaria Normativa n'1, ds 21 de dezembro de 2017 —Dispõe sobre o sistema s-MEC,
sistema eletrônico de fluxo ds trabalho e gerenciamento de informaçõss relativas aos
processos de regulação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação
Superior Cadastro e-MEC.
de 21 de dezembro de 2017 —Dispõe sobre o fluxo dos
Portaria Normativa
processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior
e renovação de reconhecimento de cursos
e de autorização, reconhecimento
superiores, bem como seus aditamentos.
Resolução CNS n'66, de 12 de dezembro 2012, que aprova as diretrizss e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos;
Resolução CNE/CES n'/2007 e Parecer CNE/CES n'261/2007 qus dispõe sobre
procedimentos
e serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras

n'1,

n'3,

providências;
v.

de 30 de maio de 2012—
CNE/CP. Institui as Diretrizss Curriculares Nacionais para Educação em Direitos
ara a
Humanos. Delibera ã0 02/2015-CEE ue dis õe sobre as Normas Estaduais

Parecer n'

de março ds 2012 —CNE/CP. Resoluçao n'
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Educação em Direitos Humanos no Sistema Estadual de Ensino do Paraná;
n'.795, de 27 de abril de 1999, e Decreto n'.261, ds 25 de Junho de 2002.
Resolução CNE/CP n' de 15 de Junho de 2012. Legislação Ambiental. Deliberação
estabelece normas para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de
Ensino do Paraná, com fundamento na Lei Federal n'795/1999, Lei Estadual
e Resolução CNE/CP n'2/2012;
x, Lei n'3.165 de 6 de novembro de 2015 — Institui o Programa de Combate a

w. Lei

n'4/2013-CEE

n'7.505/2013

Intimidação Sistematica (Buílying);
y. Lei n'0.224, de 15 de maio de 2001, introduziu no Código Penal a tipificação do crime
de assédio sexual;
z. Lei n'2.250, de 9 de fevereiro de 2006. Veda o assédio moral no âmbito da
administração pública estadual direta, indireta e fundações públicas;
aa. Lei n'12.764 de 27 de dezembro de 2012- Institui a Proteção do Direito da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista;
bb. Deliberação CCE n'2/2016 —Dispõe sobre as Normas para a Modalidade Educaçao
Es ecial no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
III

—ORGANIZA

AO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

JUSTIFICATIVA:
Uma proposta deve ser definidora, mas não definitiva, devendo ser acatada como um
eixo organizador que pode ser atualizado e realimentado. Ao se pensar numa proposta para
o Curso de Ciências Biológicas —Licenciatura teve-se em mente a necessidade de oferecer
ao aluno condições favoráveis para que a produção do conhecimento ss desenvolva por
meio das atividades de observação, reflexão, investigação e de capacidade de análise e
síntese, por meio do trinômio: ensino, pesquisa e extensão, na qual a teoria está vinculada
á prática.
0 conhecimento biológico deve ser instrumento de transformação das condições de
vida da sociedade e propiciar a resolução de problemas desde o inicio do curso. Assim,
além de abordar a preparação para o trabalho docente, mediante enfoque reflexivo e critico,
devem ocorrer articulações com questões ambientais, sociais, éticas e tecnológicas. Desse
modo, o curso contempla a Resolução CNE/CP n'2/2015 ao distribuir os conteudos
disciplinares de prática de ensíno, sob a forma dos Estágios Supervisionados, a partir do
segundo ano do curso, levando os futuros docentes a perceber a importância da relação
teórico-prática na iniciação a docência ao longo do curso.
A referida Resolução também destaca a importância da Prática como Componente
Curricular, que neste curso se configura e está distribuída entre as disciplinas da formação
específicas do biólogo e as disciplinas de formação didático-pedagógicas,
Em relação aos eixos temáticos preconizados no Art.12 da Resolução CNE/CP
estes estão organizados na forma disciplinar nos dois primeiros eixos. E no caso
do terceiro eixo, incentiva-se a integração e enriquecimento curricular com a participação
discente em atividades diversas, como: eventos; grupos de estudos; projetos de iniciação
cientifica, iniciação a docência, monitoria e extensão; atividades práticas articuladas entre
os sistemas de ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas
diferentes áreas do campo educacional, entre outros.
n'2/2015,

A proposta para o Curso de Ciências Biológicas

- Licenciatura abrange:

Inclusão social e cidadania
a. Ofertamos a disci lina obri atória de LIBRAS, voltada
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com deficiência auditiva e ouvinte, bem como a disciplina ds Educação e Saúde, que
como autismo,
aborda vários tipos de transtornos e déficits de aprendizagem,
os futuros
direcionam
disciplinas
outros.
Essas
bipolaridade, déficit de atenção, entre
com
pessoas
de
professores de Ciências e Biologia ao desafio da inclusão
deficiências, Em âmbito institucional, salientamos a existência do PEE (Programa de
Educação Especial), o qual atende pessoas com deficiência s/ou mobilidade reduzida
e permanência nos cursos de graduação, A Instituição e,
no acompanhamento
Ciências Biológicas - Licenciatura apresenta infraestrutura
curso
de
portanto, o
de acesso aos prédios s salas/laboratórios,
tais como rampas
adequada,
de
ao desenvolvimento
edificações apropriadas
elevadores,
estacionamento,
biblioteca,
atividades acadêmicas (sala de aula, sala ds professor, laboratório,
gabinete de trabalho, /ayouf de laboratório de ensino, miniauditório, auditório, espaços
de convivência, praças de alimentação e Instalação sanitária), calçadas com
dos
sinalização, garantindo a segurança e autonomia no deslocamento/trAnsito
garantidas
atitudinal
s5o
e
acessibilidades
pedagógica
deficiência.
As
estudantes com
por trabalho conjunto entre a coordenação de curso, corpo docente, corpo discente e

PEE.

b. Em relação aos aspectos éticos e de formação para a cidadania, entende-se que é
prioritário para a formação ds professores a inclusão ds ref lexões a respeito do que
determina as Dirstrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais s
para o Ensino ds História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Indigena, bem como de
Educaç5o Ambiental e inclusão de pessoas com necessidades especiais. Para tanto, é
proposto que essas temáticas estejam presentes de modo transversal ao curso, sendo
discutidas por um conjunto de disciplinas (História e Epistemologia das Ciências
Biológicas, Educação e Saúde, Metodologia do Ensino de Biologia, Estágios
Filogenética, Antropologia e
Supervisionados
I, II e III, Evolução e Sistemática
forma
prioritária com associação
Ciências)
de
Ensino
de
do
Sociologia s Metodologia
nas disciplinas vinculadas
Desse
modo,
de cada temática a cada ano letivo do curso,
relacionadas aos
as
temáticas
enfatizadas
ao primeiro e segundo ano do curso são
diversidade
e da construção
Direitos Humanos, contemplando aspectos do respeito á
de uma sociedade equitativa, também a Educaç5o das Relações Étnico-Raciais e o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indigena. As questões
ambientais e interlocuções com a Biologia são articuladas com maior ênfase no
terceiro e quarto ano. Apesar das ênfases propostas, isso não significa que as
discussões a respeito dessas temáticas ss restrinjam a determinados anos do curso.
Propõe-se também qus o trabalho com as diferentes temáticas seja socializado em
seminários e/ou outros espaços de discussões vinculados a prática de ensino e/ou
estágio supervisionado. Cabe destacar qus a Educação voltada aos Direitos Humanos
deve contemplar os aspectos apresentados pelas "Diretrizss Curriculares Nacionais
para a formação inicial em nivel superior (cursos ds licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
consolidação da
continuada" (BRASIL, 2015, p.1), ou seja, deve proporcionar
"reconhecendo
e valorizando a
educação inclusiva, por meio do respeito as diferenças,
diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre
outras" (BRASIL, 2015, p.6), contrapondo-ss a todas as formas de preconceito e
discriminação.

c.

As informações

da Unioeste

gerais sobre o curso estão disponibillzadas em meios virtuais (página
e elo sistema ACADEMUS, ambiente sm ue o aluno tem acesso ao
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plano de ensino dados sobre frequência datas e notas das avaliações e pode receber
informes da coordenação e dos professores.
Educação Ambiental
a. A educação ambiental e suas vertentes são abordadas por várias disciplinas do
curso, sendo as principais: Ecologia I; Ecologia II, Educação Ambiental; Imunologia
Humana,
Microbiologia Geral; Biofisica; Didática de Ciências; Didática de Biologia;
Educação e Saúde e Estágios Supervisionados I, II e III. Adernais, Projstos de Monitoria,
Ensino, Pesquisa e Extensão oferecem ao acadêmico uma visão dos seres vivos nos mais
diversos aspectos, fornecendo-lhes
subsidios para que ele analise, reflita e assuma
posicionamentos criticos dos aspectos socloambientais.
O Curso de Ciências Biológicas tem como compromisso o ensino de Ciências e
Biologia, pautado nas discussões de conceitos e teorias, visando á produção de
conhecimento. Todo o trabalho acadêmico que envolva projeto, aula prática ou atividade de
extensão, desenvolvido pelo graduado do curso com coleta de dados em animais do Filo
Chordeta (I/ertebrata) deve obrigatoriamente obter a aprovaçao do Comitê de Ética em
Pesquisa envolvendo animais (Lei Federal N'1.794 de outubro de 2008 ou vigente) ou, no
caso de coleta de dados em seres humanos, do Comitê em Pesquisa envolvendo seres
Humanos (Resoluções CNS 466/2012 e CNS 510/15 para ciências humanas), vinculados á
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e ao Conselho Nacional de Saúde (CNS)
do Ministério da Saúde.
Curso socializa informações acadêmicas por diversos meios: página virtual da
Unioeste (planos de ensino, frequências, notas por disciplina matriculada, declarações e
outros); mural do curso (comunicados, editais, requerimento de segunda chamada, cursos e
eventos de relevância na área de Ciências Biológicas); correio eletrônico.
A presente proposta apresenta três modificações de maior relevância em relação ao
PPP vigente:
a, Diminuição de tempo de integralização do curso de cinco para quatro anos;
b. Criação de novas disciplinas (Evolução e Sistemática Filogenética, Flsica s
Astronomia, Legislação Educacional para o Ensino), importantes para a formação do
abordadas
professor de Ciências e Biologia e que não estavam sendo adequadamente
durante o curso;
c. Rsdistribuição das disciplinas, com destaque para Estágio Supervisionado
distribuido em três disci linas visando otimizar a ca acita ão ara rática em docência.
HISTORICO
As Ciências Biológicas na Unioeste iniciaram na década ds 1970, junto ao aumento
da colonização da região Oeste do Paraná, ocasionado pela expansão da agricultura,
mecanizada e intensiva, que levou também á modernização das atividades econômicas e o
aumento da populaçao. Diante desse cenário, a demanda por educação passou a
representar a instrumentalizaçao
para o ingresso no mercado de trabalho e para melhores
condições de sobrevivência em um novo contexto económico. A implantação de novas
escolas ou ampliação das existentes requereu crescente numero de professores habilitados
e qualificados para o ensino, assim, foram implantados os primeiros cursos superiores no
Oeste do Paraná para suprir essa demanda quanto á formação de professores. Neste
contexto, surge o Curso de Ciências - Licenciatura de 1'rau oferecido pela, na época,
Faculdade de Educação Ciências e Letras de Cascavel (Fecivel) que, a partir de 1986,
passou a ser Campus da Unioeste. Nesse mesmo ano, o Centro de Ciências Biológicas e
da Saude passou a oferecer a modalidade "Habilitação em Biologia", sendo posteriormente
im lantado 0 Curso de Ciências Bioló icas - Licenciatura
e Bacharelado, criado elo

