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1 IDENTIFICAÇÃO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas
Forma de Oferta: Presencial
Área do Conhecimento/Eixo Tecnológico: Ciências Biológicas
Número de Vagas Ofertadas: 40
Turno de Oferta: Noturno e uma tarde na semana.
Horário de Oferta do Curso: Vespertino: 13:30 às 17:05
Noturno: 19:30 às 23:05
Carga horária total do curso: 3.303 horas
Estágio Supervisionado: 400 horas
Atividades complementares: 200 horas
Escolaridade Mínima Exigida: Ensino Médio Completo
Tipo de Matrícula: Por Componente Curricular
Regime Escolar: Semestral
Prazo de Integralização Curricular: Mínimo – quatro anos
Máximo – sete anos
Local de Funcionamento: PRT 280, Trevo da Codapar s/n, Palmas – PR.
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2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Atualmente se faz urgente acompanhar o ritmo das mudanças dentro das
instituições de ensino e, para tanto, é importante provocar reflexões e reavaliações
sobre a prática pedagógica dos docentes universitários, assim como, sobre os
Projetos Político-Pedagógicos (PPC) dos cursos. Neste sentido, o curso de
Licenciatura Ciências Biológicas do IFPR teve seu PPC revisto coletivamente e
implementado por meio do seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), órgão que
acompanha a sua consolidação, em sintonia com o Colegiado do Curso, formado por
representantes de seus corpos docente e discente.
Coube ao NDE zelar para que esse documento reflita como o produto de
olhares atentos ao perfil do profissional, às competências e habilidades, aos
conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), às disciplinas (unidades
curriculares, temas e conteúdos), às matrizes curriculares, às metodologias de
ensino, às atividades de aprendizagem, e ao processo de avaliação, de modo que
todos sejam alvo de discussões, de revisão de paradigmas, de mudança de modelos
mentais, de hábitos e de culturas.
Para Perrenoud et al. (2002), não é possível formar professores sem fazer
escolhas ideológicas, conforme o modelo de sociedade e de ser humano que
defendemos. Nesta perspectiva, o papel e as competências do professor não podem
ser facilmente dissociadas das finalidades do sistema educacional. Assim, o PPC do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, reflete os ideais dos paradigmas
inovadores, que visam o ensino para a produção do conhecimento, para a leitura
interpretativa dos fatos sociais e das relações intra e interpessoais, possibilitando
aos alunos o desenvolvimento de consciência crítica, a ampliação da visão de
mundo e a atuação de maneira responsável, solidária e democrática nos processos
sociais.
Já para Morin (2001), os professores capazes de ensinar esses saberes
devem, além de aderir aos valores e à filosofia subjacentes, dispor da relação com o
saber, da cultura, da pedagogia e da didática. Por isso, a figura do professor terá
que desenvolver um duplo registro, o da cidadania e o da construção de saberes e
competências.
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Neste sentido, o curso de Ciências Biológicas pretende uma formação
compatível com as necessidades de profissionais, que o mundo do trabalho precisa:
pensantes, críticos, competentes, éticos, reflexivos, criativos, e capazes de oferecer
os resultados esperados. E para possibilitar esta formação precisa propor
adequações curriculares não apenas para obedecer ao Parecer CNE/CP 02/2015 e
às novas Diretrizes Curriculares Nacionais, mas também para que o corpo docente e
discente possa, por meio da reflexão-ação-reflexão, superar a dicotomia entre teoria
e prática e caminhar em direção à indissociação da formação pedagógica e da
formação no campo dos conhecimentos específicos.
Este Projeto Pedagógico explicita os objetivos, finalidades, concepções
pedagógicas, metodologias e estrutura curricular do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas no momento atual, embora constitua objeto de reflexão e
construção

constante,

estando

aberto

às

inovações

e

reestruturações,

invariavelmente necessárias, para propiciar o fortalecimento dos vínculos entre
educação e sociedade e, para fazer frente aos desafios impostos pelas modificações
desta última.

2.1 O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

O Instituto Federal do Paraná teve origem a partir da Lei 11.892 de 29 de
dezembro de 2008 que instituiu a rede federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, criando a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
O Art. 2º da Lei 11.892/2008 caracteriza os Institutos Federais como sendo:
[...] instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares
e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas, nos termos desta Lei.

O parágrafo 1º desse artigo salienta que “para efeito da incidência das
disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às
universidades federais”.
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Em todo o Brasil, existem 38 Institutos que constituem a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O Art. 5º da Lei
11.892/2008 determina a presença dos Institutos Federais nas diferentes unidades
da federação, indicando em seu inciso XXV a criação do Instituto Federal do Paraná,
mediante a transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná.
As finalidades e características dos Institutos Federais e, portanto, do
Instituto Federal do Paraná (IFPR) são descritas nos incisos do Art. 6º da referida
Lei, como sendo:
I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II – desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
III – promover a integração e a verticalização da educação básica à
educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
identificados com base no mapeamento das potencialidades de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências,
em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica;
VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e
tecnológico;
IX – promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio
ambiente (LEI 11.892/2008- de 29 de dezembro de 2008)

A partir disso, estabelecem-se os objetivos dos Institutos Federais, descritos
no Art. 7º da mesma Lei:
I – ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente
na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e
para o público da educação de jovens e adultos;
II – ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a
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atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas
da educação profissional e tecnológica;
III – realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à
comunidade;
IV – desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o
mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
V – estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e
VI – ministrar em nível de educação superior (LEI 11.892/2008- de 29 de
dezembro de 2008).

O grande diferencial dos Institutos Federais é a oferta de todos os níveis de
ensino na mesma instituição. Pela primeira vez é possível oferecer, no mesmo local,
desde a Educação Básica (cursos de nível médio e técnico) até a Pós-Graduação
(especialização, mestrado e doutorado). O Ensino Superior será ministrado nos
Institutos Federais, observando o disposto nas alíneas do Art. 7º, inciso VI, que dá a
abrangência de atuação desse nível nas instituições vinculadas à Rede Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para
os diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação
profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação Lato Sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do
conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação Stricto Sensu de mestrado e doutorado, que
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em
educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e
inovação tecnológica (LEI 11.892/2008- de 29 de dezembro de 2008).

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) conta com 28 campi em todo Paraná,
distribuídos em todas as 10 (dez) macrorregiões geográficas do estado. Os Campi
do IFPR estão localizados nos municípios de Assis Chateaubriand, Astorga,
Bandeirantes, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel
Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaíra, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho,
Jaguariaíva, Lapa, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga,
Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.
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O IFPR potencializa o acesso da população à educação profissional,
científica e tecnológica, pública, gratuita e de qualidade em no mínimo 50% das 39
microrregiões políticas do Estado e 100% das macrorregiões. Foram implantados
Campi Avançados: unidades que prioritariamente ofertam ensino técnico, cursos de
formação inicial e continuada (FIC) e de Educação a Distância (EaD), atendendo as
ações que integram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), com, cinco unidades em funcionamento.
O Paraná é um dos estados brasileiros que mais se destaca no crescimento
econômico e na qualidade de vida, conforme revela seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) médio. A economia paranaense é a quarta maior do País. O Estado
responde atualmente por 6,3% do PIB nacional, registrando um PIB per capita de R$
30.300,00 mil em 2013, acima do valor de R$ 26,4 mil referente ao Brasil (IPARDES,
2014).
Na composição do PIB paranaense, o setor de comércio e serviços é o que
mais se destaca, correspondendo a 50,9 % do total, seguido dos setores industrial,
agropecuário e de administração pública que participam, respectivamente, com
26,2%, 10,4% e 12,5% (IPARDES, 2014).
O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta
agrícola diversificada, na qual se destacam a soja, o milho, o trigo, o feijão e a canade-açúcar. Na pecuária, o maior destaque é da avicultura, que corresponde a
29,18% do total de abates do País. Nos segmentos de bovinos e suínos, a
participação do Estado atinge 4,18% e 19,14%, respectivamente (IPARDES, 2014).
No setor industrial, predominam os segmentos de alimentos e bebidas,
refino de petróleo e fabricação/ montagem de veículos automotores.
O IFPR oferece condições adequadas para a produção de conhecimento e
para

a

qualificação

da

força

de

trabalho,

necessárias

ao

estímulo

do

desenvolvimento socioeconômico do Paraná. Por isso, a distribuição espacial dos
Campi procurou contemplar o estado como um todo, situando as unidades em
municípios considerados polos de desenvolvimento regional. Nesse ínterim, já está
prevista a ampliação da rede por meio da implantação de novos Campi e núcleos
avançados, vinculados diretamente aos Campi instalados, sendo que a expansão
futura deverá contemplar as regiões com carência de atendimento e com baixo IDH.
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2.1.1 O Município de Palmas

A história de Palmas iniciou-se há quase três séculos. Em 1855 foi elevada à
categoria de Freguesia, em 1877, tornou-se “Vila do Senhor Bom Jesus dos Campos
de Palmas” e, algum tempo depois, município autônomo.
A região de Palmas, que era habitada inicialmente por povos indígenas,
sofreu imigração de portugueses e negros escravos. Após 1880, ocorreu a chegada
de alemães, italianos, poloneses, espanhóis e sírio-libaneses.
Localizada na região dos Campos do Centro-Sul do estado, faz parte do
chamado Paraná Tradicional de economia pecuarista. Entre as outras atividades
econômicas da região, estão a agricultura, indústria, fruticultura (destaque a
produção de maçã), silvicultura, cunicultura, apicultura, sericultura, extração vegetal,
além do setor terciário de comércio e serviços.
A cidade conta com algumas atrações turísticas e culturais, entre as quais
destacam-se o artesanato, o Rodeio Interestadual, Centros de Tradição Gaúcha, a
Expopalmas, Cavalhadas, além das comidas típicas e de diversos outros eventos.
Outra atração de destaque em Palmas são suas fazendas históricas, que preservam
as características do passado. Algumas delas existem há mais de um século,
guardando a arquitetura e utensílios da época.
Palmas foi, durante muito tempo, o mais importante polo de ensino superior
do sudoeste do estado. Ainda hoje concentra boa parte das vagas disponíveis para
a região.
Palmas é, socialmente, uma das mais desiguais cidades do Paraná. Entre
1991 e 2000, o Índice Gini do município disparou de 0,610 para 0,660. De fato,
Palmas é o 15° município mais desigual do Sul do Brasil e o 9°, neste quesito, no
estado do Paraná. No ano 2000 a porção da renda abocanhada pelos 10% mais
ricos da população era de 56,5% da renda total, contra apenas 7,3% dos 40% mais
pobres.
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2.1.2 O Campus Palmas do Instituto Federal do Paraná

É nesse contexto que se instaura o Campus Palmas do IFPR, cuja origem
advém da transformação do Centro Universitário Católico do sudoeste do Paraná –
UNICS, de Palmas, em março de 2010, que passava por grandes dificuldades
financeiras. Para não prejudicar os alunos, bem como toda a região, o Governador
do estado do Paraná, Roberto Requião, determinou a desapropriação do imóvel e,
imediatamente, fez convênio com o Ministério da Educação para que lá fosse criada
uma instituição federal de ensino, que ofertasse educação superior, de qualidade e
gratuita, para toda a região.
O Instituto Federal do Paraná – IFPR – Campus Palmas nasceu, portanto,
da desapropriação dos bens imóveis e laboratoriais do Centro Universitário Católico
do Sudoeste do Paraná – UNICS, instituição de natureza privada, mantida pelo
Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos – CPEA.
Registros históricos relatam que no ano de 1968 aconteceu a instalação e
autorização de funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI,
pelo Decreto Federal 63583/68 – com quatro cursos: Filosofia, História, Pedagogia e
Letras.
Em 1972, em Assembleia Geral Extraordinária, o Diretor-Presidente do
CPEA propôs a criação da Universidade do Sudoeste do Paraná, com sede em
Palmas, propugnando pela implantação de uma Universidade que unificasse e
expandisse o Ensino Superior na região, projeto que acabou não se concretizando.
Entre 1979 e 1980 foram criadas e autorizadas as Faculdades Reunidas de
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas – FACEPAL,
instaladas com apoio do Poder Público Municipal – Lei Municipal № 654/79 –
Decreto Federal 84784/80 – sob a Administração do CPEA e com os cursos iniciais:
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – depois Licenciatura em
Educação Física e em 1985, Administração Rural e Licenciatura em Ciências –
Habilitações: Matemática, Biologia e Química.
Em 1987 a administração do CPEA/Faculdades de Palmas voltou-se para a
expansão das instalações físicas, com aquisição de uma área de 30 alqueires, com
abertura dos primeiros caminhos no terreno e início da construção do Campus II na
PRT 280.
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Em 1990 houve esforço para instalação de uma Universidade Regional, a
Fundação Universidade Estadual do Vale do Iguaçu – UNIVALE, integrando as
instituições FAFI e FACEPAL de Palmas, FAFI e FACE de União da Vitória,
FUNESP de Pato Branco e FACIBEL de Francisco Beltrão, todas localizadas no Sul
e Sudoeste do Paraná.
Diante da impossibilidade colocada pelo governo em cumprir o que estava
legalmente certo e definido, as Instituições de Ensino Superior que integraram o
projeto da UNIVALE, buscaram outros caminhos. Assim em 1992 as Faculdades de
Palmas assinaram em convênio de Amparo Técnico e Financeiro com o Estado,
destinado ao subsídio das mensalidades e a compra de equipamentos, materiais e
instrumentais.
Em outubro de 1993, sem abandonar a proposta de uma Universidade
Regional, as Faculdades de Palmas protocolaram em Brasília um novo Processo,
solicitando via reconhecimento do CFE/MEC, a implantação da Universidade
Católica do Sudoeste do Paraná, com proposição de vários cursos novos. O
processo foi arquivado em razão do fechamento do Conselho Federal de Educação,
pelo Presidente da República.
No decorrer de 1998, estruturado o novo Conselho Nacional de Educação,
pautado em Políticas Nacionais redefinidas com base na Lei 9394/96, foi
encaminhado um processo solicitando a transformação da FAFI/FACEPAL em
Centro Universitário. Para a instrumentalização do Processo foi necessário solicitar a
mudança de categoria de Faculdades isoladas, para Faculdades Integradas de
Palmas, o que foi aprovado em 15 de fevereiro de 2001 – Portaria MEC 285/2001.
Em 2002, através da Portaria do MEC 2993/2002 as Faculdades Integradas
de Palmas, passaram a denominar-se Faculdades Integradas Católicas de Palmas e
em maio de 2004 pela Portaria Ministerial 1274/04 – são transformadas em Centro
Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná – UNICS, com alteração posterior
do nome para Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná.
A partir de 2004, com a autonomia concedida aos Centros Universitários
pela legislação em vigor, o UNICS, instalou novos cursos tais como Farmácia,
Enfermagem, Direito, Engenharia Civil e Agronomia.
No início de 2009 a administração do CPEA/UNICS, passou a focar-se na
inclusão da IES no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná,
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programa novo do Governo Federal de expansão do Ensino Superior, Técnico e
Tecnológico lançado em dezembro de 2008. Esta iniciativa contou, desde o
princípio, com a integração de lideranças políticas locais, regionais e nacionais,
pessoas representativas de diversos movimentos, associações e outras, que
deixando de lado ideologias e agremiações partidárias se uniram em torno da causa
da Federalização do UNICS, por entenderem que esta conquista seria uma
importante alavanca para o desenvolvimento de Palmas e Região.
Em 17 de março de 2010, aconteceu no Campus II, do Centro Universitário
Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS, o ato oficial de desapropriação dos bens
imóveis e laboratoriais do UNICS e a Instalação do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Paraná – IFPR – Complexo Tecnológico D. Agostinho José Sartori.
No dia 14 de junho de 2010, a Secretaria de Educação Superior do
Ministério de Educação, através da Portaria № 728/2010, publicada no DOU №112
de 15 de junho de 2010, aprovou a incorporação dos cursos e alunos pelo IFPR, e
declarou extinto o Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS.
Desta forma o Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos –
CPEA, mantenedora do Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná –
UNICS, contando com o relevante e abnegado papel do Bispo Diocesano, do Bispo
Emérito e a aprovação da Santa Sé abriu mão da condição de Institucional Católica,
por uma causa maior.
Com os olhos voltados para a população mais carente, e principalmente
diante da importância de um Instituto Federal em Palmas, não só como propulsor ao
desenvolvimento socioeconômico de Palmas e da Região, mas, também, pela
socialização do acesso ao ensino superior gratuito, tomou diante do atual contexto, a
decisão que julgou mais viável e justa, deixando um profundo agradecimento a todos
que tornaram esta causa possível.

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

Prevendo a ampla participação da sociedade em todas as suas esferas, o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR, foi elaborado no ano de 2014
apontando a necessidade de parceria com os movimentos sociais, as entidades ou
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instituições públicas e privadas representativas das classes patronal e trabalhadora.
Essa relação certamente trará ao processo educativo e formativo, significativa
contribuição em relação à compreensão dos valores sociais do trabalho e da
dignidade da humana.
O referido documento entende a participação da comunidade como:
essencial ao processo educacional que se munirá de condições de
despertar nas pessoas a consciência cidadã voltada para a compreensão
da realidade social em que vivem e a importância da participação no
processo de transformação desta realidade, para que se possa construir
uma sociedade mais livre, igualitária, justa, fraterna, solidária e soberana
(PDI, 2014, p. 24).

Com essa perspectiva de ampla participação social e de transformação da
realidade, a missão do IFPR se constitui em:
Promover a educação profissional e tecnológica, pública, de qualidade,
socialmente referenciada, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando
à formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores,
comprometidos com a sustentabilidade (PDI, 2014, p. 26).

Dessa missão, deriva-se a visão institucional: “Ser referência em educação
profissional, tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a
transformação social” (PDI, 2014, p. 26)
Os valores definidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional são os que
seguem:













Educação de qualidade e excelência;
Eficiência e eficácia;
Ética;
Pessoas;
Sustentabilidade;
Visão sistêmica;
Qualidade de vida;
Diversidade humana e cultural;
Inclusão social;
Empreendedorismo e inovação;
Respeito às características regionais;
Democracia e transparência (PDI, 2014, p. 26).

A partir do compromisso social, que se evidencia na missão, na visão e nos
valores institucionais, o IFPR se propõe a ofertar uma formação sólida, com base na
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ética e nos valores democráticos como princípios fundamentais à educação e à
produção de conhecimentos, permitindo uma integração efetiva entre os membros
da comunidade escolar, a sociedade e o mundo do trabalho.
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

O curso de Ciências Biológicas do IFPR possui organização didática e
pedagógica em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/LDB – Lei № 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com os Pareceres
promulgados pelo Conselho Nacional da Educação – CNE, com as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Superior, com o Estatuto do Instituto Federal do
Paraná, com o Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI da Instituição, com a
Resolução IFPR 55/2011 (ODP), que rege todos os procedimentos didáticopedagógico-administrativos dos Cursos de Ensino Superior do Instituto Federal do
Paraná/IFPR, atualizada nos artigos referentes às normas gerais de avaliação e ao
registro e acompanhamento acadêmico pela Resolução IFPR 02/2017, com a
Resolução CNE/CP 02, de 01 de julho de 2015, que institui as Diretrizes para a
Formação Inicial em Nível Superior (cursos de Licenciatura, cursos de Formação
Pedagógica para Graduação e Cursos de Segunda Licenciatura) e para a Formação
Continuada, com a Resolução IFPR № 19, de 24 de março de 2017 e com a
Resolução IFPR № 50 de 14 de julho de 2017, que estabelece as normas de
avaliação dos processos de ensino-aprendizagem no âmbito do IFPR.
Com relação à organização didático-pedagógica do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas, este documento evidencia nos tópicos a seguir a concepção
do curso; os objetivos; as formas de acesso, permanência e mobilidade acadêmica;
as bolsas de estudos que integram a política de permanência; as formas de
aproveitamento de estudos, de certificação de conhecimentos anteriores e de
expedição de diplomas e certificados; o perfil do egresso, suas áreas de atuação, as
formas de acompanhamento e registro profissional; a relação entre Ensino,
Pesquisa, Extensão e Inovação, as metodologias e estratégias pedagógicas, as
políticas e processos de educação inclusiva, as formas de integração com a pósgraduação e a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação; as
formas de avaliação da aprendizagem, do projeto pedagógico, do curso e da
instituição; a estrutura curricular, a matriz, os componentes optativos, o ementário e
as bibliografias, o estágio curricular supervisionado, os trabalhos de conclusão de
curso e as horas atividades.
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3.1 CONCEPÇÃO DO CURSO
Tendo em vista o artigo 62 da Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional – LDB, a formação de docentes em nível superior para atuar na
Educação Básica “far-se-á em curso de licenciatura de graduação plena, em
Universidades e Institutos Superiores de Educação”. Mediante este dispositivo, o
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas visa a preparação de profissionais
para atuarem na educação e ensino com formação não só de conteúdos específicos
em Ciências Biológicas, mas também daqueles que objetivam o domínio de práticas
educativas e ensino de “ciências investigativas” voltadas para a atuação no Ensino
Médio e nos anos finais do Ensino Fundamental.
Essa preparação se pauta numa concepção de escola voltada para a
construção de uma cidadania consciente e ativa, que ofereça aos alunos as bases
culturais que lhes permitam identificar-se e posicionar-se frente às transformações
em curso e incorporar-se na vida produtiva e sócio-político-cultural. Segundo o PPI
do IFPR, a formação humana acontece de maneira integrada.
O primeiro sentido que atribuímos à integração expressa uma concepção de
formação humana que preconiza a integração de todas as dimensões da
vida – o trabalho, a ciência e a cultura – no processo formativo. Tal
concepção pode orientar tanto a educação geral quanto a profissional,
independentemente da forma como são ofertadas. O horizonte da formação,
nessa perspectiva, é a formação politécnica e omnilateral dos trabalhadores
e teria como propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão das
relações sociais de produção e do processo histórico e contraditório de
desenvolvimento das forças produtivas (PDI, 2014, p. 36).