0
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No ano de 1998 foi autorizada a criação da extensão do curso de Ciências Biológicas
- Licenciatura, na cidade de Santa Helena, cuja área destinada (prédios com salas-de-aula,
laboratórios, biblioteca, alojamento, etc.) localiza-se ás margens do reservatório da usina
hidrelétrica de Itaipu, junto ao Refúgio Biológico de Santa Helena, uma importante área de
conservação e um excelente campo de estudo.
No ano de 2002, foi aprovada a expansão de vagas para o curso ds Ciências
Biol6gicas, com a divisão do curso já no vestibular 2002/2003, segundo as diretrizes
curriculares para Biologia. Em 2003, foi proposta a separação entre Licenciatura e
Bacharslado no Curso de Ciências Biol6gicas, buscando proporcionar ao académico ensino
mais eficiente e eficaz, por meio da implantação ds uma estrutura curricular mais
atualizada, com maior diversificação e desdobramento de disciplinas, além de carga horária
mais adequada. Em 2008 fol realizada a adequação do Projeto Polltico Pedagógico já
implantado em 2003, com base na vivência dos docentes em sala ds aula e no retorno dos
discentes com os problemas da estrutura implantada, Assim, foram feitas realocaçõss de
algumas disciplinas entre os anos ou semestres, adequou-se carga horária de outras e,
principalmente, acataram-se as diretrizes do MEC para ensino, formação de professores e
formação do biólogo.
Considerando a demanda social de formaçao de docentes de Ciências e Biologia, o
Nucleo Docente Estruturante do curso de Ciências Biologicas Licenciatura propôs como
maior mudança no curso presencial noturno a redução do tempo de duração de curso ds
cinco para quatro anos, com a reestruturação de carga horária de disciplinas, mantendo a
qualidade da formação académica dos licenciados em Ciências Biológicas.
Embora para a Universidade o saber deva ter um sentido cientifico e amplo, o
atendimento ás demandas da região em que está inserida deve ser considerado, pois se
caracteriza como prioritária, sendo importante a contribuição em pesquisa, extensão e
formação de novos profissionais para práticas sociais ai desenvolvidas. Assim, desde sua
criação, bi6logos, licenciados ou bacharéis, formaram-se pela Unioeste, sendo que muitos
deles atuam na região em Instituições de Ensino como docentes desde a Educação Básica
até o Ensino Superior. Também são encontrados egressos atuando Secretarias Municipais
de Meio Ambiente (ou órgãos equivalentes), em empresas do setor agroindustrial, em
Instituições de Pesquisa, entre outros. Além disso, uma parcela expressiva (50% dos
concluintes) encaminhou-se a outras instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná
e de outros Estados do Brasil, em busca de aprimoramsnto, participando de Programas de
Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, retornando ou podendo retornar a região ds Oeste
para desempenhar suas funções. Este último fato demonstra a maturidade dos docentes
da Unioests na formação dos alunos, dando-lhes
embasamento
para a vivência
rofissional e no encaminhamento
ara a inicia ã0 cientifica.
CONCEP AO FINALIDADES E OBJETIVOS
Os objetivos foram construidos a partir das novas diretrizes curriculares do MEC
(Parecer CNE/CES 1301/01), que solicita a formação de um profissional generalista e que a
formação diferenciada, no caso licenciatura, esteja incluida ao longo de todo o curso e não
em compartimentos em que o aluno é direcionado para sua profissionalização apenas no
último ano de curso.
Tendo como ponto de partida o conhecimento necessário as práticas sociais e o
conhecimento a ser produzido na rede escolar, passou a ser construida a configuração da
Licenciatura em Ciências Biológicas. A definição da configuração do profissional a ssr
formado é ue ossibilitou decidir
vais disci linas e res ectivas car as horárias e
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conteúdos programáticos seriam necessárias para produzir o conhecimento considerado
adequado ao Licenciado em Ciências Biológicas que tem um saber fazer especffico de sua
profissão. Assim, há um núcleo epistemológico, isto é, o saber científico desta modalidade
de graduação.
Esse núcleo epistemológico constrói-se ao longo do desenvolvimento das disciplinas
e seus respectivos conteúdos programáticos, definido pelo cronograma da Estrutura
Curricular, de modo a não perder de vista 0 conhecimento necessário ao profissional a ssr
formado. Dessa forma, uma disciplina deve criar um campo de conhecimento capaz de
do
em outras disciplinas, até a integralização
fundamentar
o trabalho desenvolvido
trabalho
no
indispensável
é
o
Curso,
que
currículo, Portanto, da forma como foi pensado
para que os conteúdos não sejam
pedagógico ocorra integração e interdisciplinaridade,
abordados de maneira estanque, mas com a compreensão da complexidade inerente aos
fenômsnos biológicos. A Biologia deve levar o acadêmico a compreensão do mundo que o
cerca, abordando não somente os fatos e principios científicos, como oferecendo condiç5ss
para que ele possa tomar posição com relaçao a esses fetos, analisando as implicaçães
sociais da ciência s acerca de como ensinar.
cientificos,
dos conhecimentos
Além disso, devs-se ressaltar a funcionalidade
desenvolvimento
lembrando que o rápido progresso das Ciências Biológicas e seu
tecnológico resultaram em impactos no modo que a sociedade se organiza. Se, por um lado
o conhecimento científico contribui para o desenvolvimento da humanidade, por outro lado,
gera problemas ambientais, o que leva a necessidade de reflexão a respeito do
conhecimento científico produzido e as possiveis soluções para tais problemas. Nesse
contexto, o ensino das Ciências Biológicas deve levar a uma compreensão maior do
indivíduo a respeito de si mesmo, do lugar que ocupa na natureza, como parte dela, e não
centro, da realidade social em que vive, bem como fazê-lo refletir acerca das possibilidades
ds exercer uma ação coletiva no sentido de melhorar a qualidade de vida. Para tanto, é
necessário redimensionar o ensino das Ciências Biológicas, por meio da revisão equilibrada
entre o conteúdo (saber cientifico, herança cultural) com o da vivência deste conteúdo
(conhecimento da produção científica e suas metodologias bem como dos impactos da
Ciências Tecnolo la na Sociedade afim de uese ossa romovera Educa ã0 Cientifica.
PERFIL DO PROFISSIONAL - FORMA AO GERAL E ESPECIFICA
0 perfil do egrssso do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Uniosste) está fundamentado nas referências legais que
orientam a proposta pedagógica do curso, como as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN's) para os Cursos de Graduação em Ciências Biológicas (Parecer CNE/CES
1.301/2001; Resolução CNE/CES 07/2002) e as que estabelecem as dirstrizes para a
formação dos professores nos cursos de graduação, Resolução CNE/CP n'2/2015, de
julho de 2015, qus Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação Inicial
em nivel superior (cursos ds licenciatura, cursos de formação pedagógica e cursos de
segunda licenciatura) e para a formação continuada, Parecer CNE/CP 2/2015, Diretrizes
Curdiculares Ilacionais para a Formação Inicial e Continuada ds Profissionais do Magistério
da Educação Básica).
0 sgresso do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) deverá:
- Possuir adequada fundamentação
teórica e prática que inclua o conhecimento da
diversidade dos seres vivos, a sua organização em diferentes níveis de complexidade, suas
relações filogenéticas e evolutivas e as suas respectivas distribuições e relações com o
ambiente em que vivem.
uanto aos
- Ter entendimento do rocesso histórico de constru ã0 do conhecimento
1'e
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conceitos, principios e teorias na área de Ciências Biológicas e do Ensino,
- Compreender o significado das Ciências Biológicas para a sociedade e ter consciência de
sua responsabilidade como educador nos vários contextos do campo de trabalho e do seu
papel na formação ds cidadãos.
- Atuar nos diferentes níveis educacionais, prsdominantemente
no ensino de Ciências e
Biologia, e estar preparado para aliar o conhecimento construído nas diversas subáreas da
Biologia com as técnicas e estratégias pedagógicas advindas da área de Educação em
Ciências e Biologia, para avançar em direção a qualidade do ensino, pesquisa e extensão.
- Entender a necessidade de atualização continua tanto na área biológica quanto na
educação, para crescimento profissional e aprimoramsnto das metodologias de ensino,
- Priorizar a atuação ética e orientada aos interesses sociais, construindo valores
relacionados ao res eito e reserva ão ambiental e da saude.
METODOLOGIA
A formação profissional é caracterizada pela estrutura curricular do curso, sendo
fundamentada sm regulamentações para a formação de professores e para os cursos de
Ciências Biológicas que indicam uma formação profissional generalista, Portanto, a
formação é caraterizada por diversas áreas do saber e com uma diversidade de práticas
pedagógicas com a função de promover a profissionalização do discente com qualidade e
visão crítica a respeito dos contextos sociais, políticos e econômicos em que irá atuar.
0 desenvolvimento didático no curso de Ciências Biológicas - Licenciatura está
centrado nas relações entre professores, alunos e objetos de estudo, sendo estas mediadas
por diferentes recursos, modalidades, estratégias, metodologias de ensino e formas de

avaliação.

o curso apresenta uma estrutura sequencial, com
No âmbito organizacional,
disciplinas propostas sm uma ordem que possibilita a aproximação dos conteúdos no ano
numa formulação integrativa, objetivando as
curricular. As disciplinas são estruturadas
relaçoes interdisciplinares para agregar o conhecimento de outras áreas, minimizando a
formulação fragmentada do conhecimento.
A organização dos conteúdos respeita a formação generalista dentro da biologia e da
formação de professores. A composição das disciplinas ministradas fica a cargo dos seus
regentes, qus elaboram seus planejamentos ds ensino levando em consideração os
conteúdos centrais da área de conhecimento da disciplina e o contexto dos alunos que
frequentam o curso. Com ênfase na formação do biólogo licenciado, os docentes devem
apresentar diferentes propostas metodológicas ds modo a possibilitar a compreensão de
conteúdos e estratégias de ensino que o futuro docente pode utilizar em sua docência nos
diferentes níveis de ensino, Desse modo, uma diversidade de metodologias, modalidades
podem ser inseridos no
didáticas, recursos didáticos e atividades extracurriculares
do curso. Cita-se como exemplo de técnicas de ensino/modalidades
desenvolvimento
didáticas: aula expositiva dialogada, aula prática em laboratórios, aula prática de campo,
ds
pesquisa
trabalhos
em grupo,
ds seminários,
apresentação
demonstração,
campo/laboratório
ou bibliográfica, estudos dirigidos e debates. Podem ser utilizados
diversidade
de recursos: textos, s/ides, exemplares de seres vivos,
uma
também
instrumentos como microscópios e lupas, entre outros. Os alunos também são estimulados
a participação de atividades de extensao, ds pesquisa, de iniciação a docência e a
participação em eventos da área.
Cabe destacar que na estrutura curricular, as aulas são efetivadas de segunda a
sexta-feira em 4 horas/aula no periodo noturno, sendo que as atividades como estágio
aulas de cam 0 visitas a locais es ecificos
su ervisionado, atividades com lementares
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V

podem ser executadas em período diurno
AVALIA

s

noturno.

0

Nos termos da Lsi de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n'.394/1996,
todos os cursos devem ser avaliados periodicamente, avaliaçao essa que é condicionada
para sua aprovação, reconhecimento
e renovação, Assim, cabe ao curso e a IES
estabelecer formas de avaliação e acompanhamento do currículo, com dados do curso, os
quais devem possibilitar modificações que implicam em conteúdo, disciplina, carga horária,
formas de trabalho docente e discente, favorscsndo a qualidade na formação. Nesse
contexto, a avaliação não deve pressupor somente o discente, mas sim toda a estrutura
formativa necessária para o funcionamento
do curso. Especificamente em relaçao ao
processo de snsino-aprendizagem
é necessário estabelecer critérios avallativos claros qus
permitam novas aprendizagens, de modo critico e reflexivo e com a participação ativa dos
alunos. Desse modo, supera-ss uma avaliação meramente classificatória em prol de uma
prática avaliativa mais democrática, a qual configura uma avaliação formativa, processual,
emanci atória, dialó ica e com 0 uso de instrumentos diversificados.
FORMAS DE AVALIA AO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Os estudantes serão avaliados segundo as normas estabelecidas na Resolução

101/2016 —CEPE.

FORMAS E ORGANIZA AO DO PROCESSO DE AUTOAVALIA AO DO CURSO
dos egressos do curso é de responsabilidade dos docentes e
acompanhamento
da instituição de ensino, porém o Núcleo Docente Estruturante, apoiado pelo Colegiado do
Curso junto com a PROGRAD e demais setores administrativos,
deve averiguar se a
finalidade e os objetivos do curso estão sendo cumpridos e se os alunos estão sendo
possibilitados de se formarem como preconizado no Projeto Politico Pedagógico. São
pontos e principios necessários de avaliação: 1) Acompanhamento
pedagógico das
formato da metodologia e das avaliações; 2)
disciplinas, observação evasão/desistência,
Acompanhamento
dos planos de ensino das disciplinas e suas relações com os conteúdos
de outras disciplinas e com o descrito nas ementas e programas no Projeto Politico
Pedagógico; 3) Procedimentos utilizados para o desenvolvimento das Práticas Pedagógicas
como Componente Curricular nas disciplinas com carga-horária prevista no PPP; 4)
Verificação dos números de títulos disponíveis na biblioteca em relação ás referências
descritas nos planos disciplinares; 6) Acompanhamento das necessidades dos laboratórios,
instalações específicas, equipamentos e materiais utilizados na realização das atividades
academicas do curso, observando 0 funcionamento com quantidade e qualidade adequada
ao desenvolvimento da proposta curricular; 6) Análise do tempo para integralização do
curso; 7) Aplicação de questionários aos corpos docente e discente; 8) Acompanhamento
aprovação em
dos egressos do curso, analisando os índices de empregabilidade,
concursos públicos s continuação dos estudos em pós-graduação; 9) avaliação, levando em
consideração o Plano de Avaliação Institucional presente no Plano de Desenvolvimento
Institucional/PDI
2019/2023, o qual sempre está em modificação para possibilitar o
desenvolvimento e a ualifica ã0 dos cursos e da institui ão.

0
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DESDOBRAMENTO DAS AREAS/MATÉRIAS EM DISCIPLINAS

1.

Códi 0

Areal Vatéria
De Formação Geral

002

Disci linas

C/H

natomia Humana

019 Biofísica
003 Biolo ia Celular
Biologia Celular, Molecular
Evolução

e

004
020
026
037
022
027
008
044

Bio uímica
Embriolo ia Animal
Fisiolo la Humana
Genética de Po ula ões e Evolu ã0
Genética Geral e Humana
Genética Molecular
Histolo ia Animal
Imunolo ia Humana

Subtotal
001
natomia e Morfolo la Ve etal
006 Evolu ão e Sistemática Filo enética
043 Flsiolo ia Animal Com arada
021 Fisiolo ia Ve etal

033 Microbiolo

ia Geral

68
34
68
68
68
68
68
68
68
68
34
680
68
34
68
68
68

de Criptógamas e
017 Micolo
ia
034 Sistemática de Faneró amas
028
polo ia dos Cordados I
040
polo ia dos Cordados II
018 polo ia dos Invertebrados
023 polo ia dos Invertebrados II
Sistemática

Diversidade Biológica

68
68
68
68
68
68

I

714

Subtotal

68
68
68
204

005 Ecolo ia I
007 Ecolo ia II
041 Educa ã0 Ambiental

Ecologia

Fundamentos

Subtotal

das Ciências Exatas

e da Terra

035
015
030
038
011

Bioestatistica
Física e Astronomia
Geolo ia
Paleontolo ia
Química Geral

34

68
68
306
34

Subtotal

029
Fundamentos

Filosóficos e Sociais

010

ntro olo ia e Sociolo ia
História e Epistemologia das
Ciências Bioló icas
Le isla ã0 Educacional

34
34
102

Subtotal
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68
68

Didática de Biologia
Didática de Ciências

042 Educa ã0 e Saúde
045 LIBRAS

soria e Prática ds Ensino

032 Metodolo

016 Metodolo

la do Ensino de Biolo ia
ia do Ensino de Ciências

031 Métodos 8 Técnicas em Pes uisa
012 Psicolo la da Educa ã0
Subtotal
Total do Núcleo de Forma ã0 Geral

68
68
34
34
476
2.482

2. Está io Su ervisionado

014 Está

lo Supervisionado

025 Estágio Su ervisionado
036 Está io Su srvisionado

Estágio Supervisionado

I

II
III

Subtotal

3. Trabalho de Conclusao de
Curso

039

rabalho de Conclusão de Curso

Subtotal

136
136
136
408
204
204

4. Atlvldades Acadêmicas
Complementares

(minimo ds

200

tividades

TOTAL DO CURS

3.294

As atividades
realizadas
a graduação,
acadêmicas
extraclasse,
durante
correspondem a estudos em biblioteca e sm laboratório, preparação de seminários,
elaboração de trabalhos e relatórios, frequência em monitorias, trabalhos individuais ou em
grupo, projetos técnicos e outras atividades similares realizadas na Instituição de Ensino,
em atendimento
ás DCN (resolução CNE/CES n'03/2007 e Parecer CNE/CES
regulamentado na Unioeste pela resolução 095/2016-CEPE.
n'61/2007),

Tendo em vista o Ingresso de alunos durante a vigência do primeiro semestre,
decorrente de outras chamadas do vestibular e do SISU, será realizado acompanhamento
desses acadêmicos nas disciplinas do primeiro semestre do curso por meio dos seguintes
procedimentos: a. preferência na proposição de projetos de monitoria para os componentes
2'emestres; b, estudos dirigidos dos acadêmicos sm contraturno,
curriculares do 1'
acompanhados pelo professor da disciplina, dependendo da disponibilidade do docente
para atendimento;
c. datas diferenciadas para realização das avaliaçoes desses
acadêmicos; d. acesso aos materiais/conteúdos já trabalhados pelo professor.
Em relação as dificuldades pontuais ou gerais dos discentes, tem sido constante a
esse assunto é debatido em
preocupação do Colegiado de Curso e reiteradamente
reuniões do Colegiado de Curso ou do Nucleo Docente Estruturante. Os docentes tem sido
estimulados a adequar suas técnicas de aula e de avaliação, de modo a implementar
estratégias de aumento do rendimento geral das turmas e recuperação de discentes com
menor aproveitamento. A coordenação de Curso tem mantido sempre uma polltica de
acolhimento das demandas dos discentes e de intermediação entre docentes e discentes,
buscando essa melhoria do processo didático-pedagógico,
Em casos especiais, a
Coordenação Acadêmica (CAD) tem sido acionada e busca-se auxilio especializado.
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Vl

—CARGA-HORÁRIA

DO CURSO COM DESDOBRAMENTO DE TURMAS
C/H

no
DISCIPLINA

erí-

ÍH

otal

0
Z—
'0
EU

O

úl

do

1'no
atomia e Morfolo ia Ve etal
atomia Humana
Biolo ia Celular
Bio uimica
Ecolo ia I
Evolução e Sistemática
Filo enética
Ecolo ia II
Histolo ia Animal
istória e Epistemologia das
iências Bioló ices
isla ão Educacional
uimica Geral
sicolo ia da Educa o

0

<

eI

0
I-

Q

de

lO

Q

0
I-

IL

4=2+3

5

7=5 x
6

68
68
68
68
136

34
34
34
34

68
68
68
68

ei

ei

ei

10

=7+8

34
34
34
34

0
I-

Ensin

11

12=4+9

0

170
170
170
170
136

102
102
102
102

34
34
34

34
34
34
34
68

1/2

34

34

34

1/2
1/2

68
68

68
34

68
34

136
68

1/2

34

34

34

68

68

1/2
1/2
1/2

34
68
34
680

34
34
34
476

34

68

34

68
68

68
170

68
136

68

34

68
68
34

34

68

136
1972
68

2/1

68

68

68

136

136

2/1

68

34

68

34

2

68

34

102

170

2/1

68

34
34

68
68

34

2

68

34

102

170

2/1
2/A
2/1

I

úi

68
68
68
68
68

2'no

e

I-

ei
C5

C/H

Total

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Subtotal
idática de Ciencias
Esta io Su ervisionado I
Física e Astronomia
Metodologia do Ensino de
Ciências
istemática de Criptógamas
icolo ia
oolo ia dos Invertebrados
iofísica

Ci—
0 0!
«C @

TCCÍESTAGIO

C/H PRATICA

TEORICA

68

34

68

34

34

34

136
170

102

102

1564

204

476

68

ANEXO

40

272

DA RESOLUCAO

N

238/2019-CEPE,

DE

28

1700

DE NOVEMBRO

DE

2019

t6

Q

unioeste

Embriolo ia Animal
Fisiolo ia Ve etal
enética Geral e Humana
oolo ia dos Invertebrados