Nesse contexto, reforça-se também a concepção de professor como
profissional do ensino que tem como principal tarefa mediar o processo de
aprendizagem integral dos alunos, respeitada a sua diversidade pessoal, social e
cultural.
Buscando uma formação integral do educador em Ciências Biológicas, o
Curso está estruturado de forma a possibilitar uma formação abrangente e
interdisciplinar, uma vez que o atual momento é caracterizado por profundas
mudanças tecnológicas, sociais, econômicas e culturais, o que impõe novos desafios
aos processos de formação.
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Neste sentido, o Curso oferece disciplinas que contemplam a Biologia como
instrumento da ciência na investigação da natureza, do fenômeno físico, social e
econômico. A formação enfatiza, também, a educação para as questões ambientais
e

de

saúde,

visto

que

estas

se

tornam

preocupação

constante

na

contemporaneidade institucional, regional, nacional e mundial. Dessa forma, o Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas propõe o estudo, a discussão e a prática de
aspectos da aprendizagem e do ensino da Biologia, visando a formação de um
profissional preparado para a prática pedagógica pautada na ação-reflexão-ação.
O Curso propõe a formação de profissionais que possam atuar nas escolas
de Ensino Médio e Anos Finais do Ensino Fundamental, capazes de analisar e
resolver problemas referentes ao ensino-aprendizagem da Biologia, criando métodos
adequados e inovadores ao desenvolvimento das habilidades necessárias à esta
aprendizagem, atuando e desenvolvendo pesquisas na área de Biologia.

3.2 JUSTIFICATIVA
O IFPR – Campus Palmas e, consequentemente o Curso de Ciências
Biológicas, está inserido numa região de abrangência em que a realidade
socioeconômica passa por profunda dificuldade. A economia local e regional está
baseada na pecuária, agricultura e indústria, três setores que vêm sofrendo perdas
significativas nas últimas décadas, principalmente com as mudanças políticas e
econômicas, no cenário nacional e internacional.
A cidade de Palmas, localizada no Sudoeste do Paraná, a 1.160 metros de
altitude, com economia baseada na indústria da madeira e na agropecuária,
historicamente sempre esteve voltada à extração da erva mate, da madeira (imbuia
e araucária) e produção de gado, ambas atividades que geram pouco emprego, ou
então, empregos que exigem pouca ou nenhuma qualificação acadêmica.
Com a evolução do extrativismo para a industrialização da madeira
(produção de compensados para exportação), ocorreu uma maior concentração de
renda, pela própria lógica da política de exportação (no que tange ao retorno de
impostos para a cidade e ao trabalho altamente tecnológico). Além disso, a ideia de
que Palmas possui indústrias, tem trazido uma massa de população em busca de
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emprego, nem sempre acessível, o que tem contribuído para o aumento da pobreza
do município.
O município de Palmas tem um dos piores Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) do sudoeste do Paraná. Os dados são do Atlas do Desenvolvimento,
elaborado pelas Nações Unidas, tendo como base o Censo 2010 realizado nos
5.565 municípios brasileiros.
No IDH de 2013, o município palmense ficou na posição de número 40, entre
as 42 cidades do sudoeste do Estado, com o índice de 0,660. No Paraná, Palmas
ficou em 345º lugar e no Brasil, o município ocupa a posição 2.915.
No que se refere ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB,
das escolas da rede pública do município, também é bastante baixo; as escolas
municipais de Palmas tiveram pequena elevação do índice; de 4.1 em 2011, para
4.4 em 2013; as escolas estaduais, por sua vez, chegaram apenas no patamar de
3.7, índice considerado baixo em relação ao alcançado pelos demais municípios da
região sudoeste do Paraná (MEC/INEP, 2013).
Diante dos dados apresentados, a oferta do curso de Ciências Biológicas é
uma necessidade para a qualificação do corpo docente do município e região. O
cenário local e regional aponta para a necessidade da intervenção sócio educacional
posicionada do IFPR, com ações cuja centralidade seja o desenvolvimento humano
em suas mais amplas dimensões.
Cabe ressaltar, ainda, que a manutenção do Curso de Ciências Biológicas
do IFPR se justifica pela contribuição que pode oferecer na formação dos futuros
docentes que, na sua grande maioria, já atuam como professores admitidos em
caráter temporário através de Processo Seletivo Simplificado – PSS, das Redes
Municipais Públicas ou Privadas de Educação.
Nesse contexto, reestruturar o Projeto Político-Pedagógico para o Curso de
Ciências Biológicas do IFPR – Campus Palmas exige considerar esta realidade que
é fruto da ação concreta e histórica dos homens sobre a sociedade atual,
predominantemente pautada na desigualdade, na exclusão, na seletividade e na
competitividade, consequência da adesão aos princípios do capitalismo neoliberal.
Assim, torna-se premente resgatar valores como a igualdade, a justiça
social, a inclusão, o respeito às diferenças, a solidariedade entre os seres humanos.
E a educação, apesar de não garantir por si só a mudança social, pode contribuir
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para a transformação da sociedade. Nesse sentido, promover o acesso à educação
superior pública, bem como, garantir sua permanência e formação de qualidade, é
missão do IFPR.

3.3 OBJETIVOS

3.3.1 Objetivo Geral

Promover a formação de Licenciados em Ciências Biológicas, aptos para
atuar com qualidade e responsabilidade no ensino de Ciências e Biologia na
Educação Básica e Superior e, em atividades correlatas à docência relativas ao
ensino formal e informal, com as competências e habilidades necessárias para o
exercício da profissão, bem como, qualificar o corpo docente já atuante na rede
básica de ensino de Palmas e região.

3.3.2 Objetivos Específicos


Primar pela formação ética dos licenciandos, para que possam exercer sua
profissão em defesa da vida, do bem estar social e ambiental, respeitando as
diversidades e considerando a complexidade do mundo contemporâneo.



Possibilitar a formação necessária à transposição didática dos conhecimentos da
área das Ciências Biológicas para os diferentes níveis e modalidades de ensino,
favorecendo a contextualização e a interdisciplinaridade.



Articular ensino, pesquisa e extensão por meio da relação dialógica com
instituições educacionais da região, além de promover oportunidades para a
complementação de conhecimentos teórico-práticos.



Estimular o desenvolvimento de ideias inovadoras capazes de ampliar e
aperfeiçoar a futura atuação profissional dos alunos.



Estimular a pesquisa como aspecto científico e educativo favorecendo a
formação de professores pesquisadores de sua prática, reflexivos, criativos,
inovadores e transformadores de sua realidade.
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Promover a qualificação dos professores atuantes na rede básica de ensino do
município e região, com foco no desenvolvimento humano, de forma a contribuir
com a melhoria da educação básica e dos índices de IDEB da região de Palmas.

3.4 FORMAS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E MOBILIDADE ACADÊMICA
O acesso ao Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná –
Campus Palmas será realizado por meio de processo seletivo normatizado por Edital
Próprio, regulamentado pela Pró-Reitoria de Ensino em conjunto com o Campus e
por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), em percentual definido pela
instituição anualmente. Havendo vagas remanescentes, poderão ser oferecidas
vagas para transferências internas e externas, mediante a publicação de edital
específico com os critérios para este processo, conforme a Resolução IFPR 55/2011
(ODP), que rege todos os procedimentos didático-pedagógico-administrativos dos
Cursos de Ensino Superior do Instituto Federal do Paraná/IFPR, atualizada nos
artigos referentes às normas gerais de avaliação e ao registro e acompanhamento
acadêmico pela Resolução IFPR 02/2017.
A mobilidade acadêmica, é possibilitada pela adesão do Instituto Federal do
Paraná ao Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, que alcança somente
alunos regularmente matriculados em cursos de graduação de Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES) brasileiras, que tenham integralizado todos os
componentes curriculares previstos para o primeiro ano ou 1º e 2º semestres letivos
do curso, na IFES de origem, e possuam, no máximo, uma reprovação por período
letivo (ano ou semestre).
Este convênio não se aplica a pedidos de transferência de alunos entre as
IFES, que serão enquadrados em normas específicas. O aluno participante deste
Convênio terá vínculo temporário com a IFES receptora, dependendo, para isto, da
existência de disponibilidade de vaga e das possibilidades de matrícula no(s)
componente(s) curricular(es) pretendido(s).
A mobilidade acadêmica, de acordo com a Instrução Interna de
Procedimentos № 02/2014 – IFPR/PROENS, que cria e regulamenta as normas e
procedimentos para a Mobilidade Estudantil do Instituto Federal do Paraná, permitirá
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ao acadêmico ampliar seus horizontes formativos, interagindo com outras realidades
e contextos, e possibilitando o necessário distanciamento da sua própria, para
melhor compreensão e posterior tomada de decisão. Esta mobilidade acadêmica
pode ser ampliada para convênios internacionais, permitindo o intercâmbio de
acadêmicos com instituições de ensino superior de outros países.

3.4.1 Bolsas de Pesquisa, Bolsas de Extensão e Inclusão Social

A Política de Apoio Estudantil do IFPR compreende o conjunto de ações
voltadas aos estudantes e que atendam aos princípios de garantia de acesso,
permanência e conclusão do curso de acordo com os princípios da Educação
Integral (formação geral, profissional e tecnológica) em estreita articulação com os
setores produtivos locais, econômicos e sociais e é posta em prática, através da
oferta periódica de vários Programas de Bolsas de Estudos, sendo regulamentada
através da Resolução CONSUP № 011/2009 e No 53/2011.
Essa Política tem como premissa a respeitabilidade a diversidade social,
étnica, racial e inclusiva na perspectiva de uma sociedade democrática e cidadã,
pautando-se nos seguintes princípios:
I.

Educação profissional e tecnológica pública e gratuita de qualidade;

II. Igualdade de oportunidade no acesso, permanência e conclusão de curso;
III. Garantia de qualidade de formação tecnológica e humanística voltada ao
fortalecimento das políticas de inclusão social;
IV. Defesa do pluralismo de ideias com reconhecimento a liberdade de expressão;
V. Eliminação de qualquer forma de preconceito ou discriminação;
São Programas de Bolsas de Estudos do IFPR: o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica do IFPR – PIBIC e PIBIC-Jr, o Programa de Bolsas de
Extensão – PIBEX e PIBEX – Jr, o Programa de Bolsas de Inclusão Social – PBIS, o
PRADI – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFPR,
o PIBID – Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, além do Programa de
Auxílio Complementar ao Estudante – PACE, do PIAP – Programa de Apoio à
Pesquisa do IFPR e do Programa de Apoio a Eventos Estudantis, que consiste em
oportunizar aos estudantes enriquecimento em sua formação profissional e
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humanística, através de apoio financeiro ou logístico aos estudantes regularmente
matriculados no IFPR para participarem de eventos locais, estaduais e nacionais, de
natureza

acadêmica,

científica,

cultural

e

esportiva.

Este

programa

está

regulamentado através da Resolução 65/2010 e é ofertado através de edital, com
inscrições ao longo do ano letivo.
O PIBIC está inserido no Programa Institucional de Iniciação Científica
(PIIC), que é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à
pesquisa de estudantes de graduação e integra alguns os programas de iniciação
científica de agências de fomento. O PIIC do IFPR é regulamentado através da
Resolução CONSUP № 11/11.
Este programa tem como objetivos despertar vocação científica e incentivar
novos talentos potenciais entre estudantes de graduação, propiciar à Instituição um
instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para alunos de
graduação, estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação,
contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, contribuir de
forma decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pósgraduação, estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação
nas atividades científica, tecnológica, artística e cultural, proporcionar ao bolsista,
orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de
pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da
criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os
problemas de pesquisa, além de contribuir para a formação científica de recursos
humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional. O PIIC do IFPR é
regulamentado através da Resolução CONSUP № 11/11.
O PIBIC-Jr, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, é
um programa da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROEPI)
destinado a alunos do Ensino Técnico Integrado, Subsequente e Concomitante, que
tem por finalidade despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais nos
alunos mediante sua participação em atividade de pesquisa, orientada por
pesquisador qualificado. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
para o Ensino Médio (PIBIC-EM) do CNPq é um programa dirigido aos estudantes
do Ensino Médio e profissional, com foco na criação de uma cultura científica e

26

finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e
participativos, despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais.
O Programa de Bolsas de Extensão (PIBEX e PIBEX Jr), tem por objetivos
principais incentivar as atividades de extensão com vistas a produção e divulgação
do conhecimento a partir da realidade local, contribuir com a formação do estudante
em seus aspectos técnico tecnológico e humano, promover a participação de
servidores e estudantes em atividades de integração com a sociedade, incentivar a
interação entre o conhecimento acadêmico e o popular contribuindo com políticas,
públicas, assim como, colaborar com a articulação entre ensino pesquisa e
extensão.
Programa de Bolsas de Inclusão Social – PBIS, consiste em oportunizar aos
alunos, com vulnerabilidade socioeconômica, remuneração financeira como
incentivo à participação em propostas acadêmicas, que contribuam com a sua
formação. Para a participação no referido programa será considerado, além da
avaliação socioeconômica, o risco de abandono, reprovação ou dificuldades de
desempenho do estudante no curso.
O estudante poderá participar do Programa de Bolsas Acadêmicas de
Inclusão Social através de diversas atividades vinculadas ao ensino, pesquisa,
extensão ou ainda àquelas atividades administrativo-pedagógicas, tais como:
coordenações de curso, bibliotecas, laboratórios, unidades administrativas (tanto nos
Campi como nas Pró-Reitorias, Gabinete do Reitor e Assessorias da Reitoria) entre
outros, sendo que, em qualquer um dos projetos/propostas ou atividades em que o
estudante for selecionado será obrigatória a orientação direta de um responsável
docente ou técnico-administrativo. A regulamentação do Programa de Bolsas
Acadêmicas de Inclusão Social está expressa na Resolução CONSUP № 64/10.
O PRADI – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PRADI) do Instituto Federal do Paraná destina-se a apoiar, com concessão de
bolsas à estudantes e auxílio financeiro aos coordenadores, projetos que promovam
o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, considerando os aspectos
econômico, social, ambiental e cultural em atendimento às demandas locais e/ou
regionais.
O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência,
gerenciado pela CAPES, consiste numa iniciativa que visa à qualificação da
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formação dos futuros docentes e a melhoria da educação básica. Neste sentido o
curso de Ciências Biológicas oferta 39 vagas para discentes bolsistas e 6 vagas para
professores supervisores, efetivos do quadro docente de colégios estaduais da
cidade de Palmas-PR e 2 coordenadores institucionais de área. Com o PIBID o
curso consegue proporcionar aos futuros professores a participação em ações e
experiências

didático-pedagógicas

articuladas

às

orientações

das

políticas

educacionais (LDB, PCN, DCNEM, PCNEM) e à realidade das escolas públicas;
desenvolver experiências focadas na prática docente que se orientem para a
superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem de modo a
contribuir para a melhoria da qualidade da formação docente na área de biologia e;
promover, junto aos integrantes do projeto, diálogos que oportunizem a apreensão
dos saberes da profissão nas diferentes ações das práticas e das aprendizagens da
docência, favorecendo, assim, a coerência entre a formação dos professores e as
finalidades da política da educação básica.
O Programa de Auxílio Complementar ao Estudante – PACE está
regulamentado pela Resolução da Política de Apoio Estudantil e pela Instrução
Interna de Procedimentos № 20/PROENS, de 27/02/2012. O PACE objetiva oferecer
apoio aos estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, propiciando recurso financeiro mensal, por meio
da oferta de auxílio moradia, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, contribuindo
para sua permanência e conclusão do curso.
O PIAP, Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, tem por finalidade
fomentar projetos de pesquisa desenvolvidos no IFPR, bem como custear atividades
relacionadas aos mesmos.
Os recursos provenientes desse programa destinam-se a manutenção e
melhoria das atividades necessárias ao desenvolvimento da pesquisa proposta
podendo ser aplicados em despesas relativas ao projeto de pesquisa contemplado,
tais como aquisição de material de consumo e/ou permanente e inscrição em
congressos e eventos científicos para apresentação de seus resultados.
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3.4.2 Aproveitamento de Estudos Anteriores
De acordo com a Resolução CONSUP/IFPR № 55/2011, o aproveitamento
de estudos anteriores compreende o processo de aproveitamento de componentes
curriculares ou etapas (séries, módulos, blocos) cursadas com êxito em outro curso.
Nos cursos de Graduação, o aproveitamento de ensino compreende a possibilidade
de aproveitamento de componentes curriculares cursados em outro curso de ensino
superior, quando solicitado pelo aluno.
A equivalência de estudos, para fins de aproveitamento do componente
curricular cursado, somente será concedida:
I. quando houver correspondência entre a instituição de origem e o IFPR em
relação às ementas, ao conteúdo programático e à carga horária cursados. A
carga horária cursada não deverá ser inferior a 75% daquela indicada na
disciplina do curso do IFPR;
II. além da correspondência entre os componentes curriculares, o processo de
aproveitamento de estudos poderá envolver avaliação teórica e/ou prática acerca
do conhecimento a ser aproveitado.
O pedido de aproveitamento de estudos deve ser protocolado na Secretaria
Acadêmica do Campus, durante o prazo estabelecido no calendário acadêmico, por
meio de formulário próprio, acompanhado de histórico escolar completo e atualizado
da instituição de origem, da ementa e do programa do componente curricular,
autenticados pela Instituição de ensino credenciada pelo MEC.
É vedado o aproveitamento de estudos entre níveis de ensino diferentes.
Quando dois ou mais componentes curriculares/unidades de estudo
cursadas forem aproveitadas para uma única componente curricular/unidade de
estudo de curso do IFPR, a nota a ser registrada será a média aritmética simples
das notas dos componentes curriculares considerados.
Quando houver aproveitamento de componente curricular cursado em outra
instituição de ensino, no histórico escolar constará como Dispensada – sob o código
DI e será registrada no sistema de gestão acadêmica.
O aproveitamento de estudos é da competência do Coordenador de Curso,
sendo que o mesmo poderá solicitar parecer do docente responsável pelo
componente curricular correspondente, quando necessitar de opinião especializada.
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No pedido de aproveitamento de estudos o aluno deverá anexar seu
histórico escolar e os planos de ensino dos componentes curriculares cursados a
aproveitar. No processo de aproveitamento de estudos será utilizado formulário
próprio, conforme modelo disponível na secretaria acadêmica do Campus.
No caso de ingresso como portador de diploma, o acadêmico deverá
apresentar, também, o diploma do título obtido em nível superior, em curso
reconhecido pelo Ministério da Educação. Para as solicitações de aproveitamento de
estudos o coordenador de curso deverá encaminhar à secretaria uma relação com
as equivalências dos componentes curriculares dispensados para atualização no
sistema de gestão acadêmica.

3.4.3 Certificação de Conhecimentos Anteriores
De acordo com a Resolução CONSUP/IFPR № 55/2011, entende-se por
Certificação de Conhecimentos Anteriores a dispensa de frequência em componente
curricular do curso do IFPR em que o estudante comprove excepcional domínio de
conhecimento através da aprovação em avaliação. A avaliação será realizada sobre
responsabilidade de Comissão composta por professores da área de conhecimento
correspondente, designada pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do
Campus, a qual estabelecerá os procedimentos e os critérios para a avaliação, de
acordo com a natureza do conhecimento a ser certificado.
A avaliação para Certificação de Conhecimentos Anteriores poderá ocorrer
por solicitação fundamentada do estudante, que justifique a excepcionalidade, ou
por iniciativa de professores do curso. Não se aplica a Certificação de
Conhecimentos Anteriores para o componente curricular de Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) ou Monografia, bem como para o Estágio Supervisionado.