II

102
51
51
102

170
153
153
170
3366

272

136

136
1972
136

34

68

68

34
34
34
68
34

34
34
34
68
34

68
68

34
34

68
68

34
34

102
102

136
68

34

68

34

102

68

68

68

136

3/2

68
748

34
510

34
476

68
952

34
238

68

4/1
4/A

68
136

34
34

68

34

68

4/1

68

68

68

136

Paleontolo ia
rabalho de Conclusão de
urso
oolo ia dos Cordados II
duca o Ambiental
duca ã0 e Saúde
Fisiolo ia Animal Com arada
Imunolo ia Humana
IBRAS

4/1

68

51

51

102

4/A

204

4/1
4/2
4/2
4/2
4/2

68
68
68
68
34
68

51
51

34
510

442

3/1

3/2

34

34

3/2
3/1
3/2
3/1
3/2

68
68
34
68
68

3/2

3/A

ubtotal

Evolu ão

51
51

68
34
68

3/1

4'no

Bioestatística
Está io Su ervisionado iii
Genética de Populações e

34

68
136
68

ubtotal

3'no

Didática de Biolo ia
Está io Su rvisionado II
Fisiolo ia Humana
Métodos e Técnicas em
Pes uisa
icrobiolo ia Geral
ool ia dos Cardados I
ntro olo iaeSociolo ia
enética Molecular
colo ia
etodologia do Ensino de
iolo ia
istemática de Faneró amas

34

68
68
68
68
748

2/2
2/2
2/2
2/2

4/2

34

68
102
102
68
884

34
17
17
34

2
2

68
34

2

68

34
17
17
34

238

136
102

34

102

34
68
68
68

68
136
136
136
68
136
ANEXO

1700

170
170
68
136
170

136

34

17

17

68

34

DA RESOLUÇãO

102

170
3332

102
272

170
1972

40

N

34

238/2019-CEPE,

1700

136
153

51

272

204

34
68
68
68
34
68

40

40

1700

170
136
136
136
68
136

102

DE

1972

28

DE NOVEMBRO

DE

2019

17

9 unioeste
il+I
ubtotal

918

527

493

986

391
TOTAL

ANEXO

DA

RESOLUTO

N

238/2019-CEPE,

DE

28

DE NOVEMBRO

5185
13447

DE

2019

18

9 unioeste
VII

—QUADRO

DE EQUIVALÊNCIA DO CURSO

CURRICULO EM VIGOR
Disci lina
Anatomia e Morfologia Vegetal —1'no/anual
Anatomia Humana —1'no/anual
Biologia Celular -1'no/anual
Bioquimica —1'no/anual
Ecologia Geral —2'no/1'em
——
sem equivalência
Ecologia dos Ecossistemas —3'no/anual
Histologia Animal —2'no/anual
História e filosofia da Ciência —1'no/anual

—

CURRICULO PROPOSTO
Disci lina
Anatomia e Morfolo ia Ve etal —1'no/1'em
Anatomia Humana —1'no/1'em
Biol ia Celular —1'no/1'em
Bio uimica —1'no/1'em
Ecolo ia I —1'ano/1'em
Evolu o e Sistemática Filo enética —1'no/2'em
Ecolo ia II —1'no/2'em

C/H

85
85
85
85

—

—

68
68
34

Política Educacional Brasileira —1'no/anual
Química Geral —1'no/anual
Psicologia da Educação —1'no/anual
Didatica e Instrumentação para o Ensino de Ciências—

Histol
ia Animal —1'no/2'em
História e Epistemologia das Ciências Biológicas

em Ciências

—4'no/anual

Embriologia Animal —1'no/anual
Fisiologia Vegetal —3'no/2'em
Genética Geral e Humana —2'no/anual
Zoologia dos Invertebrados II -2'no/2'em
Didática e Instrumentação de Ensino de Biologia

—3'no/2'nual
—4'no/anual

1'no/2'em

68

Didática de Ciêndas

68

68
68
68
68
51

68
85
68

—2'no/1'em

136
136
34

—3'no/1'em

68

—3'no/1'em
—3'no/1'em

68
68

68

Biofisica —2'no/2'em
Embriologia Animal —2'no/2'em
Fisiologia Vegetal —2 ano/2'em
Genética Geral e Humana —24 ano/2'em
Zoologia dos Invertebrados ll —2'no/2'em
Didática de Biologia

68

68

Está io Su ervisionado I —2'no/anual
Está io Su ervisionado II —3'ano/anual
Fisica e Astronomia —2'no/1'em
Metodologia do Ensino de Ciências —2'no/1'em
Sistemática de Criptógamas e Micologia —2'no/1'em
Zoologia dos Invertebrados I —2'no/1'em

5'no/anual

Fisiolo ia Humana
Genética Molecular

—

51

34

—

34
68
68
34

34

204

Fisica —1'no/anual
Metodologia do Ensino de Ciências —3'no/anual
Sistemática de Criptógamas e Micologia —2'no/1'em
Zoologia dos Invertebrados I —2'no/1'em
Biofisica —2'no/2'em

68

Le isla o Educacional —1'no/2'em
Química Geral —1'no/2'em
Psicolo ia da Educa o —1'no/2'em

34
120

4'no/anual
Estágio Supervisionado

C/H

Fisiolo ia Humana
Genética Molecular

ANEXO

DA RESOEDCAO

N

238/2019 —CEPE,

DE

28

DE NOVENBRO

34
68
68
68

DE

2019

19

6 unioeste
Zoologia dos Cordados I —3'no/anual
Antropologia e Sociologia —2'no/anual
Geologia —3'no/anual
Métodos e Técnicas em Pesquisa Biológica

—

68
68
85
68

Zoolo ia dos Cordados I —3'no/1'no
Antro olo ia e Sociolo ia —3'no/2'sem
Geolo ia —3'no/2'em
Métodos e Técnicas em Pesquisa —3'no/2'em

68
34
68
34
34

68

Microbiologia Geral —3'no/2'em
Imunolo ia Humana —4'no/2'em
Metodologia do Ensino de Biologia

2'no/anual

Imunologia

e Microbiologia Geral e Ambiental

—
3'no/anual

Metodologia do Ensino de Biologia

—4'no/anual

Sistemática de Fanerógamas —4'no/anual
Bioestatistica I —4'no/2'em
Bioestatística II —5'no/1'em
Estágio Supervisionado em Biologia —5'no/anual
Genética de Populações e Evolução —5'no/1'em

—5'no/anual

51
51
204

68

Educação Ambiental —3'no/anual

68

Parasitologia
Saúde do Escolar —5'no/anual
Fisiologia Animal Comparada —5'no/anual
LIBRAS —4'no/1'em
Teoria e Prática de Ensino de Ciências e Biologia
Teoria e Prática de Ensino de Ciências e Biologia

51

—4'no/1'em

Optativa
Optativa

I

II

Sistemática de Fanerógamas —3'no/2'em

51
204

Paleontologia
Trabalho de Conclusão de Curso —5'no/anual
Zoologia dos Cordados II —4'no/anual

I

II

68
68
68
68
68
68

—3'no/2

sem

—4'no/1'em
Estágio Supervisionado III —4'no/anual
Genética de Populações e Evolução —4'no/1'em
Paleontologia —4'no/1'em
Trabalho de Condusão de Curso —4 ano/anual
Zoologia dos Cordados ll —4'no/1'em
Educa o Ambiental —4'no/2'em
Educação e Saude —4'no/2'em

68

Bioestatistica

Fisiol ia Animal Com arada
LIBRAS —4'no/2'em

—
—
—

136
68
68
204

68

—4'no/2'em

- sem equivalência—
- sem equivalência—sem equivalência—sem equivalência
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Vlll - PLANO

DE IMPLANTAÇAO

Ano; 2020
do novo Projeto Politico Pedagógico se dará de maneira
primeira turma deve integralizar suas atividades em 2023.

A implantação

2019

2020

2024

2023

2022

2021

e

gradativa,

1'érie

1'érie

1'érie

1'érie

1'érie

1'érie

PPP 2008

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2008 "

PPP 2008

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2008
4" Série
PPP 2008

PPP 2008
Série
PPP 2008

PPP 2008

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2019

PPP 2008

PPP 2008

PPP 2019

PPP 2019

2'érie

2'érie

2'érie

3'érie

3'érie

3'érie

5'érie

'"

5'érie

PPP 2008

PPP 2008

4'érie

5'érie

PPP 2008

2'érie

3'érie
4'érie

5'érie

PPP 2008

2'érie

3'érie
4'érie

5'erie

2'érie

3'érie
4'érie

~

PPP 2008

'N

I I

'bservaçées:

de Embriologia Animal que será realocada para o 2'no, sera ofertada
excepcionalmente no ano letivo de 2020 caso existam discentes reprovados.
2. A disciplina de Antropologia/Sociologia
que será realocada para o 3'no, será
acadêmicos
reprovados.
ofertada no ano letivo de 2021 para
3. A disciplina de Ffsica que será realocada para o 2'no, será ofertada em 2020 para
acadêmicos reprovados.
4, A disciplina de Antropologia e Sociologia que será realocada para o 3'no, será
ofertada no ano letivo de 2021 para acadêmicos reprovados.
5. A disciplina de Métodos e Técnicas em Pesquisa Biológica que será realocada para
o 3'no, será ofertada no ano letivo de 2021 para acadêmicos reprovados,
6. A disciplina de Imunologia e Microbiologia Geral e Ambiental que será realocada
será ofertada no ano letivo de 2022 para acadêmicos
para o 3'
eprovaclos.
7. A disciplina de Educação Ambiental que será realocada para o 4'no, será ofertada
nos anos letivos de 2022 para acadêmicos reprovados,
8. A disciplina de Parasitologia será ofertada nos anos letivos de 2023 e 2024 para
acadêmicos reprovados.
9. A disciplina de Teoria e Prática de Ensino de Ciências e Biologia I será ofertada nos
anos letivos de 2021 e 2022 para acadêmicos reprovados.
10.A disciplina de Teoria e Prática de Ensino de Ciências e Biologia II será ofertada nos
anos letivos de 2022 e 2023 para acadêmicos reprovados,
11.As disciplinas optativas serão ofertadas em 2024 para académicos retidos.

1.

A disciplina

4'no,

I

IX- EMENTARIO DAS DISCIPLINAS

1'no
Disciplina: Anatomia e Morfologia Vegetal

total

C/H

ANEXO

teórica

DA REBOLUÇ/10

C/H

N

prática

C/M

230/2019-CEPE,

APS

C/M

APCC

DE 2B DE NOVEMBRO

DE

2019

21

68
34
34
10
Ementa: introdução ao Reino Plantae. Ciclos de vida dos vegetais. Célula vegetal. Tecidos
vegetais. Morfologia, variações e adaptações funcionais dos órgãos vegetativos (raiz,
caule, folha) e reprodutivos (esporângio, gametângio, flor, fruto e semente). Anatomia e
adaptações funcionais dos órgãos vegetativos (raiz, caule, folha) e reprodutivos (flor, fruto
e semente,
Disciplina: Anatomia Humana
Carga Horária
C/H teórica
total

C/H

prática

C/H

APS

C/H APCC

68
34
34
10
Ementa: introdução á anatomia. Aparelhos locomotor e urogenital. Sistemas circulatório,
linfático, respiratório, digestório, nervoso e órgãos dos sentidos (olho e orelha).
Disci lina: Biolo ia Celular
Carga Horária
C/H teórica
total

C/H

prática

C/H

APS

C/H

APCC

68

34
34
10
Ementa: Origem da vida e evolução celular; Classificação celular; Métodos de estudo das
células; Morfofisiologia dos constituintes de Procariotos e Protozoa; Morfofisiologia do
constituintes das células eucarióticas, membrana plasmátlca, citoesqueleto; Núcleo celular
Ciclo celular; Tipos de divisão celular; Morte celular programada; Diversidade celular e
matriz extracelular; No ões básicas de diferencia ão celular Vírus,

Disciplina: Bioquimica
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
CIH APCC
total
68
34
34
10
Ementa: Biomoléculas; Agua, pH e tampão; Estrutura química dos aminoácidos
peptídeos, proteinas, carboidratos e lipideos; Enzimas; Bioenergética; Fotossintese
Metabolismo dos carboidratos, lipideos, aminoácidos e nucleotideos; integração metabólica
e hormonal.
Disciplina: Ecologia I
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
68
10
Ementa: 0 que é Ecologia e como estudá-la: Método hipotético dedutivo, escala
diversidade e rigor cientifico. Organismos e seu ambiente: Recursos, condições e evolução
Dinâmica de Populações: História de vida, distribuição e abundância, crescimento, control
populacional
e dinâmica de populações. Interações entre organismos; Competição
reda ão e herbivoria, arasitismo, mutualismo e comensalismo.
Disciplina: Evolução e Sistemática Filogenética
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
CIH APS
C/H APCC
total
34
34
10
Ementa: Conceitos básicos de Evolução: Seleção Natural, Sexual e Artificial; as bases do
Neodarwínísmo;
Adaptação; Evo-Devo; Heterocronia; convergência, paralelismo e co
evolução. Sistemática e diversidade biológica; Noções básicas de classificações biológicas,
Coleções cientificas em biologia, conceito de série tipo; Códigos e regras internacionais d
nomenclatura microbioló ica, zooló ica e botânica Gru os monofiléticos e merofiléticos,

ANExo

DA

REsoLUCAQ

N'38/2819-cEPE,

DE

28

UE NQVENBRo

UE

2019

22

plesiomorfia,
apomorfia,
sinapomorfia,
simplesiomorfia
e homoplasia; Princípio de
parcimônia e construção de cladogramas com base em matrizes de características tant
morfológicas quanto moleculares. Bioinformática na sistemática filogenética.

Disciplina: Ecologia
Carga Horária
total

II

C/H

teórica

C/H

prática

68
68
Ementa: Estrutura e dinâmica de comunidades;

APS

C/H

C/H APCC

10

das comunidades ecológicas,
mudanças
em comunidades,
biogeografia,
partição de recursos e coexistência,
diversidades de espécies em comunidades. Estrutura e funcionamento de Ecossistemas:
Produtividade, fluxo de energético e teias tróficas, oferta e ciclagem de nutrientes. Ecologia
Aplicada. Biologia da conservação, sustentabilidade, mudanças climáticas globais, ecologia
da aisa em e manco dos ecossistemas, ecolo ia lobal.
A natureza

Disciplina: Histologia Animal
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
34
34
10
Ementa: Métodos de estudo aplicados á histologia; Estudo dos tecidos: epitelial, sistema
egumentar, conjuntivos, adiposo, cartilaginoso, ósseo, sangue, sistema linfóide, nervoso e
muscular,

Disciplina: História e Epistemologla das Ciências Biológicas
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
34
34
10
Ementa: A Ciência como construção social; Aspectos da História das Ciências da
Natureza; Ciência Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea e o desenvolvimento do
conhecimento biológico; Constituição da Biologia como Ciência Autônoma; Imagens
contextualizadas da Ciência, do Cientista e das Metodologias Cientificas, Relações entre
Ciência, Tecnolo ia e Sociedade.
Disciplina: Legislação Educacional
Carga Horária
C/H teórica
total

34

C/H

prática

C/H

APS

34

C/H APCC

10

instituição das eis e reformas educacionais no Brasil com foco na Educação Básica
Determinantes h istóricos, econômicos, politicos e sociais do planejamento educacional.
Políticas educacionais para o Ensino Basico e para a formação do educador com ênfase
na LDB n'.394/1996. Plano Decenal de Educação e Estatuto da Criança e do

dolescente.
Disciplina: Química Geral
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APCC
C/H APS
total
68
34
34
10
Ementa: Conceitos básicos de quimica
Importância
da quimica;
inorganica;
Estequiometria
de fórmulas e de reações; Ligações químicas; Soluções e equilíbrio
quimico; Conceitos básicos de química orgânica; Fundamentos;
Teoria estrutural;
Hibrida ã0; Fun ões or ânicas Esterco ulmica.
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Disciplina: Psicologia da E ucaç5o
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APCC
C/H APS
total
34
34
10
Ementa: Complex dade do objetivo de estudo da Psicologia e sua transformação histórica
b em como a multideterminação
da personalidade humana, com ênfase nas teorias sobre o
rocesso de a rendiza em na ares de Ciências Bioló icas.

2'no
Disciplina: Didática de Ciências
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
68
10
Ementa: Concepções de educaç5o e suas implicações nas concepções do ensino d
Ciências. Epistemologia da Ciência, Processos de ensino, aprendizagem e avaliação de
Ciências. Planejamento. Referenciais Curriculares para o ensino fundamental. Transposiç5o
Didática.

Disciplina: Estágio Supervisionado I
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
136
68
68
Ementa: Pesquisa em Educação em Ciências e principais linhas de investigação nessa
área. Ambiente escolar, suas principais problemáticas e modalidades de ensino. Desafio
para o campo do Ensino de Ciências e Biologia. Reconhecimento da documentação
estrutura escolar.
Disci lina: Física e Astronomia
Carga Horária
C/H teórica
total

C/H

prática

C/H

APS

C/H APCC

10

34

Ementa: Mediç5o e Unidades Fisicas; Grandezas Fundamentais da Física; Noções d
Cinemática; Leis de Newton, aceleração da gravidade; Energia e Transformações de
Energia na Biosfera; Calor, Temperatura e Processos Térmicos na Natureza; Noções de
Mecânica de Fluidos; Noções de Eletricidade; Noções de Óptica; Natureza e Propagação
das Radiações; Efeitos biologicos das radiações; Universo, Sistema Solar; Noções d
strofisica e Cosmologla; Ensino de Astronomia nos níveis de escolaridade fundamental e
médio.

Disciplina: Metodologia do Ensino de Ciências
C/H
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APCC
total
APS
68
68
10
Ementa: História do Ensino de Ciencias e Biologia no Brasil; Caracterizaç5o da área d
Ensino de Ciências na Educação Formal; Alfabetização Científica; Bases e Diretrizes
Curriculares Nacionais e do Estado; Experimentação no Ensino de Ciências; Utilização
pedagógica das midias. Organização de trabalhos de campo, feiras de ciências
montagem/manutenção
de laboratórios de ciências', compreensão do programa de Livro
Didático/PNLD; 0 ensino e a abordagem das relações étnico raciais, respeito a diversidade,
bioética e se uran a,
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Disciplina: Sistemática de Criptógamas e Micologia
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
34
34
10
Ementa: Introdução a taxonomia vegetal. Sistemas de classificação e filogenia dos grandes
grupos vegetais. Caracterização morfológica e sistemática e importência económica dos
seguintes
vegetais:
grupos
Algas
(Cyanophyta/Cyanobactéria,
Euglenophyta,
Bacillariophyta,
li

Charophyta, Rhodophyta,
a L co h ta e Monilo h ta.

Chlorophyta,

uenizados, Br o

h

Disciplina: Zoologia dos Invertebrados
Carga Horária
C/H teórica
total

68

Reino Fungi, Fungos

Phaeophyta),

I

prática

C/H

34

C/H

APS

C/H APCC

34

10

Ementa: Introdução a Zoologia. Diversidade animal. Fundamentos de cladistica. Estudo
geral de Protozoa. Estudo morfofuncional e sistemático de Animalia, com abordagem d
Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes,
Mollusca e Annelida. Aspectos evolutivos, ecológicos
im

ortãncia.

Disciplina: Bioflsica
Carga Horária
total

C/H

34

teórica

C/H

prática

C/H

APS

C/H

34

APCC

10

Bioffsica das membranas.
Fluidos,
tensão superficial
e capilaridade.
Bioeletricidade, Biopotenciais, Bioeletrogênese, Biofisica da contração muscular. Biofísica
de Sistemas: Cardiovascular, Res iratório.

Ementa:

Disciplina: Embriologia Animal
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
34
34
10
Ementa: Gametogênese e tipos de ovos; Sinalização celular entre gametas; Etapas da
ertilização e bloqueios de poliespermia; Tipos de clivagens; Blastulação; Determinaça
celular e Afinidade seletiva; Movimentos de gastrulação e os três folhetos embrionários;
Notocorda e Neurulação, Desenvolvimento de anamnlotas; Desenvolvimento de amniotas;
Embriolo ia de mamlferos
lacentários; Anexos embrionários Teratolo ia.
Disciplina: Fisiologia Vegetal
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
51
17
10
Ementa: A água no sistema solo-planta-atmosfera
(absorção e perdas), Crescimento e
produtividade vegetal. Interceptação da energia radiante. Mecanismos fotossintéticos nas
plantas. Distribuição de assimilados nas plantas, Respiração e economia de carbono nas
plantas. Regulação do crescimento e desenvolvimento. Aspectos fisiológicos e ecológicos
a ermina ão. Res ostas aos estimulos,
Disciplina: Genética Geral e Humana

'"g'"
O'/H
total
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68
51
17
10
Ementa: Mendelismo: prlnclplos básicos da hereditariedade. Alelos múltiplos. Alelos letais.
Fatores que modificam as proporções mendelianas. Interação gênica. Determinação d
sexo e herança relacionada ao sexo. Genética humana: padrões de herança. Ligação
gênica e mapeamento genético. Principios da Herança poligênica e multifatorial. Herança
extranuclear. Estrutura e função dos cromossomos. Alterações cromossômicas. Origem
efeitos das altera ões cromossômicas no homem.
Disciplina: Zoologia dos Invertebrados II
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
34
34
10
Ementa: Estudo morfofuncional e sistemático de Animalia com abordagem em Arthropoda,
Nematoda, Rotifera, Acanthocephala e Echinodermata; aspectos evolutivos, ecológicos e
im ortância.

3'no
Disci Ilna: Dldática de Biologia
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
10
Ementa: Epistemologia da Biologia. Disciplina escolar Biologia. Processos de ensino,
aprendizagem
e avaliação de Biologia. Planejamento. Referenciais Curriculares para
Ensino Médio.