3.4.4 Expedição de Diplomas e Certificados

Conforme Resolução 55/11, capítulo XIV, artigo 114 o estudante que
frequentar todos os módulos/unidades curriculares previstos no curso, tendo obtido
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aproveitamento em todos eles, frequência mínima de setenta e cinco por cento
(75%) das horas-aula e Trabalho de Conclusão de Curso ou relatório de Estágio
aprovado, quando o curso exigir, antes do prazo para jubilamento, receberá o
diploma de concluinte do curso, que será obtido junto à Secretaria Acadêmica de
seu Campus, após ter realizado a colação de grau na data agendada pela
Instituição.
Concluído o curso, o acadêmico terá outorgado pelo Magnífico Reitor ou seu
representante o grau de Licenciado em Ciências Biológicas, podendo, a partir de
então, exercer a profissão. A comprovação de titularidade se dará através de
diploma, expedido após a cerimônia de colação de grau, mediante o preenchimento
de todos os requisitos acadêmicos previstos para esse fim. Os trâmites legais para a
expedição de diplomas e certificados ficam a encargo da Secretaria Acadêmica que
atuará com base nos preceitos de seu regulamento.
Os diplomas relativos a cursos de graduação conferirão os títulos
especificados em cada currículo. O diploma conterá, no anverso, o título geral
correspondente ao curso, especificando-se no verso, as habilitações. As novas
habilitações, adicionais ao título já concedido, serão igualmente consignadas no
verso, dispensando-se a expedição de novo diploma.
O ato coletivo de colação de grau dos concluintes de curso de graduação
será realizado em sessão solene, em dia, hora e local previamente designados pelo
reitor. Os acadêmicos concluintes que não colarem grau na cerimônia de formatura
poderão fazê-lo, em dia e hora designados pelo reitor, na presença de, pelo menos,
dois professores, em sessão solene realizada em gabinete.
A mesma Resolução trata do Art. 115 que o estudante concluinte de curso
poderá requerer, após a sua Formatura, declaração de Conclusão de Curso junto à
Secretaria Acadêmica de seu Campus.

3.5 PERFIL DO EGRESSO

O curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná alicerça-se
em uma proposta pedagógica cujos princípios norteiam-se no ensino problematizado
e contextualizado, desenvolvendo competências e habilidades que capacitem o
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profissional para uma atuação diversificada e transformação contínua tornando-o
apto a desenvolver atividades educacionais em diferentes níveis, atuar em pesquisa
básica e aplicada à educação, acompanhar a evolução do pensamento científico em
sua área de atuação, utilizar o conhecimento socialmente acumulado de forma
crítica e com critérios de relevância social, desenvolver ações estratégicas para
diagnóstico de problemas, encaminhamento de soluções e tomada de decisões,
bem como atuar em prol da preservação da biodiversidade e desenvolver ideias
inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de
atuação e preparar-se continuamente.
A sua oferta encontra respaldo na necessidade de atender a demanda
existente de licenciados nesta área em todo o Brasil, fato amplamente divulgado
recentemente pela mídia nacional, que atuem na área da educação com consciência
do seu papel na formação de cidadãos.
Encontra respaldo também na necessidade de profissionais que atuem como
autônomos, em órgãos públicos ou privados, buscando uma integração entre a
tecnologia de ponta e a manutenção do meio ambiente e da vida.
Tendo em vista o fato de que a Biologia é uma ciência que estuda os seres
vivos, a relação entre eles e o meio ambiente, além dos processos e mecanismos
que regulam a vida, o Licenciado em Ciências Biológicas deve ter uma visão
generalista voltada ao Ensino, sendo capaz de articular os conhecimentos
adquiridos, bem como criar novos, intervindo dessa maneira, no processo de ensino
aprendizagem, consciente do seu papel na formação de cidadãos.

3.5.1 Áreas de Atuação do Egresso
A profissão, Biólogo, foi regulamentada pela Lei Federal № 6684/79. Antes
da regulamentação, Biólogo era o Bacharel em Ciências Biológicas ou em Biologia
ou ainda em História Natural. A Lei 6684/79 estendeu esse status aos Licenciados
em Ciências Biológicas, com a denominação comum de Biólogos a todos os
graduados.
O Biólogo pode realizar profissionalmente, o exercício do magistério no
ensino fundamental e médio, podendo ministrar aulas de Ciências, Biologia,
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Programas de Saúde, Biologia Educacional e componentes curriculares biológicos
profissionalizantes.
Além disso, os Biólogos Licenciados podem, de acordo com o currículo
efetivamente realizado no curso de graduação e de acordo com o previsto na
Legislação de seu Conselho Profissional, mais especificamente a Resolução CFBio
№ 300/2012, exercer suas atividades em instituições de pesquisa; empresas
públicas e privadas; indústrias de biotecnologia nacionais e internacionais; indústrias
de alimentos; de fertilizantes; de inseticidas; de laticínios e de produtos
farmacêuticos; hospitais; laboratórios clínicos e anatomopatológicos; herbários;
biotérios; zoológicos e museus; ONGs nacionais e internacionais na área ambiental;
entre demais áreas previstas na Resolução 227/2010 do Conselho Federal de
Biologia.
Estas considerações gerais levam a crer que o mercado de trabalho para o
egresso do curso de Ciências Biológicas é diversificado, amplo, emergente e
crescente, seja em funções administrativas, de ensino ou de pesquisa, seja em
instituições públicas ou privadas e, mesmo como consultor e como empreendedor na
atividade de produção de bens e serviços ou na atividade educacional.

3.5.2 Acompanhamento de Egressos

O acompanhamento do egresso é uma ferramenta importante que possui
vários objetivos:


verificar a empregabilidade;



investigar a atuação dos alunos recém-formados no mercado de trabalho, se
estão exercendo atividades na sua área de graduação;



levantar dados em relação à formação continuada;



obter informações sobre a opinião dos egressos acerca da qualidade do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas;



possibilitar o conhecimento das dificuldades do egresso para a integração no
mercado trabalho;



manter a comunicação entre os ex-alunos e a Instituição.
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Durante a realização do curso, será mantido um banco de informações, com
os dados dos alunos, tais como nome, endereço, telefone e e-mail. Um ano após a
formação, será enviado via e-mail um questionário aos ex-alunos, buscando avaliar
a sua trajetória profissional, mantendo a comunicação aberta entre Instituição e
sociedade. O questionário será aferido a fim de obter as seguintes informações:
1. Sexo e estado civil;
2. Graduação, habilitação e Pós-graduação;
3. Situação atual dos egressos e dificuldades de ingressar no mercado de trabalho;
4. Avaliação do ex-aluno acerca do curso realizado, incluindo sugestões de
melhoria;
5. Avaliação do corpo docente;
6. Cidade na qual desenvolvem a atividade profissional, a fim de saber se tiveram
que se afastar muito do local de formação para ingressarem no campo
profissional;
7. Auto avaliação dos egressos em relação ao seu comprometimento com o curso e
com a atuação profissional.
Estes dados serão compilados a cada três anos e publicados no sítio da
Instituição. Tais resultados contribuirão para avaliação do curso, bem como para
conhecimento da demanda por profissionais da área e possíveis melhorias na
qualidade do curso.

3.5.3 Registro Profissional

A regulamentação da Profissão de Biólogo e a criação do Conselho Federal
de Biologia – CFBio – e dos Conselhos Regionais de Biologia – CRBios, que em
conjunto constituem uma autarquia federal de fiscalização e de orientação do
exercício profissional ético do Biólogo, efetivaram-se com a sanção da Lei № 6.684,
em 3 de setembro de 1979, alterada pela lei № 7.017, de 30 de agosto de 1982, que
dispõe sobre o desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais de
Biomedicina e de Biologia, e foi normatizada pelo Decreto № 88.438, de 28 de junho
de 1983.
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Com a implantação do CFBio, o Biólogo saiu efetivamente do exercício não
regulamentado das suas atividades, passando a coabitar e ocupar o cenário das
profissões de nível superior regulamentadas no país com seus Conselhos Federal e
Regionais de Biologia.
Integrando o CFBio, o Conselho de Biologia da 7ª Região – CRBio-07-PR,
tem atuação no Estado do Paraná. Desde a criação dos Conselhos Regionais de
Biologia pelo CFBio em 1983, o Estado do Paraná integrou o CRBio-03, juntamente
com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No entanto, em 2002, foi requisitado ao
CFBio que fosse desmembrado o Estado do Paraná, criando um novo Conselho.
Desta forma, a Resolução CFBio № 62, de 11 de junho de 2005, criou o Conselho
Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07-PR. Assim, os biólogos do Paraná
tem o CRBio-07, como seu órgão de fiscalização e de orientação do exercício
profissional.
Contudo, há que se ressaltar, que para exercer a docência em Ciências e
Biologia, terminalidade do Curso de Ciências Biológicas do IFPR – Campus Palmas,
não há obrigatoriedade de registro nos CRBios.

3.6 PERFIL DO CURSO

O perfil do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas indicado em sua
composição curricular e em suas propostas pedagógicas levam ao ensino dos
fundamentos científicos da área de Ciências Biológicas sustentado na base legal
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino das Ciências Biológicas
(CNE/CES № 1.301, de 6 de Novembro de 2001), que indicam o perfil desejado para
o licenciado em Ciências Biológicas e nas premissas do IFPR para formação de
professores. O mesmo foi autorizado pelo Decreto Federal № 90.884 de 31/01/1985
e pela Resolução IFPR/CONSUP № 157/2011.
Seguindo os princípios estabelecidos pelo IFPR para o ensino, pesquisa e
extensão, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas prioriza na formação do
licenciado:


vivência da cidadania;



desenvolvimento da consciência crítica;
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ampliação da visão de mundo;



construção teórico-prática de conhecimentos;



(re)significação de saberes;



valorização humana;



contextualização de conhecimentos;



(inter)relações dialógicas professor-aluno-conhecimento;



transformação da realidade.
Nesta perspectiva, o currículo do Curso propõe a integração dos conteúdos

teóricos com a prática pedagógica atendendo às 400 horas de Prática Como
Componente Curricular as quais estão presentes a partir do segundo período do
curso, atendendo a identidade de licenciatura.
Os conteúdos específicos indispensáveis para a formação do licenciado em
Ciências Biológicas estão presentes nos componentes curriculares técnicos do
currículo permitindo uma formação também voltada para a pesquisa e atuação do
profissional de biologia nos demais aspectos da profissão além da docência. Através
da busca de aperfeiçoamento os licenciados em Ciências Biológicas terão
assegurados os direitos de atuar como biólogos nas diversas áreas como preconiza
a legislação. Ainda, esses conhecimentos irão permitir que os egressos possam
prosseguir com êxito para cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.
Os componentes curriculares didático-pedagógicos visam a formação
completa do licenciado a fim de atuar em uma nova perspectiva da prática de
ensino-aprendizagem, uma necessidade cada vez mais evidente na educação
brasileira. E ainda, a preocupação dos docentes dos componentes curriculares
específicos em buscar estratégias diferenciadas de utilização em sala de aula, já
instrumentaliza os estudantes a trabalhar os conteúdos biológicos na prática escolar.
Com base nas diretrizes do Ministério da Educação, dos órgãos regulativos
como o Conselho Federal de Biologia (CFBio) e das normativas do IFPR, o Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas busca a formação de cidadãos educadores e
também formadores, com conduta ética de acordo com os princípios que regem o
IFPR e a sociedade, com a finalidade de poderem contribuir para a formação de
novos cidadãos com consciência sustentável, científica e ética.
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3.6.1 Relação entre Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação

O Estatuto do IFPR institui o seu currículo como fundamentado em bases
filosóficas, epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas no
seu projeto político institucional. Sendo norteado pelos princípios da estética, da
sensibilidade,

da

política

da

igualdade,

da

ética,

da

identidade,

da

interdisciplinaridade, da contextualização, da flexibilidade e da educação como
processo de formação na vida e para a vida, a partir de uma concepção de
sociedade, trabalho, cultura, educação, tecnologia e ser humano.
As ações de extensão e de interação com a sociedade constituem um
processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma
indissociável, para viabilizar uma relação transformadora entre o Instituto Federal e a
sociedade. As atividades de extensão e de interação com a sociedade têm como
objetivo apoiar o desenvolvimento social e cultural, através da oferta de cursos e
realização de atividades específicas.
A pesquisa/Iniciação Científica no IFPR é um processo de produção de
conhecimento que atende as demandas dos arranjos produtivos, social e cultural do
território em que o Campus está inserido, e o interesse institucional. Deve ancorar-se
em dois princípios: o princípio científico, que se consolida na construção da ciência;
e o princípio educativo, que diz respeito à atitude de questionamento diante da
realidade. As ações de pesquisa constituem um processo educativo para a
investigação e o empreendedorismo, visando à inovação e à solução de problemas
científicos e tecnológicos, envolvendo todos os níveis e modalidades de ensino, com
vistas ao desenvolvimento social. As atividades de pesquisa têm como objetivo
formar recursos humanos para a investigação, a produção, o empreendedorismo e a
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, sendo desenvolvidas em
articulação com o ensino e a extensão, ao longo de toda a formação profissional.
Conforme Demo (1996) ressalta, a pesquisa é questionamento (re)
construtivo que engloba teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e
ética. Nesse sentido, as ações de inovação, pesquisa e extensão deverão buscar a
indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão-inovação, articulando-se entre si
e tendo os alunos como protagonistas destas ações e processos, que poderão
ocorrer, entre outras formas, por meio de projetos no âmbito da PROEPI (PIBIC,
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PIBEX, IFTECH E PIBIN) e no âmbito externo (Fundação Araucária de Apoio à
Pesquisa e CNPQ).
A articulação entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação deverá
estar presente em todos os componentes curriculares, em todos os momentos
formativos, ou seja, na condução do processo pedagógico de ensino e de
aprendizagem dos estudantes. Neste sentido, a PROENS oferece oportunidades de
interação as ações através dos programas LIFE – Laboratório Interdisciplinar de
Formação de Educadores e PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência, os quais podem subsidiar a pesquisa e a inovação no ensino.
O princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa,
extensão e inovação é fundamental no fazer acadêmico. Esta relação quando bem
articulada, conduz a mudanças significativas nos processos de ensino e de
aprendizagem, fundamentando didática e pedagogicamente a formação profissional,
e discentes e docentes constituem-se, efetivamente, em sujeitos do ato de aprender,
de ensinar e de formar profissionais e cidadãos. Nesse sentido Saviani (1984),
enfatiza que cabe à universidade socializar seus conhecimentos, difundindo-os à
comunidade e se convertendo, assim, numa força viva capaz de elevar o nível
cultural geral da sociedade.
A pesquisa, a extensão e a inovação, em interação com o ensino, através
dos diferentes componentes curriculares, em especial as Práticas Pedagógicas, a
Didática e a Metodologia Científica, com a instituição formadora e com a sociedade,
possibilitam operacionalizar a relação entre teoria e prática, a democratização do
saber acadêmico e o retorno desse saber à instituição de ensino, testado e
reelaborado. Este processo é facilitado pelos programas de Bolsas disponibilizados
pelo IFPR/PROENS/PROEPI como PIBIC, PIBIN, IFTECH, PIBIT, PBIS e PIBEX.
Portanto, pensar e concretizar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a
extensão e a inovação constitui-se na afirmação de um paradigma de instituição
formadora que deve produzir conhecimentos e, efetivamente, torná-los acessíveis à
formação dos novos profissionais e aos mais variados segmentos da sociedade.
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3.6.2 Metodologia e Estratégias Pedagógicas

A partir da análise do contexto socioeconômico e cultural da região, suas
necessidades e em consonância com o Projeto Político Pedagógica do IFPR –
Campus Palmas, a corrente pedagógica que mais se aproxima das práticas de
ensino que até então são realizadas na instituição e com a qual o Campus irá
declaradamente pactuar é a Pedagogia Histórico-Crítica, pois é a que melhor
representa os interesses e necessidades do ensino na instituição. “A educação,
nesta perspectiva, é vista como mediação no interior da prática social global. A
prática é o ponto de partida e o ponto de chegada” (SAVIANI, 2008, p. 142).
Gasparin (2007) elaborou um método didático para a implementação da
Pedagogia Histórico-Crítica. São cinco passos que coexistem e se retroalimentam, e
que permitem o fazer pedagógico baseado na metodologia dialética. A Prática Social
Inicial, a Problematização, a Instrumentalização, a Catarse e a Prática Social Final
são as etapas desta didática.
[...] O novo indicador da aprendizagem escolar consistirá na demonstração
do domínio teórico do conteúdo e no seu uso pelo aluno, em função das
necessidades sociais a que deve responder. Este procedimento implica um
novo posicionamento, uma nova atitude do professor e dos alunos em
relação ao conteúdo e à sociedade: o conhecimento escolar passa a ser
teórico-prático. Implica que seja apropriado teoricamente como um elemento
fundamental na compreensão e na transformação da sociedade
(GASPARIN, 2007, p. 2).

Neste sentido, o Curso de Ciências Biológicas do IFPR – Campus Palmas
tem como objeto a formação de professores, pautando-se em concepções e práticas
que se constroem e reconstroem de forma interdisciplinar, numa visão de
intercomplementaridade das ciências, a partir de uma convivência entre todos os
atores das situações didático-pedagógicas que favorecem a construção do
conhecimento em todos os espaços educativos.
A proposta metodológica do curso está basicamente alicerçada nos
conhecimentos específicos dos Campos das Ciências e da Biologia, onde uma das
variáveis intervenientes no processo pedagógico é o conhecimento dos professores
sobre os conteúdos, situações e procedimentos didático-pedagógicos da área em
que atuam, integrando o conhecimento dos acadêmicos em formação docente sobre
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os processos cognitivos e subjetivos vivenciados ao longo de seu percurso de
aprendizagem a partir de metodologias inovadoras e críticas.
Assim cabe, em termos metodológicos, aos profissionais em Ciências
Biológicas a construção de espaços significativos, aliados às novas ferramentas de
comunicação, interação e aprendizagem, que potencializam as formas de ensinar e
aprender, integrando as dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Adotando uma
concepção metodológica que prioriza a construção do conhecimento, que leva em
consideração que o professor é o mediador do conhecimento e que o aluno é o
sujeito de sua aprendizagem, é possível consolidar os conhecimentos teóricopráticos trabalhados no curso de Ciências Biológicas.
Para a definição das estratégias didáticas o curso apoia-se, essencialmente,
na compreensão de que o estudante é um ser criativo, participativo e autônomo,
portanto, capaz de compreender as diferentes dimensões de um problema e, a partir
de uma perspectiva crítica, buscar informações nas mais diferentes fontes para
resolução dos problemas com os quais se deparar. Desta forma, o curso deve
propiciar uma formação contextualizada, articulando os saberes escolares ao
contexto de vida dos estudantes, num processo contínuo de transformação, em que
os educandos acompanhem a teorização de exemplos consistentes, integrando a
teoria e a prática como fundamento para desenvolver processos críticos de
aprendizagem.
Para atingir este propósito a escolha dos professores deve recair sempre em
alternativas

metodológicas,

procedimentos

ou

atividades

de

ensino,

que

proporcionem acesso às informações consideradas centrais e a compreensão das
mesmas, articulando o conhecimento de sua área com determinadas conhecimentos
teórico-práticos que os acadêmicos precisam desenvolver.
No curso de Ciências Biológicas do IFPR – Campus Palmas são utilizadas
metodologias e atividades de ensino variadas como, por exemplo: seminários,
exposição oral de assuntos; exposição dialogada com questões propostas aos
alunos; estudo e discussão de textos de relevância biológica ou pedagógica e
construção de hipóteses para sua explicação; levantamento e leitura de bibliografia
específica para posterior discussão; observação de características de organismos
em laboratório ou campo; observação de situações, de eventos ou de fenômenos;
formação de mesas de discussão sobre assuntos polêmicos ou que despertem
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questionamentos, problematização de estudos de caso nos quais o aluno deve
procurar fazer investigações, comparações, sistematizações, generalizações e
propor soluções para o caso em questão; aulas práticas em laboratório; aulas
experimentais em laboratório com roteiros previamente elaborados que permitam o
levantamento de hipóteses de resposta; aulas práticas em saídas a campo; entre
outros.
Portanto, a metodologia adotada no curso propicia condições para que o
acadêmico busque novos caminhos para a construção de seu próprio conhecimento,
através do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, bem como, das
atividades complementares. O curso busca ainda a partir de um sistema avaliativo
processual, contínuo, observar o desenvolvimento dos alunos durante os períodos
letivos, por meio de análise do desempenho individual e em grupo, observando as
respostas durante o processo de aprendizagem.
Os docentes do colegiado dispõem de quatro horas semanais para
atendimento extraclasse dos alunos. Há também no Campus uma equipe
multiprofissional, composta por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, que
realizam atendimento individual àqueles alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem e/ou de relacionamento intra e interpessoal e encaminham os que
tem vulnerabilidade social para a participação nos programas de assistência
estudantil.