Disciplina: Está io Su ervisionado II
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
136
34
102
Ementa: Fundamentos teóricos metodológicos para a docência em Ciencias; Elaboração,
planejamento e execu ão de atividades docentes

Disciplina: Fisiolo ia Humana
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
total
68
68
Ementa: Meio interno e homeostase; Fisiologia
digestório, cardiovascular, res iratório e renal.

C/H

APS

C/H

APCC

10
dos sistemas

nervoso,

Disciplina: Métodos e Técnicas em Pesquisa
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
total
34
34
Ementa: Matado cientifico aplicado á biologia e tipos de pesquisa.

endócrino,

C/H APCC

10
para

ntrodução

d

Disciplina: Microbiologia Geral
Carga Horária
C/H teórica
total
68
34
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Ementa: Características gerais de bactérias,
fisiologia, nutrição, genética e metabolismo de
químicos sobre os microrganismos. Mecanismo
ato enicidade microbiana e resistência do hos

fungos, vírus e sua patogenia. Estrutura,
microrganismos. Ação de agentes fisicos e
ação dos antlmicroblanos. Mecanismos de
edeiro.

Disciplina: Zoolo ia dos Cordados I
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
34
34
10
Ementa: Origem, características e relações evolutivas de Hemlchordata e Chordata.
Diversidade, morfologia funcional e sistemática de cordados basais (Cephalochordata
Urochordata) e vertebrados anamniotos (peixes e anfíbios). Comparaç5o entre órgãos
sistemas e relações evolutivas e adaptativas. Origem e evolução de Tetrapoda e a invasão
dos ambientes terrestres. Importância ecológica, ameaças e conservação dos grupos
viventes,

Disciplina: Antropologia e Sociolo ia
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
34
34
10
Ementa: História da Antropologia; principais tendências do pensamento antropológico
contemporâneo; A especificidade da prática antropológica; o ato de pensar; do senso
comum ao senso crítico; Ética profissional; A formação cultural de um povo e seus
conceitos éticos, considerando os diretos humanos e relações étnico-raciais, Relação da
Sociologia e Antropologia na formação dos conceitos de conservação e educação
ambiental.

Disciplina: Genética Molecular
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
68
10
Ementa: Estrutura e função dos ácidos nucléicos; Cromossomos procadiolo e eucarioto;
Fluxo da informação genética; Código genético; Mutação e mecanismos de reparo do DNA;
Regulação da expressão gênica procariota; Diversidade de anticorpos e c5ncer; Técnica
em enética molecular.
Disciplina: Geolo ia
Carga Horária
total

C/H

teórica

C/H

prática

C/H

APS

C/H

APCC

68
34
34
10
Ementa: Origem do Universo e do Sistema Solar. Estrutura e constituição da Terra.
Tectônica de Placas. Escala do tempo geológico. Elementos de mineralogia. Rochas
Magmáticas e vulcanlsmo. Rochas Metamóificas. Rochas Sedimentares. Intemperismo e
formação do solo, Elementos de hidrologia, circulação atmosférica, oceânica e mudanças
climáticas.

Disci lins: Metodologia do Ensino de Biologia
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
total

C/H

APS

C/H

APCC

68
68
10
Ementa: Conceitos estruturantes da Biologia e sua articulaç5o no Ensino de Biologia;
Metodolo ias ara o Ensino de Biolo ia; Recursos Didáticos ara o Ensino de Biolo ia.
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Livro Didático no Ensino de Biologia. Inovações Tecnológicas para o Ensino de Biologia.
Articulação entre História, Epistemologia e Sociologia da Ciência e o Ensino de Biologia.
Educa ão Es ecial, Diversidade e Direitos Humanos no Ensino de Biolo ia.

Disciplina: Sistematica de Faneró amas
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
34
34
10
Ementa: Sistemas de classificação e filogenia. Técnicas de coleta e herborização.
sistemática
e caracterização
Evolução,
morfológica
das principais
famllias
de
Gimnos ermas e An ios ermas.

4'no
Disciplina: Bioestatlstica
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
34
34
10
Ementa: Noções básicas de matemática. Introdução á Estatistica Descritiva: tabelas,
gráficos, distribuição de frequências, medidas de posição e dispersão, assimetria e curtose.
Amostragem. Testes de hipóteses. Introdução a regressão e correlaçao simples, Introdução
á analise de variância.
Disciplina: Está io Supervisionado III
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
136
34
102
Ementa: Fundamentos teóricos metodológicos para a docência em Biologia. Elaboração,
lane'amento e execu ã0 de atividades docentes,
Disciplina: Genética de Po viações e Evolução
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
68
10
Ementa: Frequências alélicas, genotlpicas e fenotlpicas; Dinâmica dos genes na
e suas aplicações; Teorias evolucionistas;
populações; Equillbrio de Hardy-Weinberg
Fatores ecológicos e evolutivos; Estrutura de populações, seleção e deriva; Especiação;
Filo enética'volu
ão humana.
Disci ling: Paleontolo ia
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
68
51
17
10
Ementa: Processos de fossilização e tafonomia. Estrat grafia e bioestratigrafia. Origem e
re g istro da vida no Ar q ueano e no Proterozoico, Vida ao lon g o do Fanerozoico. Princi p ai 8
grupos de invertebrados fósseis. Origem e diversificação dos principais grupos de plantas e
de vertebrados. Paleontologia da Bacia do Paraná. Noções de preservação do património
aleontoló ico.

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso
C/H teórica
Carga Horária
C/H prática
total
204
204
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Ementa: Elaboração do trabalho de conclusão de curso pautado nas Normas aprovadas
pelo Colegiado do Curso, utilizando
orienta ão docente.

conhecimentos

teóricos, metodológicos

e éticos sob

Disciplina: Zoologia dos Cordados II
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
Carga Horária
total
68
34
34
10
Ementa: Estudo morfofuncional e sistemático de tetrápodes Amnlota. Comparações dos
órg5os e sistemas em Sauropsida (Testudines, Lepidosauria e Archosauria) e Synapsida
(Mammalia). Diversidade, adaptações morfológicas, história evolutiva, ecologia, ameaças e
conserva ão ambiental ara seus táxons.
Disciplina: Educação Ambiental
Carga Horária
C/H teórica
total

C/H

prática

C/H

APS

68

C/H

APCC

10

Ementa: Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo; Meio ambiente e
sociedade; Plano Nacional de Educação Ambiental; Interdisciplinariedade
em Educação
Ambiental; Desenvolvimento
de projetos em espaços formais e não-formais; Documentos
planetários. Desenvolvimento
da prática para a formação do professor de Ciências
Bioló icas.
Disciplina: Educação e Saúde
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APCC
C/H APS
total
68
10
Ementa: Polltica Nacional da Criança e do Adolescente; Saúde do escolar; Educação em
Saúde; Doenças transmitidas pela falta de saneamento básico; Doenças sexualmente
transmisslveis; Gravidez precoce; Sexualidade, Planejamento familiar; Violência e maus
tratos na infância; Primeiros socorros; Promo ão da saude.
Disciplina: Fisiologia Animal Comparada
Carga Horária
C/H teórica
C/H prática
C/H APS
C/H APCC
total
10
68
68
Ementa: Osmorregulação; Excreção do nitrogênio aminico; rg5o de excreção e formação
de urina; Respiração; Fisiologia do mergulho; Digestão; Termorregulação;
Hormônios
Fotoce ão e visão; Sistema nervoso e com ortamento.
Disci llna: Imunologia Humana
Carga Horária
C/H teórica
total

C/H

prática

C/H

APS

C/H APCC

34
10
34
Ementa: Fundamentos de imunologia. Sistema imune, imunidade inata e adaptativa.
Sistema linfoide. Antlgenos. Imunoglobulinas. Sistema complemento. Citocinas. Complexo
de histocompatibilidade
principal. Processamento e apresentação de antlgenos, ativação e
regulaç5o das respostas imunes. Resposta Imune celular e humoral. Reações d
Hipersensibilidades
do tipo I, II, III e IV. Imunologia dos transplantes.
Imunologia dos
tumores. Doen as auto-Imunes. Imunodeficiênclas.
Disci lina: LIBRAS

RNEXO DA REBOLUç/to

N

238/2019-CEPE,

DE

28

DE NOVEMBRO

DE

2019

29

Carga Horária
total

C/H

teórica

C/H

prática

C/H

APS

C/H APCC

68
68
10
Ementa: Desenvolver as habilidades necessárias para a aquisição da LIBRAS - a língua de
modalidade visual e gestual das pessoas surdas, Abrange os conteúdos gerais para
comunicação visual, baseada em regras gramaticais da Língua de Sinais e do Segment
das Pessoas Surdas.
X- DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS

a) DESCRIQAO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DE LABORATbRIO, DE SALA OU DE
CAMPO
As atividades praticas serão proporcionadas aos alunos dentro de cada disciplina
em seu plano de ensino. As atividades terão a finalidade de proporcionar ao acadêmico
vivenciar os conceitos teóricos por meio de realizações práticas. Os diferentes conteúdos
ministrados
pressupõem diferentes abordagens de atividades práticas, podendo ser
realizadas em laboratórios, em casas de vegetação, em praças e jardins, museus,
zoológicos, jardins botânicos, em campo, e serem desenvolvidas por meio de atividades
de observação e/ou experimentação,
visitas técnicas ou visitas guiadas por um
profissional. Na licenciatura, as atividades práticas são ofertadas durante todo o curso,
seja quanto a formação do biólogo ou de caráter pedagógico. A partir do segundo ano os
académicos iniciam suas participações junto ao ambiente escolar, bem como na parte
administrativa
das escolas e núcleos de educação da região com supervisão dos
docentes responsáveis. As atividades práticas, dentro da área de ciências biológicas, são
necessária e são realizadas em laboratórios e em campo.

b) DESCRIQAO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS (APS)

c) DESCRIQAO DAS PRÁTICAS COMO COMPONENTES CURRICULARES (APCC)
A PCC, em cada uma das disciplinas que a abrigará, sera uma reflexao sobre o
conteúdo biológico que está sendo aprendido pelo graduando e que será ensinado por
este quando de sua atuaçao profissional como professor. A PCC deve, pois, articular o
conhecimento biológico ensinado na universidade com condicionantes, particularidades e
objetivos deste conhecimento na educação básica formal e em outros espaços não
escolar de educação. Poder-se-ia também pensar na produção de outros tipos de material
didático (lâminas, material entomológico preservado, coleções temáticas, experlmentos
simples) para o ensino fundamental e médio sobre animais causadores de doenças como
os barbeiros ou o mosquito causador da dengue. Neste caso, o material produzido poderia
ser acompanhado de produções escritas dos graduandos que abordassem as condições
em que essas doenças ocorrem, seus ciclos, avanços na medicina, manual para utilização
pelo professor, história natural e dinâmica de populações. Ressalta-se que algumas
atividades não podem ser consideradas como PCCs, tais como: apresentações dos
alunos (seminários, textos, trabalhos, etc.) sem conexão direta com (ou não fazendo parte
de) um planejamento que ligue diretamente a disciplina biológica especifica com a prática
pedagógica do futuro professor de ciências ou biologia, atividades práticas das disciplinas
biológicas especificas que não tenham seu foco no ensino daquele conteúdo, atividades
de extensão não relacionadas a processos de ensino desenvolvidos pelo graduando, a
contagem de horas de ministração de conteúdo biológico especifico desvinculado de
questões e problemas educacionais/escolares,
sob a justificativa de que forma-se o
professor com o dominio do conteúdo específico, o que é verdade, mas não suficiente.
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XI - DESCRIÇAO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