3.6.3 Educação Inclusiva

A preocupação com a inclusão se reflete no curso sob dois aspectos: 1) na
matriz curricular, na qual encontramos componentes curriculares específicos que
instrumentalizam o futuro professor para atuar de forma inclusiva; e 2) pelas ações
institucionais com vistas à inclusão da comunidade, adequando acessos,
equipamentos e instalações para o uso por pessoas com deficiências.
Por sua vez, o curso incluiu na Matriz Curricular os componentes
curriculares Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva e LIBRAS, em
cumprimento ao Decreto № 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que dispõe, no
Capítulo II, da inclusão da Libras como disciplina curricular, Art. 3º, que “A Libras
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deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de
professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior”.
A instituição busca promover a inclusão constantemente mostrando-se
preocupada ao cumprir com o expresso no Decreto no. 5.296, de 02 de dezembro
de 2004, que regulamenta a Lei № 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências, e a
Lei № 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, conforme segue:
Conforme o artigo 6º o atendimento prioritário compreende tratamento
diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5º.
§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:
I.

assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

II.

mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à
condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas
normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

III.

serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por
intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e
no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas
surdo cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo
de atendimento;

IV.

pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência
visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;

V.

disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

VI.

sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5º;

VII. divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
VIII. admissão

de

entrada

e

permanência

de

cão-guia

ou

cão-guia

de

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos
locais dispostos no caput do art. 5º, bem como nas demais edificações de uso
público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de
vacina atualizada do animal; e
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IX.

a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no
art. 5º.
2º Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no

art. 5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em
andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3 da Lei №
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de
atendimento à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à
avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.
4º Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5º devem
possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com
e por pessoas portadoras de deficiência auditiva.
Art. 7º O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal
direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos,
obedecerá às disposições deste Decreto, além do que estabelece o Decreto n 3.507,
de 13 de junho de 2000.
Parágrafo único. Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no
âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o
controle do atendimento prioritário referido neste Decreto.
Além das normas para promoção da acessibilidade, o IFPR conta com o
programa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), que
criou o NAPNE, Núcleo de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais, vinculado
à Pró-Reitoria de Ensino (PROENS), com o objetivo de fomentar a implantação e
consolidação de políticas inclusivas no Instituto, por meio da garantia do acesso,
permanência e êxito do estudante com necessidades educacionais específicas
IFPR, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

3.6.4 Integração com a Pós-Graduação

Os estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas receberão formação
sólida e generalista para as diversas áreas de atuação na profissão de educador e
áreas afins para o Biólogo. Através dessa formação será possível a preparação para
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o ingresso em cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu com o objetivo
de formação continuada, uma vez que os conhecimentos em Ciências Biológicas
estão em constante renovação o que indica a necessidade de busca por esses
novos conhecimentos pelos profissionais da área.
Cursos de pós-graduação no âmbito do próprio Curso de Ciências Biológicas
poderão ser ofertados em médio e longo prazo na modalidade Lato Sensu a partir da
estruturação do Campus Palmas para abrigar linhas de pesquisa que possibilitem a
viabilidade desta modalidade de ensino.
A formação continuada já está sendo realizada pelo Curso através de
projetos de extensão junto à comunidade intra e extra acadêmica com objetivo de
atualizar os docentes atuantes e futuros egressos do curso nos conhecimentos mais
recentes da área biológica.

3.6.5 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
No mundo contemporâneo, compreende-se que a “aula não se resume
apenas à preleção em sala [...]” (CNE, 2006, p. 17), haja vista que o papel do
professor enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem é de incentivar
o aluno a ser gestor de seu próprio conhecimento, resultando em grau mais
ampliado de desenvolvimento de sua autonomia por meio de pesquisas, produções
de diferentes naturezas e interações, em tempos e espaços diversos. Essa
perspectiva é impulsionada pelo paradigma emergente possibilitado pelas
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) o qual fez surgir novas
linguagens e novos espaços que favorecem os processos de ensino e aprendizagem
sistematizados e não sistematizados.
As TDIC são compreendidas no âmbito do curso, como recursos
dinamizadores da aprendizagem significativa, pois favorecem a consolidação de
habilidades e competências inerentes ao novo modo de produção do conhecimento,
construção de novos “mapas culturais”, do novo mundo do trabalho, novos valores e
referenciais, configurando múltiplos padrões de sociabilidade e de subjetividades,
permeadas

pela

imprevisibilidade,

não

significando,

contudo,

isenção

de

intencionalidade e sistematicidade. Softwares como Google Earth, Moodle,
Compendium, Cmap Tools, Google Docs, além das Redes Sociais, páginas de
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edição pessoal na internet, como blogs e portais, além de aplicativos e objetos
virtuais de aprendizagem (OVA), disponíveis para fins educacionais, que ampliam a
capacidade de aprender e de socializar, são recursos necessários ao letramento
digital dos cidadãos contemporâneos.
O curso de Ciências Biológicas, como já possui reconhecimento, que
viabiliza o desenvolvimento de novas habilidades e competências na atual
Sociedade Tecnológica, com a utilização do processo de hibridação do curso, com a
flexibilização do currículo em 20% da carga horária total do curso, a partir da Portaria
do Ministério da Educação № 4.059/2004, na modalidade EaD, utilizando as TDIC,
conforme normatizado na Instituição.
As ações realizadas das TDICs são viabilizadas com a disponibilização do
WiFi e no espaço de Laboratório de Informática e do LIFE – Laboratório
Interdisciplinar de

Formação

de

Educadores,

a partir das instalações e

equipamentos que compõem a estrutura do IFPR, favorecendo as condições
necessárias de acesso pelo aluno, a todos os recursos e atividades planejadas.
Além dos laboratórios, a Biblioteca é informatizada, dispondo de computadores para
consulta dos usuários que podem acessar o catálogo informatizado (base de dados)
e o conteúdo digital disponível, periódicos digitais, e-books e livros digitais.
O curso oferta ainda o componente curricular “Práticas Pedagógicas:
tecnologias educacionais”, que instrumentaliza os alunos no uso dos recursos
tecnológicos para a produção de mídia impressa; uso do rádio para atividades
educacionais; utilização de ferramentas de produção e edição de textos, vídeos e
animações; produção de vídeo aulas, blogs e fóruns de discussão on-line. Este
componente propõe-se também à capacitá-los para a utilização de ambientes
virtuais de aprendizagem: plataforma Moodle e similares, além do desenvolvimento
de metodologias ativas de aprendizagem: sala de aula invertida e instrução pelos
pares.
De acordo com as metas institucionais do IFPR, entende-se que a política
para a informática e tecnologia deve perceber as mudanças e tendências do mundo
do trabalho e promover o uso inovador e criativo dos recursos tecnológicos para
auxiliar os processos educacionais.
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3.7 AVALIAÇÃO

O IFPR Campus Palmas acredita na avaliação escolar como mecanismo
para que a educação seja sinônimo de transformação social. Uma avaliação
transformadora necessita ser emancipatória e, neste sentido, relacionada ao tipo de
homem e sociedade que a instituição se propõe a formar.
A avaliação da aprendizagem no IFPR Campus Palmas observa a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96, e a Resolução № 50 de
14 de julho de 2017 do Instituto Federal do Paraná, tendo, em ambos os
documentos, seus fundamentos legais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) afirma que
a avaliação do rendimento escolar do aluno deve ser contínua e cumulativa,
predominando os aspectos qualitativos e prevalecendo o desempenho do aluno ao
longo do período sobre eventuais provas finais.
A avaliação da aprendizagem envolve os seguintes processos de avaliação:
I.

Diagnóstica: detecta o nível geral de conhecimentos dos alunos, suas
dificuldades e as medidas necessárias para supri-las;

II. Formativa: é interna ao processo, contínua, interativa e centrada no aluno
através de um diagnóstico individualizado; reavalia todas as etapas do processo
ensino-aprendizagem, acompanhando a aquisição do domínio das conteúdos e
competências;
III. Somativa: avalia os objetos e competências pretendidos; apresenta os
resultados de aprendizagens e rendimento dos alunos e seus dados subsidiam o
replanejamento do ensino para a próxima etapa.
Assim, os meios para a operacionalização da avaliação serão: seminários,
trabalhos individuais e em grupos, testes escritos e/ou orais, demonstração de
técnicas em laboratórios, exercícios, dramatizações, apresentação de trabalhos de
iniciação científica, artigos científicos, portfólios, resenhas, auto avaliação,
participações em projetos, visitas técnicas, atividades em ambiente virtual de
aprendizagem (AVA), participação em atividades de mobilidade nacional e
internacional, Trabalhos de Conclusão Curso, entre outros. Serão utilizados pelo
docente, ao menos, 2 (dois) instrumentos avaliativos diferentes ao longo de cada
bimestre para emissão dos resultados parciais e finais.
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Também serão avaliadas e consideradas dimensões humanas como a ética,
a iniciativa, a valorização do ser humano, a assiduidade, a participação, a relação
interpessoal e a solidariedade. O docente deverá observar as especificidades de seu
componente curricular e estabelecer critérios para cada instrumento avaliativo,
entendendo-os como o que se espera que os estudantes tenham aprendido durante
os processos de ensino-aprendizagem.
Após a realização de cada instrumento avaliativo e ao final das etapas de
avaliação, deverá ser realizada a avaliação do processo avaliativo, momento de
discussão e apreciação coletiva entre docentes e estudantes da turma,
considerando as metodologias e instrumentos utilizados e aperfeiçoando-os para o
próximo período.
A avaliação do ensino-aprendizagem dos estudantes com deficiência,
Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtornos do Espectro Autista, Altas
Habilidades ou Superdotação, transtornos psiquiátricos, distúrbios e dificuldades de
aprendizagem, preferencialmente, comprovadas por meio de laudos ou pareceres da
respectiva área, deverá ser organizada pelos docentes juntamente aos profissionais
da Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis, do Núcleo de Apoio às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas, NAPNE, e registrada no Plano de
Trabalho do Estudante.
A recuperação de estudos como parte do processo ensino-aprendizagem
deverá ser oferecida aos estudantes que apresentam dificuldade ou baixo
rendimento escolar. Compreende a recuperação contínua, desenvolvida ao longo
das aulas e a recuperação paralela realizada por meio de aulas e instrumentos
definidos pelo professor, sendo ou não presencial.
A frequência para aprovação deverá ser igual ou superior a setenta e cinco
por cento (75%) ao final do período letivo. Será considerado reprovado o aluno que
não obtiver frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), ficando
impedido de prestar exame final.
O Conselho de Classe, como órgão colegiado e instância avaliativa, será
normatizado por Portaria própria e de acordo com a Resolução № 50/17 do Instituto
Federal do Paraná.
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3.7.1 Avaliação da Aprendizagem

Para fins de avaliação da aprendizagem nos Cursos Superiores os
resultados obtidos no processo serão expressos por conceitos, sendo:
I.

conceito A – quando a aprendizagem do estudante for PLENA e atingir os
objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;

II. conceito B – quando a aprendizagem do estudante for PARCIALMENTE PLENA
e atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;
III. conceito C – quando a aprendizagem do estudante for SUFICIENTE e atingir os
objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;
IV. conceito D – quando a aprendizagem do estudante for INSUFICIENTE e não
atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;
Os conceitos deverão ter emissão parcial após cada bimestre, conforme
organização curricular, e emissão final após o término dos componentes
curriculares, de acordo com o calendário do Campus.
A aprovação dos estudantes ocorrerá considerando os seguintes critérios:
I – obtenção de conceito A, B ou C no componente e frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do período letivo.
Os estudantes reprovados por frequência e/ou conceito deverão cursar
novamente os componentes curriculares com obrigatoriedade de frequência.

3.7.2 Avaliação do Curso

A avaliação do curso é pautada nos princípios avaliativos apontados
anteriormente, sendo realizada de forma constante, nas reuniões de colegiado,
reuniões com representantes de turma e com os responsáveis pelos diversos
projetos existentes no curso. Esta dinâmica permite documentar os pontos positivos
e negativos, as possibilidades e os limites, os avanços e as dificuldades, subsidiando
a tomada de posição e a redefinição de rotas a seguir.
Para que esta dinâmica seja possível, os conceitos de avaliação
incorporados neste PPC devem estar presentes de forma permanente, com vistas a
possibilitar que sejam atingidos plenamente os objetivos do Curso.
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Os documentos originados destas avaliações compreendem as atas das
reuniões dos diversos colegiados e grupos existentes, bem como nos relatórios dos
processos avaliativos institucionais.

3.7.3 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas é avaliado, em dois
momentos distintos:


Avaliação inicial – no início de cada semestre, através das semanas de
planejamento pedagógico, quando são propostas as mudanças necessárias,
considerando as atividades desenvolvidas no semestre anterior;



Avaliação contínua – no decorrer dos semestres, por meio das reuniões de
professores, NDE e do Colegiado de Curso.
O trabalho pedagógico dos professores do Curso de Ciências Biológicas é

avaliado, periodicamente, nas semanas de planejamento pedagógico quando se
efetiva o acompanhamento das atividades desenvolvidas com os alunos e os
resultados obtidos.
Nesses momentos, tanto a coordenação quanto o corpo docente são
informados das dificuldades apresentadas pelas turmas e os alunos que necessitam
de uma atenção especial. Esse é o espaço, por excelência, para se discutir as
alternativas viáveis para o replanejamento das atividades docentes.
Os processos avaliativos do Curso de Ciências Biológicas devem subsidiar
as decisões no que se refere ao Projeto Pedagógico de Curso e as suas necessárias
alterações e ajustes para dar conta dos objetivos propostos e, até mesmo, para a
retomada da discussão e redefinição destes, via Núcleo Docente Estruturante (NDE)
e Colegiado de Curso.
A consideração dos diversos processos avaliativos deverá desencadear
alterações sempre que necessário e respeitando-se os trâmites e exigências legais e
institucionais, bem como, informando permanentemente a comunidade acadêmica
das transformações efetuadas.
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3.8 ESTRUTURA CURRICULAR

As mudanças no cenário econômico nacional, juntamente com mudanças
políticas, sociais e ambientais ocorridas nas últimas décadas, deixaram em
evidência a importância das Ciências Biológicas como ciência estratégica para o
desenvolvimento científico e tecnológico das nações, ao mesmo tempo em que,
trouxeram a demanda por um desenvolvimento sustentável, no qual o Biólogo, a
ciência Biologia, e o seu ensino se inserem como forma de harmonizar o
crescimento econômico, a saúde e o bem estar social e ambiental. Nesse sentido, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores da Educação
Básica (BRASIL, 2002), também ressaltam a necessidade de uma formação de
professores que estejam engajados na promoção do desenvolvimento sustentável.
Tais propostas, no entanto, exigem que os cursos de formação de
professores sejam revistos e busquem alternativas para desenvolver nos
licenciandos competências que vão além da compreensão dos conteúdos biológicos,
estendendo-se para a reflexão sobre a importância e influência da Biologia nesse
cenário.
Nesse sentido a formação docente deve preocupar-se em desenvolver
profissionais reflexivos e pesquisadores de sua própria prática (DEMO, 2006;
SCHÖN, 2000), para que no contexto da escola possam avaliar as situações
instauradas e sejam capazes de agir sobre as mesmas, tendo como apoio seu
arcabouço de conhecimentos intelectuais, pedagógicos e humanístico.
Desta forma, em função de melhorar a qualidade da formação inicial de
professores, algumas propostas legais foram estabelecidas, como as Diretrizes
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução
CNE/CP 01/02), o Parecer CNE/CES №: 15/2005, a Resolução CNE/CP 02, de 01
de julho de 2015, que institui as Diretrizes para a Formação Inicial em Nível Superior
(cursos de Licenciatura, cursos de Formação Pedagógica para Graduação e Cursos
de Segunda Licenciatura) e para a Formação Continuada e a Resolução IFPR № 19,
de 24 de março de 2017.
De acordo com estas Diretrizes e entendendo que o currículo é mais que a
organização da grade curricular em disciplinas e ementas que buscam viabilizar um
processo

educativo,

sendo

também

uma

formalização

carregada

de
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intencionalidades, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem os seus
componentes curriculares organizados em três núcleos: o de Formação Geral, o de
Aprofundamento e o de Integração., os quais, em uma proposta interdisciplinar,
coexistem e se retroalimentam, perpassando todo o processo formativo do curso.
Os componentes curriculares do Núcleo de Formação Geral envolvem
conteúdos de formação básica, concepções e princípios para a docência e para a
pesquisa, conteúdos de caráter introdutório na base específica do curso, que são
fundamentais para que os estudantes se identifiquem com o Ensino Superior e à
Licenciatura em Ciências Biológicas. São componentes elencados neste Núcleo:
Química Geral; Física Geral para Biologia; Matemática; Língua Portuguesa; Biologia
Celular; Histologia Animal; Anatomia e Morfologia Vegetal; Princípios de Sistemática
e Diversidade dos seres vivos; Metodologia da Pesquisa; Psicologia da Educação;
Políticas Educacionais e Legislação da Educação Básica; Fundamentos de Ecologia;
Fundamentos Teórico Metodológicos da Educação Especial e Inclusiva; Embriologia;
Avaliação Educacional; Genética Básica; Filosofia da Educação; Fundamentos de
Geologia e Paleontologia; Currículo e Gestão; Educação em Direitos Humanos e
Diversidade.
Já os componentes curriculares do Núcleo de Aprofundamento representam
o aprofundamento e a diversificação dos estudos iniciados no Núcleo de Formação
Geral enfatizando o desenvolvimento de atividades voltadas para a interação entre
os conteúdos e das situações de ensino e aprendizagem, sendo trabalhadas as
investigações mais avançadas das concepções e princípios para a docência e para
a pesquisa. São componentes elencados neste Núcleo: Bioquímica; Bioestatística;
Microbiologia; Diversidade e Evolução de Organismos Fotossintetizantes; Didática;
Fisiologia Vegetal; Imunologia; Invertebrados: Animais Basais e Lophotrocozoa;
Parasitologia; Invertebrados: Ecdysozoa e Chordata; Vertebrados; Biofísica;
Genética

de

Populações

e

Quantitativa;

Anatomofisiologia

dos

Sistemas

Locomotores; Cardiovascular e Respiratório; Anatomofisiologia dos Sistemas
Digestório; Urinário e Reprodutores; Anatomofisiologia dos Sistemas Endócrino e
Nervoso; Anatomia e Fisiologia Comparada; Biotecnologia; Ecologia de Populações
e Comunidades; Evolução; Sociologia da Educação; LIBRAS e demais disciplinas
optativas.
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Os componentes curriculares do Núcleo de Integração, por sua vez,
oportunizam a integração curricular de conhecimentos específicos e pedagógicos,
sendo o espaço para debates mais voltados para o exercício da docência na área
das Ciências Biológicas. São componentes elencados neste Núcleo: Práticas
pedagógicas:

seminários

em

biologia;

Práticas

pedagógicas:

tecnologias

educacionais; Práticas pedagógicas: recursos didáticos; Práticas pedagógicas:
estratégias de ensino e aprendizagem; Práticas pedagógicas: educação ambiental;
Práticas

pedagógicas:

ABP

e

saúde;

Estágio

Supervisionado

I;

Estágio

Supervisionado II; Estágio Supervisionado III; Estágio Supervisionado IV; Estágio
Supervisionado V; Estágio Supervisionado VI e TCC.
O estágio curricular supervisionado é desenvolvido do segundo ao sétimo
período do curso e está especificamente descrito no item 3.10.
Enriquecendo a sua formação, o acadêmico deverá, como previsto pela
legislação, cumprir 200 horas de atividades complementares de enriquecimento
didático, curricular, científico e cultural. As diretrizes para o cumprimento das horas
complementares estão descritas no Item 3.12.
A carga horária das PCCs – Práticas como Componente Curricular (400 hs),
previstas na legislação vigente, está contemplada na Matriz Curricular do Curso de
Ciências Biológicas, através dos seguintes componentes curriculares: Práticas
pedagógicas:

seminários

em

biologia;

Práticas

pedagógicas:

tecnologias

educacionais; Práticas pedagógicas: recursos didáticos; Práticas pedagógicas:
estratégias de ensino e aprendizagem; Práticas pedagógicas: educação ambiental e
Práticas pedagógicas: ABP e saúde.
A organização curricular do curso de Ciências Biológicas considera a carga
horária dos seus componentes de Formação Pedagógica, de acordo com o previsto
no Parecer CNE/CES 15/2005 e na Resolução CNE/CP 02/2015 (no mínimo um
quinto da carga horária total do curso – 924 horas), elencando para o cômputo desta
carga horária, os seguintes componentes curriculares: Psicologia da Educação;
Políticas Educacionais e Legislação da Educação Básica; Didática; Filosofia da
Educação; Currículo e Gestão; Sociologia da Educação; Fundamentos Teórico
Metodológicos da Educação Especial e Inclusiva; Avaliação Educacional; Educação
em Direitos Humanos e Diversidade; LIBRAS; Filosofia da Educação; Práticas
pedagógicas:

Seminários

em

biologia,

Práticas

pedagógicas:

Tecnologias
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educacionais; Práticas pedagógicas: Recursos didáticos; Práticas pedagógicas:
Estratégias de Ensino e aprendizagem; Práticas pedagógicas: Educação ambiental;
Práticas pedagógicas: ABP e Saúde.
Os componentes curriculares elencados no curso de Ciências Biológicas do
IFPR também buscam envolver as áreas dos conteúdos essenciais previstos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas, a saber:


Biologia celular, molecular e evolução;



Diversidade Biológica;



Ecologia;



Fundamentos de ciências exatas e da terra;



Fundamentos filosóficos e sociais.

3.8.1 Matriz Curricular

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR tem sua Matriz
Curricular organizada de forma que atenda as recomendações da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais
para os Cursos de Ciências Biológicas (Resolução CNE/CES 1.301/01), a Resolução
CNE/CP 02, de 01 de julho de 2015, que institui as Diretrizes para a Formação Inicial
em Nível Superior (cursos de Licenciatura, cursos de Formação Pedagógica para
Graduação e Cursos de Segunda Licenciatura) e para a Formação Continuada e a
Resolução IFPR № 19, de 24 de março de 2017.
A matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas está
apresentada abaixo, indicando todos os seus componentes curriculares e respectiva
carga horária.