0

Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia —Modalidade Licenciatura é o
momento utilizado para a concretização da prática educativa em suas diferentes
dimensões, e objetiva oportunizar ao licenciando a vivência de díferentes situações reais
do processo de ensino e aprendizagem, de ciências e biologia, 0 estágio supervisionado
será realizado no segundo, no terceiro e no quarto ano do curso e se diferencia da
proposta anterior, já que foi incluído mais um estágio no segundo ano do curso. Com essa
inclusão substitui-se as disciplinas de teoria e prática de ensino de ciências e biologia I e II
para otimizar o acompanhamento
e orientação dos acadêmicos no desenvolvimento das
atividades relacionadas a realidade escolar. Todos os estágios poderão ser desenvolvidos
de acordo com a disponibilidade
de horário dos alunos tanto no noturno como no
contraturno. As escolas de educação básica são os principais campos de estágio tanto
nos anos finais do ensino fundamental como no ensino médio. Além disso, outros espaços
educativos, como p. ex. projetos, minicursos, oficinas, museu de ciências, zoológico,
podem se configurar como espaços alternativos de estágio.
A estrutura

do estagio é composta por:

a) Fundamentação teórica;
b) Elaboração e Apresentação de Plano de Atividades de Estágio;
c) Ambientação;
d) Participação;
e) Planejamento e Regência de Classe;
desenvolvida ou do projeto
f) Elaboração de relatorio de estratégia didático-metodológica
desenvolvido na unidade escolar;
g) Elaboração e Entrega de Relatório Final.
As demais características do estágio estão descritas em regulamento próprio,
XII - DESCRIÇAO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO

0 trabalho de conclusão de curso tem a finalidade de conduzir o aluno para projetos
de pesquisa direcionando-o para um futuro pós-graduação na área que desenvolveu o
trabalho. Permite ao aluno um aprofundamento maior na área escolhida, gerando espirito
critico e de criação ao ambiente de pesquisa em que irá atuar. Cada aluno tem um
professor orientador, e todos os passos são conduzidos e avaliados pelo mesmo. A
conclusão do trabalho consta de defesa oral e escrita sobre o trabalho desenvolvido,
conforme o regulamento, aprovados no colegiado de curso e parte integrante desse PPP,
Considerando que a abordagem investigativa na arca de ensino de ciências e
é contemplada ao longo do curso, nas disciplinas didático-pedagógicas,
considera-se que o TCC deve ampliar as possibilidades investigativas nas mais diversas
subáreas de atuação das Ciências Biológicas e áreas afins.
biologia

XIII

—DESCRIÇAO

DAS ATIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENTARES

As atividades complementares
serão validadas mediante certificado deferido pelo
coordenador de curso, Os certificados deverão ser: eventos cientificos, apresentação de
trabalhos, palestras, estágios, enfim, todo e qualquer certificado de atividade na área
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biológica, que mostre o número
colegiado de curso.

XIV

- DESCRIQAO

de horas das atividades

e

que sejam deferidas

pelo

DA PESQUISA

A pesquisa acontecerá com a inserção dos discentes dentro dos projetos dos
docentes do curso de ciências biológicas ou de áreas afins, com o objetivo de demonstrar
na pratica a teoria aprendida nas disciplinas,

XV- DESCRIÇAO DA EXTENSAO
A extensão acontecerá com a inserção dos discentes dentro dos projetos dos
docentes do curso de ciências biológicas ou de áreas afins, para aplicação dos conceitos
aprendidos a comunidade, tanto acadêmica como da região onde a instituição está

inserida.
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6
XVI

unioeste

- CORPO DOCENTE EXISTENTE E NECESSÁRIO
TITULA ÁO

NOME DO DOCENTE

conclusao

a Carla Marques da Silva
a Tereza Bittencourt
uimarães

drea Maria Teixeira
Fortes

elso Aparecido Polinarski

aniela Frigo Ferraz

dnéia Fátima Brambilla
orquato
Eliseu Vieira Dias

Fernanda Aparecida
Me ihioratti

estre em: Educação

Instituição da

2013-

RT

40-

Unioeste

emporári

raduado em: Ciências Biológicas
1997 - UEM
estre em: Ciências Bioló ices
raduado em: Ciências Biológicas —Bacharelado
2009 —UFPR
Licenciatura
estre em: Ciências - Zoologia
outor em: Ciências —Ecol. e Recursos Naturais
raduado em: Ciências Biológicas
2002 - UNESP
estre em: Ciências Biológicas (Botãnica)
outor em: Ciências Bioló ices Botânica
raduado em: Ciências Biológicas
estre em: Ciências Biológicas (Biologia Celular)
2013 — UEM
outor em: Educação para Ciências e ensino de
ate mática
raduado em: Ciências Biológicas
estre em: Educação (Educação Brasileira —linha 2018 —UTFPR
ducação em Ciencias)
utor em: Ensino de Ciencia e Tecnolo ia
raduado em: Ciencias Biológicas
2005 —UEM
estre em: Ciências Biológicas —Biologia Celular
utorem: Ciências Bioló ices —Biolo ia Celular
raduado em: Ciências Biológicas
2003 - UFRGS
estre em: Geociências
—
autor em: Geociencias Paleontolo ia
2009 —UNESP
raduado em: Ciencias Biológicas
Mestre em: Educa o ara Ciência
ANEXO

DISCIPLINAS

e

(listar as disciplinas ministradas

pelo docente)

última titulação

raduado em: Ciências Biológicas Licenciatura

exandre Scheifele

d

A

Graduação e Pós-graduação
Arca de conhecimento da titulação
(Descrever a área do titulo)

DA RESOLDÇAO

N

40-TIDE

Didatica de Biologia
História e Epistemologia das
Ciências Bioló icas
Fisiologia Animal Comparada
Fisiolo ia Humana

40 TIDE

Bioestatistica

40-TIDE

Fisiologia Vegetal
Metodologia do Ensino de

40-TIDE

40-TIDE

Ciências
Metodologia do Ensino de
Biolo ia
Didatica de Ciências
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II

40-TIDE

Biologia Celular

40-TIDE

Geologia
Paleontologia

40-TIDE

238/2019-CEPE,

História

e Epistemologia das

Ciências Bioló icas;
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28
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DE

2019

33

9 unioeste
Estágio Supervisionado I e II
Metodologia do Ensino de

utor em: Educação para Ciência

Biolo ia

raduado em: Ciéncias Bioiógicas
Mestre em: Ciencias Biológicas
Helaine Maruska Vieira Silva
Doutor em: Ciências Fisiológicas — Fisiologi
Humana
Graduado em: Ciências Biológicas
Heloir AParecido Montanher
Es ecializa o em: LIBRAS - Lin ua portu uesa
raduado em: Ciências Habilitação em
Matemática
Irene Camiatto de Oliveira
Mestre em: Educação em Ciências

2005 —USP/SP
2009 —IPE

2007 - UFPR

40-TIDE

Fisiologia Humana

40-

LIBRAS

em orário

40-TIDE

Educação Ambiental

outor erm Engenharia Florestal

raduado em: Ciencias Biológicas - Bacharelado
Mestre
em: Botânica
aqueline Malagutti Corsato
outor em: Botânica
raduado em: Ciências Biológicas
estre em: Ciências Biológicas (Biologia Celular)
ocicleia Thums Konerat
outorem: Ciências Bioló ices Biolo ia Celular
raduado em: Ciências Biológicas
uliana Moreira Prudente de estre em: Educação para a Ciência e a
atemática
liveira

ivia Godinho Temponi

ourdes Aparecida Delia
ustina

uciana Paula Grégio
'Arce Rodrigues

argarete Nakatani

raduado em: Ciéncias Biológicas
estre em: Botânica
utor em: Ciências Bioló ices Botânica
raduado em: Ciências Biológicas
estre em: Educação —Ensino de Ciencias
utor: Educa o ara Ciência
raduado em: Ciências Biologicas Licenciatura
estre em: Genética e Melhoramento
utor em: Ciencias —Genética
raduado em: Ciências Biológicas
estre em: Ciencias Biológicas
outor em: Ciéncias Bioló ices
ANEXO

e Morfologia Vegetal
Sistemática de Criptógamas e

Anatomia

2014 —UNESP

2015 —UEM
2012 - UEM

emporári

40emporári

40-TIDE

Micolo ia

Genética Geral e Humana
Imunologia Humana
Microbiolo ia Geral
Metodologia do Ensino de

Ciência
Supervisionado
Estágio
Está io Su ervisionado

I

ll

2007-USP

40-TIDE

SistemáticadeFanerógamas

2011- UNESP

40-TIDE

Didática de Biologia
Estágio supervisionado

II I

2003USP/Ribeirão
Preto

40-TIDE

Genética Geral e Humana

2001 —UFRJ

40-TIDE

Biofisica
Fisiologia Humana
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6

unioeste

aristela Jorge Padoin

raduado em: Ciências Biológicas-Licenciatura
acharelado I Nutrição-Bacharelado
estre em: Fisiologia
utor em: Fisiologia

e

Métodos

e Tecnicas de

2000 - UFRGS

40-TIDE

Educação e saííde
Trabalho de Conclusão de Curso
I

Graduado em Ciências Biológicas
estre em: Entomologia Agricola
Doutor em: Chemical Ecology - SLU, Suécia.