1º período
COMPONENTE CURRICULAR
Práticas
Pedagógicas:
Seminários em Biologia
Língua Portuguesa
Biologia Celular

TEÓRICO

PRÁTICO

CR

Horas

CR

Horas

CR

Horas

h/a

-

0

4

67

4

67

80

2
2

33
33

2

0
33

2
4

33
67

40
80
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Química Geral
Matemática
Sociologia da Educação
SUB TOTAL
TOTAL ACUMULADO

4
2
4
14
14

67
33
67
233
233

2
8
8

33
0
0
133
133

6
2
4
22
22

100
33
67
367
367

120
40
80
440
440

2º período
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado I –
Campo
Física Geral para Biologia
Princípios de Sistemática e
Diversidade dos Seres Vivos
Anatomia e Morfologia Vegetal
Histologia Animal
Bioquímica
Bioestatística
SUB TOTAL
TOTAL ACUMULADO

TEÓRICO

PRÁTICO

CR
2

Horas
33

CR
-

Horas
0

CR
2

Horas
33

h/a
40

0

0

0

0

0

25

0

4

67

-

0

4

67

80

2

33

-

0

2

33

40

2
2
4
2
18
32

33
33
67
33
299
532

2
2
4
12

33
33
0
0
66
199

4
4
4
2
22
44

67
67
67
33
392
759

80
80
80
40
440
880

3º período
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Supervisionado II
Estágio Supervisionado II –
Campo
Práticas
Pedagógicas:
Recursos Didáticos
Microbiologia
Diversidade e Evolução de
Organismos Fotossintetizantes
Embriologia
Metodologia da Pesquisa
Currículo e Gestão
SUB TOTAL
TOTAL ACUMULADO

TEÓRICO

PRÁTICO

CR
2

Horas
33

CR
-

Horas
0

CR
2

Horas
33

h/a
40

0

0

0

0

0

29

0

-

0

4

67

4

67

80

2

33

2

33

4

67

80

2

33

2

33

4

67

80

2
2
4
14
46

33
33
67
232
764

8
20

0
0
0
133
332

2
2
4
22
66

33
33
67
396
1155

40
40
80
440
1320

4º período
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Supervisionado III
Estágio Supervisionado III –
Campo
Práticas
Pedagógicas:
Tecnologias Educacionais
Invertebrados: Animais Basais e
Lophotrocozoa
Fisiologia Vegetal
Imunologia
Avaliação Educacional

TEÓRICO

PRÁTICO

CR
4

Horas
67

CR
-

Horas
0

CR
4

Horas
67

h/a
80

0

0

0

0

0

19

0

-

0

4

67

4

67

80

2

33

2

33

4

67

80

2
2
2

33
33
33

2
-

33
0
0

4
2
2

67
33
33

80
40
40
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Didática
SUB TOTAL
TOTAL ACUMULADO

4
16
62

67
266
1030

8
28

0
133
465

4
24
90

67
420
1575

80
480
1800

5º período
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Supervisionado IV
Estágio Supervisionado IV –
Campo
Práticas
Pedagógicas:
Estratégias
de
Ensino
e
Aprendizagem
Invertebrados: Ecdysozoa e
Chordata
Biofísica
Fundamentos de Ecologia
Políticas
Educacionais
e
Legislação da Educação Básica
Genética Básica
SUB TOTAL
TOTAL ACUMULADO

TEÓRICO

PRÁTICO

CR
2

Horas
33

CR
-

Horas
0

CR
2

Horas
33

h/a
40

0

0

0

0

0

25

0

-

0

4

67

4

67

80

2

33

2

33

4

67

80

2
4

33
67

-

0
0

2
4

33
67

40
80

2

33

-

0

2

33

40

4
16
78

67
266
1296

6
34

0
100
565

4
22
112

67
392
1967

80
440
2240

6º período
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Supervisionado V
Estágio Supervisionado V –
Campo
Práticas
Pedagógicas:
Educação Ambiental
Vertebrados
Psicologia da Educação
Parasitologia
Anatomofisiologia dos Sistemas
Locomotores, Cardiovascular e
Respiratório
Genética de Populações e
Quantitativa
SUB TOTAL
TOTAL ACUMULADO

TEÓRICO

PRÁTICO

CR
4

Horas
67

CR
-

Horas
0

CR
4

Horas
67

h/a
80

0

0

0

0

0

19

0

-

0

4

67

4

67

80

2
4
2

33
67
33

2
-

33
0
0

4
4
2

67
67
33

80
80
40

2

33

2

33

4

67

80

2

33

-

0

2

33

40

16
94

266
1562

8
42

133
698

24
136

420
2387

480
2720

7º período
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Supervisionado VI
Estágio Supervisionado VI –
Campo
Práticas pedagógicas: ABP e
Saúde
Anatomia e Fisiologia Animal
Comparada

TEÓRICO

PRÁTICO

CR
2

Horas
33

CR
-

Horas
0

CR
2

Horas
33

h/a
40

0

0

0

0

0

17

0

-

0

4

67

4

67

80

4

67

-

0

4

67

80
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Fundamentos de Geologia e
Paleontologia
Ecologia de Populações e
Comunidades
Anatomofisiologia dos Sistemas
Digestório,
Urinário
e
Reprodutores
Biotecnologia
Fundamentos
Teóricos
e
Metodológicos da Educação
Especial e Inclusiva
SUB TOTAL
TOTAL ACUMULADO

2

33

-

0

2

33

40

2

33

-

0

2

33

40

2

33

2

33

4

67

80

2

33

-

0

2

33

40

2

33

-

0

2

33

40

16
110

265
1827

6
48

100
798

22
158

383
2770

440
3160

8º período
COMPONENTE CURRICULAR

TEÓRICO

CR
Filosofia da Educação
4
TCC
2
LIBRAS
2
Educação em Direitos Humanos
2
e Diversidade
Optativa
2
Anatomofisiologia dos Sistemas
2
Endócrino e Nervoso
Evolução
4
SUB TOTAL
18
TOTAL ACUMULADO
128
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL DE HORAS DO CURSO

PRÁTICO

Horas
67
33
33

CR
-

Horas
0
0
0

CR
4
2
2

Horas
67
33
33

h/a
80
40
40

33

-

0

2

33

40

33

-

0

2

33

40

33

2

33

4

67

80

67
299
2126

2
50

0
33
831

4
20
178

67
333
3103
200
3303

80
400
3560

A Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR
apresenta a integralização de 3.303 horas, sendo dessas 1.033 horas destinadas
componentes curriculares pertencentes ao núcleo de Formação Geral, 1.235 horas
inclusas no Núcleo de Aprofundamento e 835 horas relacionadas ao Núcleo de
Integração, além das 200 horas de atividades complementares de enriquecimento
didático, curricular, científico e cultural. Os componentes curriculares Estágio
Supervisionado – Campo, referem-se às atividades extraclasse desenvolvidas pelos
alunos em escolas da rede de ensino básico, públicas ou privadas, do município e
região, sob a supervisão de um professor com formação na área de Ciências e/ou
Biologia (Quadro 01).
Para adequação ao dimensionamento dos laboratórios de ensino, os
componentes curriculares que apresentam carga horária prática terão o número
máximo de 20 alunos por turma. Dessa forma, em turmas que excederem a
quantidade de alunos indicada, será necessário duplicar a carga horária de aula
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prática para os docentes visando a segurança e bom andamento das aulas práticas
em laboratório.

Quadro 01: Resumo de Carga Horária Curricular
RESUMO DE HORAS

Horas

Componentes Curriculares dos Núcleos de Formação Geral e

2.270

Aprofundamento
Estágio Supervisionado

400

Práticas como Componentes Curriculares (PCCs)

400

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

33

Atividades complementares

200

TOTAL DE HORAS

3.303

O Quadro 02 indica a exigência de aprovação prévia do aluno em
componente(s) curricular(res) específicos (pré-requisitos), para que possa se
matricular em outro(s) componente(s) curricular(res), identificando as diferentes
relações definidas para a sua progressão curricular:

Quadro 02: Indicação de Pré-Requisitos
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES) A
CURSAR

COMPONENTE CURRICULAR
CURSADO PREVIAMENTE – PRÉREQUISITO

- Bioquímica

- Química

- Bioestatística

- Matemática

- Histologia animal

- Biologia Celular

- Anatomia e morfologia vegetal
- Genética básica
- Biofísica

- Física Geral

- Fisiologia vegetal

- Bioquímica

- Biotecnologia
-

Anatomofisiologia

dos

sistemas

locomotor, cardíaco e respiratório
-

Anatomofisiologia

dos

sistemas

digestório, urinário e reprodutores

57

-

Anatomofisiologia

dos

sistemas

endócrino nervoso
- Diversidade e evolução de organismos - Princípios de Sistemática e Diversidade
fotossintetizantes
-

Invertebrados:

dos Seres Vivos
animais

basais

e

lophotrocozoa
- Invertebrados: ecdysozoa e chordata
- Vertebrados
- Fisiologia vegetal

- Anatomia e morfologia vegetal

- Invertebrados: ecdysozoa e chordata

-

Invertebrados:

animais

basais

e

lophotrocozoa
-

Invertebrados:

animais

basais

e - Princípios de Sistemática e Diversidade

lophotrocozoa

dos Seres Vivos

- Vertebrados

- Invertebrados: ecdysozoa e chordata

-

Anatomia

e

Fisiologia

Animal - Vertebrados

Comparada
-

Anatomofisiologia

dos

sistemas -

digestório, urinário e reprodutores
-

Anatomofisiologia

Anatomofisiologia

dos

sistemas

locomotor, cardíaco e respiratório

dos

sistemas

dos

sistemas -

endócrino nervoso
-

Anatomofisiologia

endócrino nervoso
-

Anatomofisiologia

Anatomofisiologia

dos

sistemas

digestório, urinário e reprodutores
dos

sistemas -

Anatomofisiologia

dos

sistemas

endócrino nervoso

digestório, urinário e reprodutores

- Genética de populações e quantitativa

- Genética básica

- Evolução

- Genética de populações e quantitativa

- Ecologia de populações e comunidades

- Fundamentos de Ecologia

- Estágio Supervisionado II

- Estágio Supervisionado I

- Estágio Supervisionado VI
- Estágio Supervisionado VI
- Estágio Supervisionado III

- Estágio Supervisionado II

- Estágio Supervisionado V

- Estágio Supervisionado IV

- TCC

- Estágio Supervisionado VI
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3.8.2 Representação Gráfica do Processo Formativo
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3.8.3 Componentes Optativos

Com vistas à flexibilização curricular e atendendo a Portaria no 290/2011 de
23 de maio de 2011 que aprova a regulamentação sobre a natureza e/ou o tipo dos
Componentes Curriculares dos Cursos de Graduação, o estudante poderá escolher
componentes curriculares no oitavo período. A escolha do componente curricular
optativo deverá ser realizada no período precedente através de dois turnos de
eleição pelos estudantes matriculados no período vigente. No primeiro turno serão
eleitos os dois componentes curriculares mais votados e no segundo turno será
realizada a escolha de um desses dois componentes curriculares sendo necessária
a metade e mais um voto para que o componente curricular seja escolhido. A oferta
do componente optativo estará condicionada também, à disponibilidade de docentes
para ministrar o componente curricular. O Quadro 03 apresenta a relação dos
componentes curriculares optativos.
Além dos componentes curriculares presentes no Quadro 03, os alunos do
Curso de Ciências Biológicas poderão cursar componentes optativos ofertados por
outros cursos e que constam no Quadro 04.

Quadro 03: Componentes Curriculares Optativos de Ciências Biológicas
Componentes Curriculares Optativos

Carga Horária

Interação inseto/planta

33 horas (2 Créditos)

Entomologia

33 horas (2 Créditos)

Ilustração científica

33 horas (2 Créditos)

Coleções didáticas na Educação Básica

33 horas (2 Créditos)

Comportamento animal

33 horas (2 Créditos)

60

Quadro 04: Componentes Curriculares Optativos de Outros Cursos
Componente Curricular

Curso

№
créditos
2

Antropologia

Direito

Biossegurança

Farmácia

2

Comportamento humano – Antropologia

Administração Empresas

2

Direito da criança e do adolescente

Direito

2

Editoração I

Artes

4

Educação e sustentabilidade

Educação Física

2

Educação e sustentabilidade

Letras

2

Floricultura e paisagismo

Agronomia

4

Gestão socioambiental e sustentabilidade

Administração Empresas

4

História e cultura afro-brasileira, africana e Direito
indígena e educação das relações étnicoraciais
Mineralogia
Química

2

Neuroanatomofisiologia

Educação Física

2

Patologia

Enfermagem

2

Plantas
medicinais,
aromáticas
Primeiros socorros

condimentares

e Agronomia

2

2

Educação Física

2

Primeiros socorros

Farmácia

2

Química ambiental

Química

2

Recursos naturais renováveis

Agronomia

3

Saúde e meio ambiente

Enfermagem

2

Administração de Empresas

Formação
Empreendedora
I
–
Inovação e Curiosidade

2
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3.9 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS

Componente Curricular: PRÁTICA PEDAGÓGICA: SEMINÁRIOS EM BIOLOGIA
Período: 1º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Instrumentalização dos alunos para a sistematização da busca de informações e
construção de conhecimentos na forma de seminários. Os temas desenvolvidos
estarão vinculados aos projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação
desenvolvidos no Campus.
Referências
Básica
CALLUF, C. C. H. Didática e avaliação em biologia. Curitiba: IBPEX, 2007.
CARVALHO, A. M. P. de (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 1996
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2011.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2010.
VEIGA, I. P. Repensando a didática. 29. ed. São Paulo: Papirus, 2012.
Complementar
ANDRADE, M. M.; MARTINS, J. A. A. (Colab.). Introdução à metodologia do
trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo:
Atlas. 2010.
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus, 1989.
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. 24. ed. Campinas: Papirus, 2011.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. Campinas, Papirus, 2012.
POLITO, R. Como falar corretamente e sem inibições. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA
Período: 1º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Concepção de texto. Concepção e níveis de leitura. Linguagem oral e linguagem
escrita. Gêneros textuais e discursivos. O texto dissertativo-argumentativo. Os
fatores da textualidade: coesão e coerência. Gêneros acadêmicos. Interpretação e
produção de diferentes textos.
Referências
Básica
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal.
São. Paulo: Martins Fontes, 2003.
KLEIMAN, Ângela. Texto & Leitor. São Paulo: Pontes, 1997.
KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2003.
KOCH, Ingedore. & TRAVAGLIA, Luis Carlos. A coerência textual. São Paulo:
Contexto, 2002.
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos
(Orgs.). Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005.
Complementar
COSTA VAL, M. G. Redação e textualidade. 2. ed. São Paulo, Martins Fontes,
1999.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação.
2. ed. São Paulo: Ática, 1997.
KOCH, Ingedore G. V. O texto e a construção dos sentidos. 9. ed., São Paulo:
Contexto, 2007.
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. Prática textual: atividades de leitura
e escrita. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
THEREZO, Graciema Pires. Redação e leitura para universitários. 2. ed. São
Paulo: Alínea, 2008.
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Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR
Período: 1º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Introdução à Biologia celular. Métodos de estudo de células. Bases moleculares da
constituição celular. Células procariotas e eucariotas. Estudo morfofisiológico dos
componentes celulares: matriz extracelular; membranas, citoesqueleto, junções
celulares, citoplasma, organelas e núcleo. Genes e cromossomos. Expressão
gênica. Processos de trocas entre a célula e o meio externo. Obtenção de energia.
Comunicação celular. Ciclo celular: intérfase e divisão celular. Diferenciação celular.
Morte celular. Células tumorais.
Referências
Básica
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2004.
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da citologia celular. 3. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2011.
JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 5. ed.
São Paulo: Sarvier, 2011
ROSS, Michael H; PAWLINA, Wojciech; BARNASH, Todd A. Atlas de histologia
descritiva. Porto Alegre: Artmed, 2012.
Complementar
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
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DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
LODISH, HARVEY et al. Biologia celular e molecular. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2005.
LODISH, HARVEY et al. Biologia celular e molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed,
2014.
GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, c2013.
EÇA, Lilian Piñero. Biologia molecular: guia prático e didático. Rio de Janeiro:
Revinter, 2004.
CARVALHO, Hernandes F.; PIMENTEL, Shirlei Maria Recco. A célula. Barueri:
Manole, 2001.
CARVALHO, Hernandes F.; PIMENTEL, Shirlei Maria Recco. A célula. 3. ed.
Barueri: Manole, 2013.

Componente Curricular: QUÍMICA GERAL
Período: 1º

Carga Horária: 99 hs

Ementa
Noções preliminares. As fórmulas, as equações e a estequiometria. O átomo. Os
elétrons. Periodicidade química. Ligações químicas. Soluções. Reações em solução
aquosa. Soluções aquosas: Equilíbrio ácido-base. Solução aquosa: solubilidade e
equilíbrio de íons complexos. Os não-metais. Os metais representativos e os semimetais. Os metais de transição: compostos de coordenação, teoria da ligação de
valência, teoria do campo cristalino, teoria do orbital molecular. Química orgânica:
Nomenclatura, propriedades dos compostos orgânicos. Reações orgânicas. Isomeria
de compostos orgânicos. Aplicação dos conceitos voltados à questões biológicas
aplicados

na

atividade

de

um

biólogo,

considerando

questões

celulares,

carboidratos, proteínas e lipídeos. Normas de segurança. Técnicas básicas de
laboratório voltadas aos conceitos de química orgânica e de química inorgânica.
Análise gráfica e estatística de dados.
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Referências
Básica
ATKINS, P. W. et al. Shriver e Atkins: Química Inorgânica. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2008.
LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher,
2000.
MORRISON, R. T.; BOYD, R. Química orgânica. 12. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1995.
RUSSEL, J. B. Química Geral. v. 1, v. 2. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
1994.
SOLOMONS, T. W. G. Química orgânica. v. 1, v. 2. São Paulo: Livros Técnicos e
Científicos, 2002.
Complementar
ALLINGER. N. Química orgânica. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1994.
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001.
COTTON, F. A; WILKINSON, G. Química inorgânica. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, 1978.
MAHAN, B. H. Química: um curso universitário. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher,
1995.
MCMURRY, J. Química orgânica: Combo. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

Componente Curricular: MATEMÁTICA
Período: 1º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Noções de potenciação e radiciação, porcentagem, regra de três simples e
composta. Funções: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e resolução de
situações problemas.
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Referências
Básica
CALDEIRA, A. M. et al. Pré Cálculo. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
DANTE, L. R. Matemática: Contexto & Aplicações. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Ática,
2003.
FLEMMING, D. M. Cálculo A: funções; limite; derivação; integração. 6. ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
MEDEIROS, V. Z. et al. Pré Calculo. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
SILVA, S. M. et al. Matemática: para os cursos de economia, administração,
ciências contábeis. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
Complementar
BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Curso de Matemática: Volume Único. 2. ed. São
Paulo: Moderna, 1998.
DANTE, L. R. Matemática. São Paulo: Ática, 2005.
EZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. v. 1. São
Paulo: Atual, 1996.
IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. v 6. São
Paulo: Atual, 1996.
PAIVA, Manuel. Matemática. Volume Único. São Paulo: Moderna, 2005.

Componente Curricular: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Período: 1º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Educação, cultura e sociedade. Sociologia e educação nos autores clássicos e
contemporâneos. Educação, poder, desigualdade e mudança social. A importância
da Sociologia da Educação no processo formativo do educador. Sociologia da
Educação no Brasil. Sociologia e educação das relações étnico-raciais. Educação,
cultura

e

sociedade.

Sociologia

e

educação

nos

autores

clássicos

e

contemporâneos. Educação, poder, desigualdade e mudança social. A importância
da sociologia da educação no processo formativo do educador. Sociologia da
educação no Brasil.
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Referências
Básica
ADORNO, T. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
BOURDIEU, P; PASSERON, J. A reprodução: elementos para uma teoria do
sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
FERNANDES, F. Revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação
sociológica. 5. ed. São Paulo: Globo, 2006.
LOMBARDI, J. C. (Org.). Globalização, pós modernidade e educação: história,
filosofia e temas transversais. Campinas: Autores Associados, 2009.
RODRIGUES, A. T. Sociologia da educação. 6. ed. Rio de Janeiro: Lamparina,
2007.
Complementar
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos
filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985
ALMEIDA, V. S. Educação em Hannah Arendt: entre o mundo deserto e o amor ao
mundo. São Paulo: Cortez, 2011.
DURKHEIM, E. Educação e sociologia. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1982.
NOGUEIRA, M. A. Educação, saber, produção em Marx e Engels. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 1993
WEBER, M. Os letrados chineses. In: WEBER, M. Ensaios de sociologia. Rio de
Janeiro: Guanabara-Koogan, 1982.

Componente Curricular: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Período: 2º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Fundamentação teórica. Inserção em espaço educativo: observação, vivência e
análise do cotidiano escolar e estudo da organização do trabalho pedagógico, tendo
em vista a elaboração de projetos de ensino de Ciências e Biologia a serem
desenvolvidos em escolas de Ensino Fundamental e Médio.
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Referências
Básica
CARVALHO, A. M. P.; PEREZ, G. D. Formação de professores de ciências:
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. São Paulo: EDUSP, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PICONEZ, S. C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez,
2012.
Complementar
BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R.. Manual de orientação:
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
GODEFROID, Rodrigo Santiago. O ensino de biologia e o cotidiano. Curitiba:
IBPEX, 2014.
JARMENDIA, Amélia Maria; FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Formação de
professores e estágios supervisionados: fundamentos e ações. São Paulo:
Terracota, 2009.
NARDI, R. Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo:
Escritura, 2004.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2012.

Componente Curricular: FÍSICA GERAL PARA BIOLOGIA
Período: 2º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Grandezas físicas. Tópicos de mecânica. Lei da conservação da energia.
Gravitação. Conceitos básicos de eletricidade. Conceitos básicos de ondas. Tópicos
de termodinâmica e tópicos de Astronomia.
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Referências
Básica
HALLIDAY D.; RESNICK R.; WALKER J. Fundamentos de física. v. 1. 9. ed. LTC,
2012.
HALLIDAY D.; RESNICK R.; WALKER J. Fundamentos de física. v. 2. 9. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2012.
HALLIDAY D.; RESNICK R.; WALKER J. Fundamentos de física. v. 3. 9. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2012.
HALLIDAY D.; RESNICK R.; WALKER J. Fundamentos de física. v. 4. 9. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2012.
SEARS, ZEMANSKY, Física, v. 1. 10. ed. Pearson, 2003.
Complementar
MENEZES, L. C. et al. Física 1 – Mecânica. 5. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.
NUSSENZVEIG, H. M., Curso de física básica, v. 2. São Paulo: Edgar Blücher,
1987.
NUSSENZVEIG, H. M., Curso de física básica, v. 3. São Paulo: Edgar Blücher,
1987.
TIPLER, P. A., MOSCA, G., Física. 5. ed. v. 1, Rio de Janeiro: LTC, 2006.
TIPLER, P. A., MOSCA, G., Física. 5. ed. v. 2, Rio de Janeiro: LTC, 2006.

Componente Curricular: PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E DIVERSIDADE DOS
SERES VIVOS
Período: 2º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Histórico da classificação e sistemática. Sistemas de classificação dos seres vivos.
Definições de espécies. Regras de nomenclatura dos seres vivos. Coleções
biológicas. Sistemática filogenética. Leitura e construção de dendrogramas e
cladogramas. Grupos naturais e não-naturais: monofiletismo, parafiletismo e
polifiletismo. Dicotomias, politomias e suas interpretações. Caracteres e tipos de
caracteres. Apomorfias, sinapomorfias, plesiomorfias e simplesiomorfias. Análise de
parcimônia, homoplasias: convergências e reversões. Bases da classificação dos
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seres vivos atuais.
Referências
Básica
AMORIM, D. S. Fundamentos de sistemática filogenética. Ribeirão Preto: Holos
Editora. 2002
BRUSCA, R. C.; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2. ed. Guanabara Koogan, 2007.
JUDD, W. A.; CAMPBELL, C. S., KELLOG, E. A.; DONOGHUE, M. Sistemática
vegetal: um enfoque filogenético. 3. ed. Porto Alegre: Artmed Traduzido por R. B.
Singer, R. Farias-Singer, A. O. Simões e T. Chies. 2008.
PANTOJA, S. Filogenética: primeiros passos. Technical Books Editora. 2016.
SCHNEIDER, H. Métodos de análise filogenética: um guia prático. 3. ed. Ribeirão
Preto: Holos Editora. 2007.
Complementar
MADDISON, D. R. and K.-S. SCHULZ (eds.) The tree of life web project. Internet
address: http://tolweb.org, 2007.
PARR, C. S., N. WILSON, P. LEARY, K. S. SCHILZ, K. LANS, L. WALLEY, J. A.
HAMMOCK, A. GODDARD, J. RICE, M. STUDER, J. T. G. HOLMES, and R. J.
CORRIGAN, Jr. 2014. The encyclopedia of life v2: providing global access to
Knowledge about life on earth. Biodiversity Data Journal 2: e1079, doi:
10.3897/BDJ.2.e1079.

Disponível

na

internet:

Encyclopedia

of

life

–

http://www.eol.org.
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. ed., Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
RUPPERT, E. E., FOX, R. S., BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 6. ed.
São Paulo: Roca, 1996.
SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação
das famílias de fanerógamas nativas e exóticas do Brasil. 2. ed., Nova Odessa:
Instituto Plantarum de estudos da flora Ltda. 2008.
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Componente Curricular: ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL
Período: 2º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Técnicas em anatomia vegetal – fixação, coloração e preparação de lâminas. A
Célula vegetal – parede celular, vacúolos e plastídios e divisão celular. Tecidos
vegetais: meristemas, tecidos de revestimento, tecido fundamental (parênquimas),
sustentação, condução e estruturas secretoras. Estruturação e anatomia dos órgãos
vegetais: raiz, caule, folha, flor, fruto, semente e plântula.
Referências
Básica
APEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia vegetal.
3. ed. UFV. Viçosa/MG. 404p. 2012.
FERRI, M. G. Botânica: morfologia interna das plantas. São Paulo: Melhoramentos,
1990.
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SOUZA, L. A. Morfologia e anatomia vegetal: célula, tecidos, órgãos e plântula.
Editora UEPG, 2003.
SOUZA, L. A.; ROSA, S. M. da.; MOSCHETA, I. S.; MOURÃO, K. S. M.; RODELLA,
R. A.; ROCHA, D. S.; LOLIS, M. I. G. A. Morfologia e anatomia vegetal: técnicas e
práticas. Editora UEPG, 2005.
Complementar
CUTTER, E. G. Anatomia vegetal. Parte I. Células e tecidos. 2. ed. São Paulo:
Roca. 2013.
CUTTER,

E.

G.

Anatomia

vegetal.

Parte

II.

Órgãos

Experimentos

e

interpretação. 2. ed. São Paulo: Roca. 2002.
GONÇALVES, E. G.; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário
ilustrado de morfologia das plantas vasculares. 2. ed. São Paulo: Instituto Plantarum
de estudos da Flora. 2011.
SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação
das famílias de fanerógamas nativas e exóticas do Brasil. 2. ed. Nova Odessa:
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Instituto Plantarum de estudos da flora Ltda. 2008.
VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica: organografia. 4. ed. UFV. 2003.

Componente Curricular: HISTOLOGIA ANIMAL
Período: 2º

Carga Horária: 67 h

Ementa
Diferenciação celular, multicelularidade e tecidos. Técnicas em histologia animal.
Tecidos epiteliais. Tecidos conjuntivos. Sangue e hemocitopoese. Tecidos muscular
e nervoso.
Referências
Básica
AARESTRUP, B. J. Histologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
GEORGE, Luiz Ludovico; ALVES, Carlos Elvas Rodrigues; CASTRO, Rodrigo
Roque Lesqueves de. Histologia comparada. 2. ed. São Paulo, SP: Roca, 1998.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
ROSS, M. H; PAWLINA, W.; BARNASH, T. A. Atlas de histologia descritiva. Porto
Alegre: Artmed, 2012.
Complementar
CORMACK, D. H. Fundamentos de histologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
ROSS, M. H.; REITH, E. J.; ROMRELL, L. J. Histologia: texto e atlas. 2. ed. São
Paulo: Panamericana, 1993.
SOBOTTA, J.; WELSCH, U. (Ed.). Atlas de histologia: citologia, histologia e
anatomia microscópica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2000.
TORTORA, G. J. Princípios de anatomia e fisiologia. 9. ed. Guanabara Koogan,
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2002.

Componente Curricular: BIOQUÍMICA
Período: 2º

Carga Horária: 67 h

Ementa
Estrutura química, propriedades e funções biológicas da água; íons; aminoácidos,
peptídeos e proteínas; carboidratos; lipídios; nucleotídeos e ácidos nucléicos;
vitaminas.

Tampões

biológicos.

Enzimas.

Bioenergética.

Metabolismo

de

carboidratos: glicólise; ciclo de Krebs; cadeia transportadora de elétrons e
fosforilação oxidativa; gliconeogênese; via das pentoses fosfato. Catabolismo de
ácidos graxos e biossíntese de lipídios. Biossíntese e oxidação de aminoácidos,
produção de ureia. Integração e regulação metabólica. Regulação da Expressão
Gênica.
Referências
Básica
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 3. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2011.
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
DEVLIN, T. M. (Coord.). Manual de bioquímica com correlações clínicas. São
Paulo: Edgard Blücher, 2011.
HARVEY, R. A; FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2012.
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 5. ed.
São Paulo: Sarvier, 2011.
Complementar
BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
CONN, E. E.; STUMPF, P. K. Introdução à bioquímica. São Paulo: E. Blücher,
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1980.
CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica: ilustrada. 2. ed.
Porto Alegre: Artmed, 1997.
MOTTA, V. T. Bioquímica. 2. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2011.
MASTROENI, Marco Fábio; GERN, Regina Maria Miranda. Bioquímica: práticas
adaptadas. São Paulo: Atheneu, 2008.

Componente Curricular: BIOESTATÍSTICA
Período: 2º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Introdução ao estudo da bioestatística, estatística descritiva: noções de amostragem,
medidas de tendência central, medidas de dispersão. Distribuição normal de
probabilidade. Inferências estatísticas: intervalo de confiança e teste de hipótese.
Referências
Básica
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre:
Artmed, 2003.
DÍAZ, F. R; LÓPEZ, F. J. B. Bioestatística. São Paulo: Cengage Learning. 2006.
PAGANO M, GAUVREAU K. Princípios de bioestatística. 2. ed. São Paulo:
Pioneira, 2004.
MOORE, D. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
Complementar
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2002.
CRESPO, A. A. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 16. ed. 1998.
MARTINS, G. A.; DOMINGUES, O. Estatística aplicada. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2014.
LEVINE, D. Estatística: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel. Rio de
Janeiro: LTC, 2000. Técnicos e Científicos, 1978.
SPIEGEL, M. R. Estatística. São Paulo: Makron Books, 1993.
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TOLEDO, G. L., OVALLE, I. I. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985.

Componente Curricular: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Período: 3º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Estudo e análise de situações da prática docente de Ciências na escola; Vivência de
experiências: observação e coparticipação no Ensino Fundamental.
Referências
Básica
CARVALHO, A. M. P.; PEREZ, G. D. Formação de professores de ciências:
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. São Paulo: EDUSP, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PICONEZ, S. C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez,
2012.
Complementar
BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R.. Manual de orientação:
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
GODEFROID, Rodrigo Santiago. O ensino de biologia e o cotidiano. Curitiba:
IBPEX, 2014.
JARMENDIA, Amélia Maria; FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Formação de
professores e estágios supervisionados: fundamentos e ações. São Paulo:
Terracota, 2009.
NARDI, R. Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo:
Escritura, 2004.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2012.
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Componente Curricular: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: RECURSOS DIDÁTICOS
Período: 3º

Carga Horária: 64 hs

Ementa
Estudo dos fundamentos teóricos que norteiam a elaboração e avaliação de
recursos didáticos. Planejamento, elaboração, desenvolvimento e análise de jogos,
mapas conceituais e modelos didáticos. Atividades práticas relacionadas à
orientação de seminários.
Referências
Básica
CARVALHO, A. M. P. Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
CARVALHO, A. M. P.; PEREZ, G. D. Formação de professores de ciências:
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011.
HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 6. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2010.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 14. ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 1996.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2004.
Complementar
GODEFROID, R. S. O ensino de biologia e o cotidiano. 2. ed. Curitiba: IBPEX,
2014.
MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Ensino de biologia: histórias e
práticas em diferentes espaços educativos. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
MORAN, J. M.; MASETTO, M.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. 19. ed. Campinas: Papirus, 2012.
NARDI, R. Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Escrituras Editora,
1998.
VEIGA, I. P. A. Repensando a didática. 29. ed. São Paulo: Papirus, 2012.

77

Componente Curricular: MICROBIOLOGIA
Período: 3º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Abordagem histórica sobre o estudo dos microrganismos. Classificação, morfologia,
reprodução e importância das bactérias, vírus e fungos. Metabolismo de bactérias e
fungos. Controle do crescimento microbiano: métodos físicos e químicos. A relação
microrganismos, o homem e o meio ambiente: microrganismos patogênicos e
doenças; microrganismos simbiontes; microbiologia de alimentos; aplicações
biotecnológicas de microrganismos. Microbiologia ambiental.
Referências
Básica
KONEMAN, Elmer W. et al. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 5.
ed. São Paulo: MEDSI, 2001.
MURRAY, P. R. Microbiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
PELCZAR, Michael Joseph et al. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São
Paulo: Pearson Makron Books, 1997. 2 v.
TORTORA, Gerard J.; CASE, Christine L.; FUNKE, Berdell R. Microbiologia. 10. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2012.
TRABULIS.; L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu,
2008.
Complementar
FRANCO, Bernadette D. G. de Melo; LANDGRAF, Mariza. Microbiologia dos
alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008.
MADIGAN, Michael T. Microbiologia de Brock. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
OPLUSTIL, Carmen Paz (Org.). Microbiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2012. v.
2
PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
SILVA, Wilmar Dias da; MOTA, Ivan. Bier: imunologia básica e aplicada. 5. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
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Componente Curricular: DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DOS ORGANISMOS
FOTOSSINTETIZANTES
Período: 3º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Diversidade, evolução, relações filogenéticas e ecologia (importância ambiental) dos
organismos

fotossintetizantes.

Euglenozoa,

Hacrobia,

Cyanobacteria,

Estramenópilos

“algas”

unicelulares

fotossintetizantes

e

(grupos

Alveolados),

“macroalgas” (Algas vermelhas, verdes e marrons). Plantas avasculares e
vasculares: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas.
Referências
Básica
FERRI, M. G. Botânica: morfologia interna das plantas. São Paulo: Melhoramentos,
1990.
JUDD, W. A.; CAMPBELL, C. S., KELLOG, E. A.; DONOGHUE, M. Sistemática
vegetal: um enfoque filogenético. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, Traduzido por R. B.
Singer, R. Farias-Singer, A. O. Simões e T. Chies. 2008.
NULTSCH, W. Botânica geral. 10. ed. Porto Alegre: Artes Gráficas, 2000.
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação
das famílias de fanerógamas nativas e exóticas do Brasil. 2. ed. Nova Odessa:
Instituto Plantarum de estudos da flora Ltda., 2008.
Complementar
GONÇALVES, E. G.; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário
ilustrado de morfologia das plantas vasculares. 2. ed. São Paulo: Instituto Plantarum
de estudos da flora, 2011.
MADDISON, D. R. and K.-S. SCHULZ (eds.) The tree of life web project. Internet
address: http://tolweb.org, 2007.
NABORS, M. W. Introdução à botânica. São Paulo: ROCA, 2012.
NULTSCH, W. Botânica geral. 10. ed. Porto Alegre: Artes Gráficas, 2000.
PARR, C. S., N. WILSON, P. LEARY, K. S. SCHILZ, K. LANS, L. WALLEY, J. A.
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HAMMOCK, A. GODDARD, J. RICE, M. STUDER, J. T. G. HOLMES, and R. J.
CORRIGAN, Jr. 2014. The encyclopedia of life v2: providing global access to
knowledge about life on earth. Biodiversity Data Journal 2: e1079, doi:
10.3897/BDJ.2.e1079.

Disponível

na

internet:

Encyclopedia

of

Life

–

http://www.eol.org.

Componente Curricular: EMBRIOLOGIA
Período: 3º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Estudo comparativo dos modos de reprodução animal, da gametogênese, da
fecundação, das fases do desenvolvimento embrionário e dos anexos embrionários.
Produção de embriões in vitro.
Referências
Básica
CARLSON, B. M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
KARDONG, K. V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 5. ed. São
Paulo: Roca, 2011.
MOORE, K. Embriologia básica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
TORTORA, G. J; DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2012.
Complementar
CASTILLO ROMERO, M. E. Embriologia: biologia do desenvolvimento. 1. ed. São
Paulo: Iátria, 2005.
GARCIA, S. M. L.; FERNÁNDEZ, C. G. Embriologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed,
2012.
MARQUES, M. B. O que é célula-tronco. São Paulo: Brasiliense, 2006.
MOORE, K. Embriologia clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
SOBOTTA, J. Atlas de histologia: citologia, histologia e anatomia microscópica. 6.
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ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

Componente Curricular: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
Período: 3º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Noções dos princípios da construção do conhecimento científico. Método indutivo.
Método hipotético-dedutivo. Noções gerais sobre as técnicas de investigação
científica: pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Elementos normativos de
acordo com a ABNT e Instituto Federal do Paraná. Formas de trabalhos científicos.
Planejamento, execução e apresentação de um projeto. Artigos científicos:
elaboração e apresentação. A estrutura da pesquisa científica na investigação de
nível superior.
Referências
Básica
ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS.

Apresentação

de

relatórios técnico-científicos. NBR-14724. Rio de Janeiro: 2003.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184
p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez,
2002.
WATANABE, C. B.; MORETO, E. C.; DUTRA, R. R. Normas para apresentação de
trabalhos acadêmicos do Instituto Federal do Paraná. Curitiba, 2010.
Complementar
BARROS, A. J.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia. São Paulo:
Mc Grawhill do Brasil, 2003.
FAZENDA, I. C. A. (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 12. ed. São
Paulo: Cortez, 2010. 212 p.
KOCHE, J. C. Fundamentos da metodologia científica. Rio de Janeiro: Vozes,
2013.
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
ROMANCINI,

R.

A

praga

do

plágio

acadêmico.

Revista

Científica

FAMEC/FAAC/FMI/FABRASP. Ano 6, n. 6, 2007, pp. 44-48. Disponível em:
https://sites.google.com/site/richardromancini/pragaplagio. Acesso em: 04 nov. 2013.

Componente Curricular: CURRÍCULO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Período: 3º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Currículo: história e conceitos. Teorias do desenvolvimento Curricular. Currículo,
epistemologia e cultura. Currículo hegemônico. Avaliação Curricular. Paradigmas
contemporâneos e currículo. Teorias da Administração/organização da educação.
Processo sócio histórico de atribuições e competências dos sistemas e órgãos
educacionais. Princípios fundamentais da administração pública. gestão participativa
e democrática. Políticas educacionais, Currículo e gestão. Órgãos colegiados da
Escola. Teorias e práticas das instituições escolares: o trabalho da gestão. Gestão
educacional e o Projeto Político Pedagógico.
Referências
Básica
APPLE, Michael. Educando a direita. São Paulo: Cortez/IPF, 2004
GOODSON, Igor. Currículo: Teoria e História. Petrópolis: Vozes, 1995.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. São
Paulo: Heccus, 2013.
MOREIRA, A. F (Org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 2007.
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 3. ed. São Paulo:
Cortez, 2012.
Complementar
APPLE, Michael. A educação democrática numa era conservadora. Petrópolis:
Vozes, 1997.
______. Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
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APPLE, Michael W. Educação e poder. Porto Alegre: Artmed, 1989.
ARROYO, Miguel. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2007.
OLIVEIRA, Ines Barbosa. (org.). Alternativas emancipatórias em currículo. São
Paulo: Cortez, 2007.

Componente Curricular: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
Período: 4º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Estágio de regência: integração da teoria com a prática pedagógica por meio da
ação docente, tendo como subsídios os saberes pedagógicos, conteúdos
específicos e metodologias para o ensino de Ciências (6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental).
Referências
Básica
CARVALHO, A. M. P.; PEREZ, G. D. Formação de professores de ciências:
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. São Paulo: EDUSP, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PICONEZ, S. C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez,
2012.
Complementar
BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação:
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
GODEFROID, Rodrigo Santiago. O ensino de biologia e o cotidiano. Curitiba:
IBPEX, 2014.
JARMENDIA, Amélia Maria; FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Formação de
professores e estágios supervisionados: fundamentos e ações. São Paulo:
Terracota, 2009.
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NARDI, R. Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo:
Escritura, 2004.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2012.

Componente

Curricular:

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS:

TECNOLOGIAS

EDUCACIONAIS
Período: 4º

Carga Horária: 67 h

Ementa
Mídia impressa e educação. O rádio e a educação. Ferramentas de produção e
edição de textos, vídeos e animações. Uso de blogs, fóruns de discussão on-line
como ferramentas de ensino. Produção de vídeo aulas. Educação a Distância (EaD)
através da internet. Ambientes virtuais de aprendizagem: a plataforma Moodle e
similares. Metodologias ativas de aprendizagem: sala de aula invertida, instrução
pelos pares.
Referências
Básica
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de
aprendizagem. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2016.
KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. CampinasSP: Papirus, 2007
MAZUR, E. Peer instruction: a revolução da aprendizagem ativa. Porto Alegre:
Artmed, 2015.
SILVA, M.; PESCE, L.; ZUIN, A. Educação on-line: cenário, formação e questões
didático-metodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010.
TORI, R. Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de
distâncias em ensino e aprendizagem. São Paulo: Senac, 2010.
Complementar
AULER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressupostos para o contexto
brasileiro. Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 2007.
CARR, N. A geração superficial: o que a Internet está fazendo com nossos
cérebros. Trad. M. G. F. Friaça. Rio de Janeiro: Agir, 2011.
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MATTAR, J. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo:
Pearson, 2010.
NICOLELIS, M. Muito além do nosso eu: a nova neurociência que une cérebros e
máquinas – e como ela pode mudar nossas vidas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2011.
SANTAELLA. L. A. A crítica das mídias na entrada do século XXI. In: Prado, J. L.
R. (Org). Críticas das práticas midiáticas. São Paulo: Hacher, 2002.