— Licenciatura

Miryan Denise Araújo

Coracini

Pesquisa

Biológica

e

II

2003—
University of
Agricultural

40-TIDE

Zoologia de invertebrados
Zoologia de invertebrados

I

II

Sciences, SLU
Neucir Szinwelsíd

Norma Catarina Bueno

Orlando César Santos

Rafaela Maria Moresco

Reinaldo Prandini Ricieri

Roberto Laridondo Lui

osana Katia Nazzari
Rosilene Luciana Delariva

Graduado em: Ciências Biológicas —Licenciatura
Mestre em: Biologia Animal
Doutor em: Entomologia
Pós-Doutor em: Ecolo ia
Graduado em: Ciências Biológicas
Mestre em: Botânica
Doutor em: Ciências Biológicas —Biologia Vegetal
Pós-doc: Ciências Bioló icas —Botanica
Graduado em: Química - PUC/PR e Ciências
Licenciatura - PUC/PR
Es ecializa ão: Ensino de Ciências Exatas
Graduado em: Ciências Biologicas BachareladoMestre em: Biologia Animal
Doutor em: Biolo ia Animal
Graduado em: Física
Mestre em: Agronomia
Doutor em: A ronomia
Graduado em: Ciências Biológicas Licenciatura
Mestre em: Genética e Evolução
Doutor em: Genética e Evolu o
G raduado em: Ciências Económicas
estre em: Ciencia Politica
utor em: Ciência Política
Graduado em: Ciências Biológicas
Mestre em: Ecologia de Ambientes Aquáticos
continentais
ANEXO

Ecologia
Ecologia

I

2014 - UFV

40-TIDE

2009- UNESP

40-TIDE

1998 —Unioeste

40-TIDE

Quimica Geral

40-TIDE

Embriologia Animal
Histologia Animal

40-TIDE

Física e Astronomia

2013 - UFSCAR 40-TIDE

Genética Molecular

2013—
UNESP

1998 - UNESP

2003 - UFRGS 40-TIDE

2002- UEM
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Sistemática de Criptógamas e
Micologia

Antropologia

e Sociologia

Zoologia de Cordados

40-TIDE
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9 unioeste
ra Raquel Garcia de
ouza

hírley Martins da Silva

haís Duarte Bifano

adimir Pavan Margarido

CONTRATAR

Doutor em: Ciências Ambientais
raduado em: Ciências Biológicas
Mestre em: Biologia Comparada
Doutorem: Biolo ia Com arada
Graduado em: Ciências Biologicas
Mestre em: Biologia Vegetal
Doutor em: Ciencias Biológicas (Biologia Vegetal)

raduado em: Biologia
Mestre em: Biociências e Biotecnologia
Doutor em: Bi uimica
raduado em: Ciências Biológicas
Mestre em: Genética e Evolução
Doutor em: Genética e Evolução
ós-doutor em: Genética e Evolu ão
outor em Zoologia

2017 - UEM

2012 —UNES P

2008 —U SP

e Morfologia Vegetal
Sistemática de Fanerógamas
Evolução e Sistemática
Filo enética

40-TIDE

40-

Bioquímica

emporári

Genética de População e
Evolução

2000 —UFSCAR 40-TIDE

Zoologia de invertebrados I e II
va a ora osentadoria
Zoologia de Cordados I e II (vaga
40-TIDE por aposentadoria e mudança de

40-TIDE

autor em Zoologia

CONTRATAR

Anatomia Humana
Anatomia

CONTRATAR
CONTRATAR

40emporád

área de docente
outor em Biologia celular

40 TIDE

outor em Botãnica

40-TIDE

e Genética (vaga
osentadoria
or a
Botânica Geral (vaga por
a osentadoria

Biologia Celular

RESUMO QUANTITATIVO DE DOCENTES PELA ULTIMA TITULAQAO:

Graduados: 00
Especialistas: 02
Mestres: 03
Doutores: 23
Pós-Doutores: 03
TOTAL: 32
"a contratar", preenchidos
(No caso de docentes necessários, colocar no lugar do nome do docente a expressão
acordo com o que se deseja).
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XVII

—RECURSOS EXISTENTES E NECESSARIOS:

RECURSOS HUMANOS
DOCENTES:

A)

PARA

ADMINISTRAÇAO

DO

CURSO - TÉCNICOS

E

1. Recursos humanos existentes:
32 docentes (cinco temporários), muitos envolvidos com administração,
cursos de graduação ou pós-graduação

~

outros

Secretária

~

1

~

4 técnicos de laboratório

2. Recursos humanos necessários:
~
4 docentes (reposição por aposentadoria).
6 técnicos de laboratório

~

Valor estimado

ITEM

Contratação
aposentadoria)

4

docentes
(reposição
e 6 técnicos de laboratório
de

em reais

por
Não orçado

B) RECURSOS FÍSICOS:

1. Recu rsos físicos existentes:
sala para administração
5 salas de aula
1

Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório

do curso

com outros cursos)
Botânica
de Bioquímica (compartilhado com outros cursos)
de Ensino
de Educação Ambiental
de Fisiologia Humana/Animal
e Biofisica (compartilhado
Biologia Celular (compartilhado

com outros

cursos)
Laboratório de Genética e Genética molecular (compartilhado

com outros

cursos)
Laboratório de Geologia/Paleontologia
Laboratório de Microbiologia (compartilhado com outros cursos)
Laboratório de Química (compartilhado com outros cursos)
Laboratório Histologia e Embriologia (compartilhado com outros cursos)
Laboratório Zoologia
20 salas para professores, compartilhadas por cerca de 35 professores e seus
alunos orientandos

2. Recursos físicos necessários:
~

~

~

Laboratório de Ecologia — 100m', com bancadas, mesas, bancos, pia,
prateleiras, tomadas 110 e 220v, tubulação de gás para bico de Bunsen,
freezer, vidrarias, pinças, quadro negro, projetor e tela multimldia. Acesso a
internet.
Cinco (05) salas para professores
Três salas para depósito adequado, preparação e manutenção das coleções
didáticas utilizadas
pelos docentes nas diferentes disciplinas
(Geologia,
Paleontologia, Zoologia e Botânica).

ANEXO

DA

RESOLUCAO

N'38/2019-CEPE,

DE

28

DE NOVEMBRO

DE

2019.

37

ITEM

de Ecologia — 100m', com bancadas,
mesas, bancos, pia, prateleiras, tomadas 110 e 220v,
tubulação de gás para bico de Bunsen, freezer,
vidrarias,
pinças, quadro
negro, projetor e tela
multimidia. Acesso á internet.
Laboratório

5 salas para professores

Três salas para depósito adequado, preparação e
manutenção das coleções didáticas utilizadas pelos
docentes
nas
diferentes
disciplinas
(Geologia,
Paleontologia, Zoologia e Botânica).

¹o

Valor estimado em reais
orçado, uma vez que

a adequação de espaços

tem um custo muito
diferente da construção
dos mesmos
orçado, uma vez que
a adequação de espaços
tem um custo muito
diferente da construção
dos mesmos
Não orçado, uma vez que
a adequação de espaços
tem um custo muito
diferente da construção
dos mesmos

¹o

C) RECURSOS MATERIAIS Pl ADMINISTRAÇAO DO CURSO:

1. Recursos

materiais existentes:
~ Sala para a coordenação com um computador para a secretária, um computador
para o coordenador.
~ Impressora e copiadora, disponlvel para a coordenação e para os professores.
~ Mesas, cadeiras e alguns armários

2. Recursos materiais necessários:
~
~

~

de documentos,
Atualização dos equipamentos de informática e instalação de pontos de acesso a
Internet.
Um computador para uso dos professores, com acesso a internet.
Armário para arquivamento

Valor estimado

ITEM

á inte

em reais

350,00

ara ar uivamento de documentos
Atualização dos equipamentos de informática e
Instala ão de ontos de acesso á internet.
Um computador para uso dos professores, com acesso
Armário

2.000,00

1.670,00

met.

D) RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:

1. Recursos
~

bibliográficos existentes:
A biblioteca central da Unioeste possui acervo bastante modesto

e desatualizado
livros-texto.
de obras de referência e
Essa situação tem obrigado cada docente a
manter sua própria biblioteca particular, por meio de aquisição própria. Essa
situação dificulta um levantamento dos recursos bibliográficos existentes para o
curso.

2. Recursos bibliográficos necessários:
~
A maioria das disciplinas do curso adota livro-texto para acompanhamento
e
complementação das aulas, e essa bibliografia está sempre sendo atualizada e
adaptada. Assim não é adequado apresentar uma lista da bibliografia necessária
a aquisição e sim informar ser necessário a destinação de uma verba anual pela
Unioeste para a aquisição de livros.
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Valor estimado

ITEM

Recursos bibliográficos necessários: listar a bibliografia
necessária a aquisição).
A maioria das disciplinas do curso adota livro-texto para
acompanhamento
e complementação das aulas, e
essa bibliografia está sempre sendo atualizada e
adaptada. Assim não é adequado apresentar uma lista
da bibliografia necessária á aquisição e sim informar
ser necessário a destinação de uma verba anual pela
Unioeste ara aa uisi ã0 de livros.

em reais

2.500,00/ ano

E) RECURSOS DE LABORATÓRIOS:

1. Recursos existentes de
~

~
~
~

~

laboratório:

80 Microscópios e lupas em número variável
antigos e precisando de manutenção/reposição,

nos vários laboratórios, todos
todos antigos e precisando de

manutenção/reposição.
15 lupas binoculares (estereomlcroscópios).
Quadro negro.
6 projetores multlmidia, alguns precisando trocar a lâmpada. 6 telas suspensas.
Vidraria, pinças, tesouras, frascos, bandejas de vários tipos.

2. Recursos necessários de laboratório:
~
80 Microscópios binoculares
~

~

pelos laboratórios de
para serem distribuidos
e Zoologia, para
Biologia Celular, Botânica, Genética, Histologia/Embriologia
reposição e substituição dos equipamentos hoje disponíveis.
60 lupas blnoculares (estereomicroscópios) com resolução de 8x a 56x, para
e
serem distribuídos pelos laboratórios de Botânica, Geologia/Paleontologia
Zoologia, para reposição e substituição dos equipamentos hoje disponiveis.
Vidraria, pinças, tesouras, frascos, bandejas de vários tipos, para reposição.
diversos como phmetro, termo-higrómetro
Freezers, estufas, equipamentos

etc.
4 Sistemas de captura de imagem acoplado a microscópio ou estereomicroscópio
digital,

~

Valor estimado

ITEM

em reais

80 Microscópios

binoculares para serem distribuídos
de Biologia Celular,
Botânica,
pelos laboratórios
e Zoologia, para
Genética, Histologia/Embriologia
dos equipamentos
reposição e substituição
hoje
dis onlveis.
60 lupas binoculares
(estereomlcroscópios)
com
resolução de 8x a 56x, para serem distribuidos pelos
laboratórios
de Botânica, Geologia/Paleontologia
e
e
substituição
dos
Zoologia,
reposição
para
e ui amentos ho edis onlveis.
5 Projetor multimídia

5 telas

multimidia
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pinças, tesouras, frascos, bandejas de vários
os, ara re osi ão.
4 Freezer
Vidraria,

700,00

tl

estufa
Phmetro
Termo-hi rômetro di ital
4 Sistema de captura de
microscó io ou estereomicroscó

imagem

acoplado

io

2.000,00 (unidade)
8.000 00 total
3.300,00
1.200,00
250,00
6.700,00 (unidade)
26.800,00 total

F) OUTROS RECURSOS NECESSARIOS.
~
~
~
~

Atuallzação dos equipamentos de informática existentes.
Material de consumo necessário para aulas práticas.
10 armários de aço com porta e prateleiras com altura ajustável
distribuidos por 5 laboratórios.
Veículo para transporte de alunos para aulas práticas (ónibus)

ITEM
Material de consumo necessário ara aulas ráticas
10 armários de aço com porta e prateleiras com altura
a'ustável
ara serem distribuidos
or 5 laboratórios.

Veiculo para transporte
(ônibus)

MEXO

Valor estimado em reais
500 00/mês
290,00 (unidade)
2.900,00 total

de alunos para aulas práticas
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