Componente

Curricular:

INVERTEBRADOS:

ANIMAIS

BASAIS

E

LOPHOTROCOZOA
Período: 4º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Introdução a zoologia e ao reino Metazoa. Características gerais dos animais
(arquitetura corpórea e padrões de desenvolvimento). Origem basal dos animais os
choanoflagelados.

Diversidade,

morfologia,

anatomia,

evolução,

relações

filogenéticas e ecologia de invertebrados: filos Porifera, Cnidaria, Ctenophora,
Platyhelminthes, Rotifera, Acanthocephala, Gastrotricha, “Lofoforados”, Annelida, e
Mollusca.
Referências
Básica
BARNES, R. S. K. CALOW, P.; OLIVE, P. J. W.. Os invertebrados: uma síntese. 2.
ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
BRUSCA, R. C.; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2. ed. Guanabara Koogan, 2007.
FRANSOZO, A.; NEGREIROS-FRANSOZO, M. L. Zoologia dos invertebrados. Rio
de Janeiro: ROCA/GEN, 2016.
RUPPERT, E. E., FOX, R. S., BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 6. ed.
São Paulo: Roca, 1996.
STORER, et al. Zoologia Geral. São Paulo: Nacional, 2003.
Complementar
BARNES, R. S. K.; CALOW, P.; OLIVE, P. J. W. Os invertebrados: uma nova
síntese. São Paulo: Atheneu, 1995.
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HICKMAN JÚNIOR, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de
zoologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
HICKMAN JÚNIOR, C. P. et al. Princípios integrados de zoologia. 15. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
MADDISON, D. R. and K.-S. SCHULZ (eds.) The Tree of Life Web Project. Internet
address: http://tolweb.org, 2007.
MOORE, J. Uma introdução aos invertebrados. São Paulo: Santos, 2011.
PARR, C. S., N. WILSON, P. LEARY, K. S. SCHILZ, K. LANS, L. WALLEY, J. A.
HAMMOCK, A. GODDARD, J. RICE, M. STUDER, J. T. G. HOLMES, and R. J.
CORRIGAN, Jr. 2014. The encyclopedia of life v2: providing global access to
knowledge about life on earth. Biodiversity Data Journal 2: e1079, doi:
10.3897/BDJ.2.e1079.

Disponível

na

internet:

Encyclopedia

of

life

–

http://www.eol.org.

Componente Curricular: FISIOLOGIA VEGETAL
Período: 4º

Carga Horária: 64 hs

Ementa
Relações hídricas. Transpiração e fisiologia dos estômatos. Nutrição mineral.
Fotossíntese. Translocação de solutos orgânicos. Metabolismo do nitrogênio em
plantas. Substâncias reguladoras do desenvolvimento vegetal. Crescimento e
desenvolvimento.

Fotomorfogênese.

Movimentos

em

plantas.

Metabólitos

secundários. Fisiologia do estresse.
Referências
Básica
KERBAUY, G. B. Fisiologia vegetal. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
LEHNINGER, A. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2014.
LEHNINGER, A. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
NULTSCH, W. Botânica geral. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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RAVEN, P. H; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
Complementar
APPEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia vegetal.
3. ed. Viçosa, MG: UFV, 2012.
FERRI, M. G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia). 15. ed. São
Paulo: Nobel, 1983.
FERRI, M. G. Botânica: morfologia interna das plantas (anatomia). 9. ed. São Paulo:
Melhoramentos, 1990, 1999.
FERRI, M. G. Fisiologia vegetal. v. 1, 2. 2. ed. São Paulo: EPU, 1985.
SAMPAIO, E. Fisiologia vegetal: teoria e experimentos. 2. ed. Ponta Grossa:
UEPG, 2010.

Componente Curricular: IMUNOLOGIA
Período: 4º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Conceitos

fundamentais

sobre

a

organização,

funcionamento

e

atividade

imunológica. Moléculas, células e órgãos do sistema imune. Imunidade inata e
adaptativa. Reconhecimento de antígenos. Evolução do sistema imune. Imunidade
na defesa e doença: imunidade aos microrganismos; vacinação; imunodeficiências;
hipersensibilidade;

transplantes

e

rejeição;

imunidade

contra

tumores;

autoimunidade.
Referências
Básica
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
BENJAMINI, E. et al. Microbiologia e imunologia. São Paulo: Melhoramentos,
1994.
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MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
TORTORA, Gerard J.; CASE, Christine L.; FUNKE, Berdell R. Microbiologia. 10. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2012.
Complementar
BENJAMINI, Eli; COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 4. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
CALICH, V. L. G.; VAZ, C. A. C. Imunologia básica. Rio de Janeiro: Revinter, 2001.
ROITT, Ivan; BROSTOFF, Jonathan; MALE, David. Imunologia. 6. ed. São Paulo:
Manole, 2003.
SHARON, Jacqueline. Imunologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.
SILVA, Wilmar Dias da; MOTA, Ivan. Bier: imunologia básica e aplicada. 5. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

Componente Curricular: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
Período: 4º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
A história da avaliação educacional e a pedagogia do exame. Avaliação nas
diferentes tendências pedagógicas. Avaliação na perspectiva da pedagogia
histórico-crítica.

Políticas

e

legislação

sobre

avaliação

e

recuperação

da

aprendizagem. Instrumentos avaliativos.
Referências
Básica
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica.
Campinas, SP: Autores Associados, 2002.
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico.
São Paulo: Cortez, 2011.
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem: estudos e proposições. 22. ed.
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São Paulo: Cortez, 2011.
SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e a prática de
avaliação e reformulação de currículo. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação: concepção dialética-libertadora do
processo de avaliação escolar. 18. ed. São Paulo: Libertad, 2008.
Complementar
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação –
para uma sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2009.
DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
ESTEBAN, M. T. (org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de
Janeiro: DP&A, 1999.
HOFFMANN, J. Pontos e contra pontos: do pensar ao agir em avaliação. Porto
Alegre: Mediação, 1998.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 8. ed.
Campinas: Autores Associados, 2003.

Componente Curricular: DIDÁTICA
Período: 4º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Aspectos históricos e conceituais da didática. A didática como campo de
conhecimento da educação. Concepções de educação. A didática e as tendências
pedagógicas na educação brasileira. Didática e formação do professor. Organização
do trabalho pedagógico e plano de trabalho docente.
Referências
Básica
ALVES, Gilberto Luiz. O trabalho didático na escola moderna: formas históricas.
Campinas: Autores Associados, 2005.
CANDAU, Vera M. (org.) A didática em questão. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
1991.
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica.
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Campinas, SP: Autores Associados, 2002.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1992.
VEIGA, Ilma P. et al. Repensando a didática. 16. ed. Campinas, SP: Papirus, 2002.
Complementar
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 23. ed. São Paulo: Terra e Paz, 2015.
GHIRALDELLI Jr., Paulo. O que é pedagogia. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia críticosocial dos conteúdos. 14. ed. São Paulo: Loyola, 1996.
VEIGA, Ilma P. (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 6. ed. Campinas, SP:
Papirus, 2001.
WACHOWICZ, Lílian Anna. O método dialético na didática. Campinas, SP:
Papirus, 1995.

Componente Curricular: ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
Período: 5º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Estudo e análise de situações da prática docente de Biologia na escola; Vivência de
experiências: observação e coparticipação no Ensino Médio.
Referências
Básica
CARVALHO, A. M. P.; PEREZ, G. D. Formação de professores de ciências:
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. São Paulo: EDUSP, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PICONEZ, S. C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L.. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez,
2012.
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Complementar
BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R.. Manual de orientação:
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
CALLUF, C. C. H. Didática e avaliação em biologia. Curitiba: IBPEX, 2007.
GODEFROID, Rodrigo Santiago. O ensino de biologia e o cotidiano. Curitiba:
IBPEX, 2014.
JARMENDIA, Amélia Maria; FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Formação de
professores e estágios supervisionados: fundamentos e ações. São Paulo:
Terracota, 2009.
NARDI, R. Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo:
Escritura, 2004.

Componente

Curricular:

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS:

ESTRATÉGIAS

DE

ENSINO E APRENDIZAGEM
Período: 5º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Estratégias de ensino como práticas pedagógicas: conceitos, objetivos e aplicações.
Educação de Jovens e Adultos. Filmes: exposição e discussão; debate; estudo de
caso; júri simulado; dinâmicas entre grupos; teatro e paródias; experimento; saída de
campo. Produção de artigo
Referências
Básica
ANDRADE, L.; SOARES, G.; PINTO, V. Oficinas ecológicas: uma proposta de
mudanças. São Paulo: Vozes, 1995.
BUSQUETS, M. D. et al Temas transversais em educação: bases para uma
formação integral. São Paulo: Ática. 2000.
CARVALHO, A. M. P. de (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
KRASILCHIK, Myriam. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São Paulo: EDUSP,
2004. 199 p.
NARDI, R. Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Escritura, 2002.
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Complementar
CAMPOS, M. C. C.; NIGRO, R.G. Didática de Ciências: o ensino-aprendizagem
como investigação. São Paulo, FTD, 1999.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
GODEFROID, R. S. O ensino de biologia e o cotidiano. Curitiba: IBPEX, 2010.
KRASILCHIK, M. O professor e o currículo das Ciências. São Paulo, EDUSP,
1987.
MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Ensino de biologia: histórias e
práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2009.

Componente Curricular: INVERTEBRADOS: ECDYSOZOA E CHORDATA
Período: 5º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Introdução aos Ecdysozoa. Diversidade, morfologia, anatomia, evolução, relações
filogenéticas e ecologia dos grupos: Filo Nematoda; Panarthropoda: Onycophora e
Tardigrada.
Myriapoda

Filo
e

Arthropoda;

Hexapoda.

Trilobitomorpha,

Filos

Crustaceae,

Deuterostomados

–

Cheliceriformes,

Enterocelicos:

Filos

Echinodermata e Hemichordata. Filo Chordata: Sub-Filo Tunicata (Urochordata),
Sub-Filo Cephalochordata.
Referências
Básica
BARNES, R. S. K. CALOW, P.; OLIVE, P. J. W.. Os invertebrados: uma síntese. 2.
ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
BRUSCA, R. C.; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2. ed. Guanabara Koogan, 2007.
FRANSOZO, A.; NEGREIROS-FRANSOZO, M. L. Zoologia dos invertebrados. Rio
de Janeiro: ROCA/GEN, 2016.
RUPPERT, E. E., FOX, R. S., BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 6. ed.
São Paulo: Roca, 1996.
STORER, et al. Zoologia geral. São Paulo: Nacional, 2003.
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Complementar
COSTA, C. S. R.; ROCHA, R. M. da. Invertebrados: manual de aulas práticas.
Ribeirão Preto: Holos, 2006.
HICKMAN JÚNIOR, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de
zoologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
HICKMAN JÚNIOR, C. P. et al. Princípios integrados de zoologia. 15. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
MADDISON, D. R. and K.-S. SCHULZ (eds.) The tree of life web project. Internet
address: http://tolweb.org, 2007.
MOORE, J. Uma introdução aos invertebrados. São Paulo: Santos, 2011.
PARR, C. S., N. WILSON, P. LEARY, K. S. SCHILZ, K. LANS, L. WALLEY, J. A.
HAMMOCK, A. GODDARD, J. RICE, M. STUDER, J. T. G. HOLMES, and R. J.
CORRIGAN, Jr. 2014. The encyclopedia of life v2: providing global access to
knowledge about life on earth. Biodiversity Data Journal 2: e1079, doi:
10.3897/BDJ.2.e1079.

Disponível

na

internet:

Encyclopedia

of

Life

–

http://www.eol.org.

Componente Curricular: BIOFÍSICA
Período: 5º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Conceito atual de biofísica, divisão e áreas de estudo e sua importância no ensino
de biologia. Bioeletricidade, fluidos corpóreos, concentrações iônicas, osmose,
permeabilidade seletiva de membrana, potencial de ação, potencial sináptico e
transdução. Biofísica da visão, estruturas envolvidas na transdução da energia
luminosa, fundamentos ópticos geométricos e físicos da visão. Biofísica da audição,
estruturas envolvidas na transdução da energia sonora, fundamentos mecânicos das
qualidades fisiológicas do som. Biofísica do sistema esquelético muscular,
recrutamento das fibras musculares e sistema de alavancas. Leis dos gases e suas
aplicações biológicas, soluções gasosas e respiração. Efeitos biológicos das
radiações ionizantes e não ionizantes.
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Referências
Básica
AIRES, M. de M.; FAVARETTO, A. L. V. (Col.). Fisiologia. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
GUYTON, A. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
HENEINE, I. F. Biofísica básica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.
OKUNO, E. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harper &
Row do Brasil, 1986.
OLIVEIRA, Jarbas Rodrigues de. Biofísica para ciências biomédicas. Porto
Alegre, RS. ediPUCRS, 2014.
Complementar
BERNE, L. Princípios de fisiologia. 4. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2000.
DURAN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2003.
CHAMPE, P.; HARVEY, A. Bioquímica ilustrada. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2000
GARCIA, E. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 1998.
SOUZA, N. J. M. de. Biofísica. 2. ed. Curitiba: Beija-flor, 1984.

Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA
Período: 5º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Ecologia: histórico, definições e conceitos. Adaptações às modificações do meio
físico. Ecossistemas: fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos. Cadeia e teia
alimentar. Conceitos sobre interações intra e interespecíficas. Biomas mundiais
terrestres e aquáticos. Ecossistemas brasileiros.
Referências
Básica
DAJOZ, R. Princípios de ecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
ODUM, Eugene Pleasants; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia. São
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Paulo: Cengage Learning, 2007.
ODUM, Eugene Pleasants. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MILLER, G. T.; SPOOLMAN, S. E. Ecologia e sustentabilidade. São Paulo:
Cencage Learning, 2013.
RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
Complementar
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos
a ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente.; ROSA, Marcos Reis (Edit.). Áreas
prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da
biodiversidade brasileira: atualização. Brasília: MMA, 2009. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/biodiversidade31.pdf. Acesso em
26/04/2017.
LAGO, Antônio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia. São Paulo: Brasiliense,
1984.
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em ecologia. São Paulo: Artmed, 2007.
PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. Londrina:
E. Rodrigues, 2001

Componente Curricular: POLÍTICAS EDUCACIONAIS E LEGISLAÇÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Período: 5º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Cidadania e direitos no estado moderno: contextos do direito à educação. Cidadania
e direitos no Brasil: especificidades da consolidação da educação como direito.
Aspectos históricos da legislação, da estrutura e da organização da educação
brasileira. Financiamento da educação no Brasil. Bases legais e organização da
educação escolar no Brasil.
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Referências
Básica
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 2. ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
GRUPPI, L. Tudo começou com Maquiavel: as concepções de Estado em Marx,
Engels, Lênin e Gramsci. 16. ed. Porto Alegre: L&PM, 2001.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
220 p. (Biblioteca de ciências sociais).
SAVIANI, D. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. CampinasSP: Autores Associados, 1997.
SHIROMA, E. O. MORAES, M. C. M.; EVANGELISTA, O. Política educacional. 4.
ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.
Complementar
AZEVEDO, J. M. L. de. A educação como política pública. 3. ed. Campinas/SP:
Autores Associados, 2004.
BIANCHETTI, R. G. Modelo neoliberal e políticas educacionais. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2005.
ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado. São
Paulo: Expressão Popular, 2010.
GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o estado moderno. 4. ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.
MÉSZAROS, I. A educação para além do capital. São Paulo-SP: Boitempo, 2005.

Componente Curricular: GENÉTICA BÁSICA
Período: 5º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Introdução à Genética. Bases físicas e químicas da herança. Leis Mendelianas.
Interação Gênica. Ligação e permuta gênica. Mapeamento Genético. Mutação,
Reparo e Recombinação. Mutagênese induzida.

96

Referências
Básica
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto Alegre: Artmed,
2004.
BURNS, G. W.; BOTTINO, P. J. Genética. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1991.
DE ROBERTIS, E. D. P.; DE ROBERTIS, E. M. F. Bases da biologia celular e
molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
DE ROBERTIS, E.D.P.; DE ROBERTIS, E. M. F. Bases da biologia celular e
molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
Complementar
BROWN, T. A. Genética: um enfoque molecular. 3. ed., Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
LEHNINGER, A. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2014.
LEHNINGER, A. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
OTTO, P. G.; OTTO, P. A.; FROTA-PESSOA, O. Genética humana e clínica. 2.
ed., São Paulo: Roca, 2004.
PIERCE, B. A. Genética: um enfoque conceitual. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
RIBEIRO, J. M. et al. Produção e análise de plantas transgênicas: conceitos e
informações básicas. Guaíba: Agrolivros, 2012.
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Componente Curricular: ESTÁGIO SUPERVISIONADO V
Período: 6º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Estágio de Regência: integração da teoria com a prática pedagógica por meio da
ação docente, tendo como subsídios os saberes pedagógicos, conteúdos
específicos e metodologias para o ensino de Biologia (1º ao 3º ano do Ensino
Médio). Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
Referências
Básica
CARVALHO, A. M. P.; PEREZ, G. D. Formação de professores de ciências:
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. São Paulo: EDUSP, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PICONEZ, S. C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez,
2012.
Complementar
BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R.. Manual de orientação:
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
CALLUF, C. C. H. Didática e avaliação em biologia. Curitiba: IBPEX, 2007.
GODEFROID, Rodrigo Santiago. O ensino de biologia e o cotidiano. Curitiba:
IBPEX, 2014.
JARMENDIA, Amélia Maria; FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Formação de
professores e estágios supervisionados: fundamentos e ações. São Paulo:
Terracota, 2009.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2012.
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Componente Curricular: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Período: 6º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
A metodologia de ensino por projetos. A questão ambiental e a educação. Princípios
e objetivos da Educação Ambiental. Meio ambiente e transversalidade no Ensino
Fundamental e Médio. A educação como fator de defesa do patrimônio
natural/cultural.

Desenvolvimento

sustentado.

Planejamento,

conservação

e

valorização ambiental. Políticas e tendências de educação ambiental. Educação do
campo. Desenvolvimento de projeto de ensino relacionado à Educação Ambiental.
Referências
Básica
ANDRADE, L.; SOARES, G.; PINTO, V. Oficinas ecológicas: uma proposta de
mudanças. São Paulo: Vozes, 1995.
BUSQUETS, M. D. et al Temas transversais em educação: bases para uma
formação integral. São Paulo: Ática. 2000.
CABRAL NETO, A. et al. Educação ambiental: caminhos traçados, debates
políticos e práticas escolares. Brasília: Liber Livros. 2010.
MILLER, G. T.; SPOOLMAN, S. E. Ecologia e sustentabilidade. São Paulo,
CENGAGE Learning, 2013.
PINOTTI, R. Educação ambiental para o século XXI. Blutcher, 2009.
Complementar
BERNA, V. Como fazer educação ambiental. Paulus, 2001.
CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um
mundo sustentável. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 2011. 312p.
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: GAIA,
2004.
DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental:
práticas inovadoras de educação ambiental. 2. ed., rev. ampl. e atual. São Paulo:
Gaia, 2006. 224 p.
SACHS, Ignacy. A terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. 1. ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009.
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Componente Curricular: VERTEBRADOS
Período: 6º

Carga Horária: 67 h

Ementa
Contexto de origem, diversidade, morfologia, anatomia, evolução, relações
filogenéticas, biologia da conservação e ecologia das principais linhagens de
Vertebrata: Agnatha, Placodermi, Chondrichthyes, Actinopterygii, Sarcopterygii,
Amphibia, “Reptilia”, “Aves” e Mammalia.
Referências
Básica
BENTON, M. J. Paleontologia de vertebrados. São Paulo: Atheneu. 2013
HILDEBRAND, M.; GOSLOW JR, G. E. Análise da estrutura dos vertebrados. São
Paulo: Atheneu, 2006.
HICKMAN JÚNIOR, C. P. et al. Princípios integrados de zoologia. 16. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
KARDONG, K. V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 5. ed. São
Paulo: Roca, 2011.
KARDONG, K. V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 7. ed. São
Paulo: Roca, 2016.
POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 2 ed. São
Paulo: Atheneu, 2008
Complementar
BENEDITO, Evanilde (Org.). Biologia e ecologia dos vertebrados. 1. ed. Rio de
Janeiro: Roca, 2015.
CARVALHO, I. S. Paleontologia: Paleovertebrados e paleobotânica. Vol. III. Rio
de Janeiro: Interciência, 2010.
HICKMAN JR, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de
zoologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
ROCHA-BARBOSA,

O.;

NOVELLI,

R.

Diversidade

biológica

dos

deuterostomados. volumes 1, 2 e 3. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Fundação
CECIERJ,

2009.

Obra

completa

disponível

para

download

em:
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http://teca.cecierj.edu.br (Acesso em 23/04/2017).
SOARES, M. B. (Org.). A paleontologia na sala de aula. Ribeirão Preto: Sociedade
Brasileira de Paleontologia, 2015. Obra completa disponível para download em:
https://www.paleontologianasaladeaula.com/ (Acesso em 23/04/2017).

Componente Curricular: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Período: 6º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
A psicologia como ciência e suas relações com a educação. Teorias psicanalítica e
comportamental e suas implicações para a prática pedagógica. Desenvolvimento e
aprendizagem na teoria de Jean Piaget. Implicações pedagógicas da abordagem
psicogenética. Desenvolvimento e aprendizagem de Lev S. Vygotsky. Implicações
pedagógicas da abordagem histórico-cultural. Henri Wallon e a afetividade.
Dificuldades de aprendizagem. Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista.
Referências
Básica
PALANGANA, I. C. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky: a
relevância do social. São Paulo: 1994.
PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1967.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: O desenvolvimento dos processos
superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e
aprendizagem. 6. ed. São Paulo: Ícone, 1998.
WALLON, H. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1989.
Complementar
DUARTE, N. Educação escolar, teoria do cotidiano e escola de Vygotsky. 3. ed.
Campinas: Autores Associados, 2001.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago, 2002.
SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. 11. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2003.
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SMITH, Corinne; STRICK, Lisa; BATISTA, Dayse. Dificuldades de aprendizagem
de A a Z: um guia completo para pais e professores. Porto Alegre: Artmed, 2001.
VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem: texto integral,
traduzido do russo pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2009.

Componente Curricular: PARASITOLOGIA
Período: 6º

Carga Horária: 33 h

Ementa
Principais grupos de protozoários e helmintos de interesse em saúde pública no
Brasil, e de artrópodes parasitos e/ou veiculadores de parasitoses, considerando os
ciclos

biológicos,

aspectos

ambientais

e

socioeconômicos

bem

como

os

mecanismos implicados no parasitismo, epidemiologia, patogenia, tratamento e
profilaxia.
Referências
Básica
BRUSCA, R. C; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos
gerais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016
REY, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e
na África. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
Complementar
CIMERMAN, B.; FRANCO, M. A. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e
helmintos. São Paulo: Atheneu, 2005.
MORAES, R. G. de; LEITE, I. da C.; GOULART, E. G. Parasitologia e micologia
humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2000.
VERONESI, R. Doenças infecciosas e parasitárias. 8. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1991.
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REY, L. Bases da parasitologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
WILSON, R. A. Introdução à parasitologia. São Paulo: EPU, 1980.

Componente

Curricular:

ANATOMOFISIOLOGIA

DOS

SISTEMAS

LOCOMOTORES, CARDIOVASCULAR E RESPIRATÓRIO
Período: 6º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Estudo integrado da anatomia e fisiologia dos sistemas locomotores, cardiovascular
e respiratório e, sua relação com os processos de saúde e doença, considerando os
múltiplos aspectos causais da doença e da promoção e manutenção da saúde.
Referências
Básica
GUYTON, A. C. e HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
PEZZI, L. H. A.; CORREIA, J. A. P.; PRINZ, R. A. D.; PESSANHA-NETO, S.
Anatomia clínica baseada em problemas. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
PRESTON, R. R. e WILSON, T. E. Fisiologia ilustrada. 1. ed. Porto Alegre: Artmed,
2014.
TORTORA, G. J. e DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
TORTORA, G. J. e DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
Complementar
HERLIHY, B.; MAEBIUS, N. K. Anatomia e fisiologia do corpo humano saudável
e enfermo. Barueri: Manole, 2002.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica.
6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
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SOBOTTA, J.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995.
SOBOTTA, J.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 21. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003.
WIDMAIER, E.P.; STRANG, K. T.; RAFF, H. Vander, Scherman e Luciano,
fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
WIDMAIER, E.P.; STRANG, K. T.; RAFF, H. Vander, Scherman e Luciano,
fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.

Componente Curricular: GENÉTICA DE POPULAÇÕES E QUANTITATIVA
Período: 6º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Introdução à genética de populações. Caracteres quantitativos e qualitativos.
Teorema de Hardy-Weinberg e suas aplicações. Introdução à genética quantitativa.
Variação ambiental e genética. Herdabilidade e ganho genético. Fundamentos do
melhoramento genético.
Referências
Básica
BURNS, G.; BOTTINO, P. Genética. 6. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1991.
GRIFFITHS, A. et al. Introdução à genética. Rio de janeiro: Guanabara Koogan,
2001.
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
TEMPLETON, A. Genética de populações e teoria microevolutiva. Ribeirão Preto:
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Sociedade Brasileira de Genética, 2011.
Complementar
DANCHIN, A.; PINHEIRO, J. A decifração genética: o que o texto dos genomas
revela. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
MOTTA, P. A. Genética humana: aplicada a psicologia e toda área biomédica. 2.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
PASSARGE, E. Genética: texto e atlas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
PIERCE, B. A. Genética: um enfoque conceitual. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
VOGEL, F.; MOTULSKY, A. G. Genética humana: problemas e abordagens. 3. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

Componente Curricular: ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI
Período: 7º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Elaboração de projeto de extensão, através da articulação entre os conteúdos
trabalhados nas disciplinas ao longo do curso com sua prática. Aplicação do projeto
em escolas do Ensino Fundamental ou Médio.
Referências
Básica
CARVALHO, A. M. P.; PEREZ, G. D. Formação de professores de ciências:
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. São Paulo: EDUSP, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PICONEZ, S. C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L.. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez,
2012.
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Complementar
BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R.. Manual de orientação:
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
GODEFROID, Rodrigo Santiago. O ensino de biologia e o cotidiano. Curitiba:
IBPEX, 2014.
JARMENDIA, Amélia Maria; FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Formação de
professores e estágios supervisionados: fundamentos e ações. São Paulo:
Terracota, 2009.
NARDI, R. Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo:
Escritura, 2004.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2012.

Componente

Curricular:

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS:

APRENDIZAGEM

BASEADA EM PROBLEMAS E SAÚDE.
Período: 7º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Vivência de uma metodologia ativa de ensino aprendizagem com base nos
referencias progressistas, holísticos e de aprendizagem baseada em problemas
(PBL), sobre os diferentes aspectos – biológicos, pessoais, sociais, educacionais,
econômico-culturais – que permeiam os processos relacionados à promoção da
saúde, ao envelhecimento digno e saudável, à prevenção ao abuso de drogas, ao
desenvolvimento da sexualidade e à educação alimentar e nutricional.
Referências
Básica
BERLEZI, E. M.; CORREA, A. H. M; CAMPOS, A. C. V. Promoção da saúde para
um envelhecimento saudável. 1. ed. Ijuí: Uni-Ijuí, 2016.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. de (Org.). Promoção da saúde: conceitos,
reflexões, tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
PRADO, C.; JANUÁRIO-LEITE, M.M.; CIQUETO-PERES, C. Educação em Saúde:
desafios para uma prática inovadora. 1. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2010.
RABELO, A. O.; PEREIRA, G. R.; REIS, M. A. S. Formação docente em gênero e
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sexualidade: entrelaçando teorias, políticas e práticas. Rio de Janeiro: Mauad,
2013.
RIBEIRO, L. R. C. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência
no ensino superior. 1. ed. São Paulo: UFSCAR, 2008.
RONZANI, T. M. E SILVEIRA, P. S. Prevenção ao uso de álcool e outras drogas
no contexto escolar. 1. ed. Juiz de Fora: UFJF, 2014. Download gratuito pelo link:
http://www.editoraufjf.com.br/images/gratuitas/Cartilha.pdf
Complementar
ARAÚJO, U. F. Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior. 1. ed.
São Paulo: Summus, 2009.
BRILHANTE, A. V. M. e CATRIB, A. M. F. Sexualidade na adolescência. FEMINA,
2011, v. 39, n. 10, p. 504-509. Disponível em: http://files.bvs.br/upload/S/01007254/2011/v39n10/a2966.pdf
GANDRA, Fernanda Rodrigues; PIRES, Cristina do Valle G.; LIMA, Regina Célia
Villaça. Adolescência: afetividade, sexualidade e drogas. Belo Horizonte: FAPI,
2002.
PELICIONI, Maria Cecília Focesi; MIALHE, Fábio Luiz. Educação e promoção da
saúde: teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012.
ROUQUAYROL, Maria Z; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde. Rio de Janeiro: MedBook, 2013.

Componente Curricular: ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA
Período: 7º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Estudo da origem da diversidade fisiológica animal. Relação entre forma e função.
Estudo comparativo e evolutivo dos sistemas fisiológicos animais.
Referências
Básica
BARNES, R. S. K. et al. Os invertebrados: uma síntese. 2. ed. São Paulo: Atheneu,
2008.
HILL, R. W.; WYSE, G. A.; ANDERSON, M. Fisiologia animal. 2. ed. Porto Alegre:
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Artmed, 2012.
KARDONG, K. V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 5. ed. São
Paulo: Roca, 2011.
RANDALL, D., BURGGREN, W., FRENCH, K. Eckert – fisiologia animal:
mecanismos e adaptações. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
TORTORA, G. J; DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2012.
Complementar
BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. C. Invertebrados. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.
HICKMAN JR, C. P. et al. Princípios integrados de zoologia. 16. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
HILDEBRAND, M.; GOSLOW JR, G. E. Análise da estrutura dos vertebrados. São
Paulo: Atheneu, 2006.
ORR, R. Biologia dos vertebrados. 5. ed. São Paulo: Roca, 1986.

Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
Período: 7º

Carga Horária: 33 h

Ementa
Introdução à geologia. Conceito e subdivisão do tempo geológico. Constituição da
crosta terrestre. Origem e classificação das rochas/petrologia. Origem e classificação
dos solos. Estrutura geológica do Brasil e do Paraná. Mineralogia do Brasil e do
Paraná. Intemperismo e erosão. Introdução à paleontologia e paleoecologia dos
organismos. Processos de fossilização. Métodos para datação, reconstrução e
análise das comunidades animais e vegetais. Paleobiogeografia. Paleoclimas.
Ensino de paleontologia na Educação Básica.
Referências
Básica
CARVALHO, I. S. Paleontologia. Vol. I e III, Rio de Janeiro: Interciência, 2010.
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SOARES, M. B. (Org.). A paleontologia na sala de aula. Ribeirão Preto: Sociedade
Brasileira de Paleontologia, 2015. Obra completa disponível para download em:
https://www.paleontologianasaladeaula.com/ (Acesso em 23/04/2017).
BENTON, M. J. Paleontologia de vertebrados. São Paulo: Atheneu. 2013.
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.
POPP, J. H. Geologia geral. 6. ed. rev. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
Complementar
GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a terra. Porto Alegre: Bookman,
2009
CARVALHO, I. S. Paleontologia: Microfósseis e paleoinvertebrados. Vol. II. Rio de
Janeiro: Interciência, 2010.
POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. São Paulo:
Atheneu, 2008.
SILVA, A. S.; VAZ, A. J. Geologia aplicada à geografia. v. 1. Rio de Janeiro:
Fundação CECIERJ, 2012. Obra completa disponível para download em:
http://teca.cecierj.edu.br (Acesso em 23/04/2017)
ARAGON, G. T. Dinâmica da terra. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2008.
Obra completa disponível para download em: http://teca.cecierj.edu.br (Acesso em
23/04/2017).

Componente Curricular: ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES
Período: 7º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Abundância das populações: principais atributos, fatores envolvidos na dinâmica
populacional. Distribuição e estrutura de populações. Dinâmica de interações intra e
interespecíficas. Sucessão ecológica. Distribuição e abundância ao nível de
comunidades. Padrões de biodiversidade. Processos de extinção e biologia da
conservação.
Referências
Básica
DAJOZ, R. Princípios de ecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
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ODUM, Eugene Pleasants; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia. São
Paulo: Cengage Learning, 2007.
ODUM, Eugene Pleasants. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MILLER, G. T.; SPOOLMAN, S. E. Ecologia e sustentabilidade. São Paulo,
CENGAGE Learning, 2013.
RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
Complementar
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos
a ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente.; ROSA, Marcos Reis (Edit.). Áreas
prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da
biodiversidade brasileira: atualização. Brasília: MMA, 2009. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/biodiversidade31.pdf. Acesso em
26/04/2017.
LAGO, Antônio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia. São Paulo: Brasiliense,
1984.
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em ecologia. São Paulo: Artmed, 2007.
PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. Londrina:
E. Rodrigues, 2001

Componente Curricular: ANATOMOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS DIGESTÓRIO,
URINÁRIO E REPRODUTORES
Período: 7º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Estudo integrado da anatomia e fisiologia dos sistemas digestório, urinário e
reprodutores e, sua relação com os processos de saúde e doença, considerando os
múltiplos aspectos causais da doença e da promoção e manutenção da saúde.
Referências
Básica
GUYTON, A. C. e HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro:
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Elsevier, 2011.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
PEZZI, L.H. A.; CORREIA, J. A. P.; PRINZ, R. A. D.; PESSANHA-NETO, S.
Anatomia clínica baseada em problemas. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
PRESTON, R. R. e WILSON, T. E. Fisiologia ilustrada. 1. ed. Porto Alegre: Artmed,
2014.
TORTORA, G. J. e DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
TORTORA, G. J. e DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
Complementar
HERLIHY, B.; MAEBIUS, N. K. Anatomia e fisiologia do corpo humano saudável
e enfermo. Barueri: Manole, 2002.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica.
6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
SOBOTTA, J.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995.
SOBOTTA, J.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 21. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003.
WIDMAIER, E.P.; STRANG, K. T.; RAFF, H. Vander, Scherman e Luciano,
fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
WIDMAIER, E.P.; STRANG, K. T.; RAFF, H. Vander, Scherman e Luciano,
fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.

111

Componente Curricular: BIOTECNOLOGIA
Período: 7º

Carga Horária: 33 hs

Ementa:
Métodos de sequenciamento de DNA e construção de bibliotecas gênicas. Técnicas
de Biologia Molecular: isolamento de ácidos nucléicos; Reação em cadeia da
polimerase (PCR); enzimas de restrição; eletroforese; obtenção de vetores de
clonagem e expressão; obtenção de plantas transgênicas. Clonagem. Noções de
cultura de Tecidos. Ômicas. Noções de bioinformática. Biologia sintética.
Biocombustíveis.
Referências
Básica:
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto Alegre: Artmed,
2004.
DE ROBERTIS, E.D.P.; DE ROBERTIS, E. M. F. Bases da biologia celular e
molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
DE ROBERTIS, E.D.P.; DE ROBERTIS, E. M. F. Bases da biologia celular e
molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
DE ROBERTIS, E.D.P.; DE ROBERTIS, E. M. F. Bases da biologia celular e
molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
LEHNINGER, A. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
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LEHNINGER, A. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2014.
Complementar
BORÉM, A.; ROMANO, E.; SÁ, M. F. G. Fluxo gênico e transgênicos. Viçosa, MG:
UFV, 2007.
BORÉM, A.; MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas. 6. ed. Viçosa, MG: Editora
da UFV, 2013.
BORZANI, W.; LIMA, U. de A.; AQUARONE, E (Coord.). Biotecnologia: engenharia
bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher, 1975.
MELO,

I.

et

al.

Recursos

genéticos

e

melhoramento-microrganismos.

Jaguariúna: Jaguariúna, 2002.
RIBEIRO, J. M. et al. Produção e análise de plantas transgênicas: conceitos e
informações básicas. Guaíba: Agrolivros, 2012.

Componente Curricular: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA
Período: 7º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Aspectos históricos da pessoa com necessidades educativas especiais e da
educação especial. Normatização das políticas de atendimento aos educandos das
Instituições de ensino regular e especial. O avanço da inclusão educacional em
diferentes contextos nacionais. Bases teóricas e as consequências metodológicas
da educação especial nas últimas décadas. A educação inclusiva e a ação
educativa: suportes necessários e estratégias de intervenção. A formação de
professores para a educação especial: interfaces da formação docente para
educação inclusiva e educação inclusiva.
Referências
Básica
BIANCHETTI, Lucídio; CORREIA, José Aleberto. In/exclusão no trabalho na
educação: aspectos mitológicos, históricos e conceituais. Campinas: Papirus, 2011.
187p.
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BIANCHETTI, Lucídio; FREIRE, Ida Mara. Um olhar sobre a diferença. Papirus,
2007.
CARMO, A. A. do. Deficiência física a sociedade brasileira cria, recupera e
discrimina. Brasília: MEC, 1994.
CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos 'is'. 5. ed. Porto
Alegre: Mediação, 2007. 176 p
PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na educação especial: a
capacidade de significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 4. ed.
São Paulo: Autores Associados, 2007.
Complementar
BRASIL. MEC/Secretaria de Educação Especial. Marcos político-legais da
educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, 2010.
DE GÓES, Maria Cecília Rafael; DE LAPLANE, Adriana Lia Friszman. Políticas e
práticas de educação inclusiva. Campinas: Autores associados, 2004.
MAGALHÃES, R. C. B. P. Educação inclusiva: escolarização, política e formação
docente. Brasília: Liber Livro, 2011.
MITTLER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.
ROZEK, Marlene; VIEGAS, Luciane Torezan. Educação inclusiva: políticas,
pesquisa e formação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.

Componente Curricular: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Período: 8º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
A educação no período pré-filosófico ou mitológico grego. Contexto histórico e social
da origem da Filosofia e da educação. A atitude filosófica como questionamento das
evidências do cotidiano e as características do pensamento filosófico. Tópicos de
história da filosofia: principais conceitos, temas (ética, moral, religião, política,
epistemologia, lógica, estética, metafísica, educação, entre outros) e autores
(Idades: antiga, média, moderna e contemporânea). As grandes concepções de
educação e ética presentes na tradição filosófica. A educação enquanto objeto da
reflexão filosófica: os fins e valores da educação. Noções de filosofia da ciência.
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Temas de ética e bioética.
Referências
Básica
CHAUÍ, M. de S. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2011.
FOUREZ, G. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das
ciências. São Paulo: Unesp – Rio Claro, 1995.
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein.
Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. Problemas atuais de bioética. São Paulo:
Loyola, 2010.
SEVERINO, A. J. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD,
1994.
Complementar
COMTE-SPONVILLE, A. Apresentação da filosofia. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
GHIRALDELLI JÚNIOR, P. Filosofia e história da educação brasileira. Barueri:
Manole, 2003.
MARCONDES, D. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 2007.
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia e história das ciências: a
revolução científica. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.
SGANZERIA A.; FALABRETTI, E. S.; BOCCA, F. V. Ética em movimento. São
Paulo: Paulus, 2009.

Componente Curricular: TCC
Período: 8º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Implementação do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso elaborado no sétimo
período. Orientações sobre a implementação do TCC, análise dos resultados e
elaboração da final da monografia/artigo. Realização da monografia e/ou artigo
científico a partir do projeto. Apresentação do TCC para banca avaliadora.
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Referências
ABNT. Associação Brasileira de Normas. Disponível em: http://www.abnt.org.br/
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. Normas para elaboração de trabalhos
acadêmicos do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Curitiba: Sistema de
Bibliotecas, 2010.
As

demais

referências

serão

indicadas

pelos

professores

orientadores,

fundamentadas nos temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, para cada
estudante.

Componente Curricular: LIBRAS
Período: 8º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Conceitos linguísticos. Linguagem do surdo, cultura e sociedade. Os estudos sobre a
linguagem e a língua de sinais. Componentes linguísticos em Libras. Domínio e uso
básico de Libras: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Prática em
Libras: vocabulário geral e especifico da área de atuação docente. Demandas
sociais e educacionais da comunidade surda.
Referências
Básica
CASTRO, A. & CARVALHO, I. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais.
Brasília (DF): SENAC, 2005.
CAPOVILLA, F. C.; & RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário
enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo:
Edusp, 2001 (Volume 1).
CAPOVILLA, F. C.; & RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário
enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo:
Edusp, 2001 (Volume 2).
KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. São Paulo.
Artmed, 2003.

116

Complementar
BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa
do
Brasil, Brasília, DF.
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, D. W. Enciclopédia da Língua de Sinais
Brasileira: volume 1. São Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial, 2004.
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, D. W. Enciclopédia da Língua de Sinais
Brasileira. São Paulo: volume 2. EDUSP: Imprensa Oficial, 2004.
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, D. W. Enciclopédia da Língua de Sinais
Brasileira. São Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial, 2005. v. 3.
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, D. W. Enciclopédia da Língua de Sinais
Brasileira. São Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial, 2005. v. 4.
FERNANDES, E. Linguagem e surdez. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.

Componente

Curricular:

EDUCAÇÃO

EM

DIREITOS

HUMANOS

E

DIVERSIDADE
Período: 8º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
História dos direitos humanos. Os mecanismos internacionais de proteção dos
direitos e a relação dos movimentos sociais no enfrentamento de questões
relacionadas aos direitos humanos. Direitos humanos e cidadania, pressupostos
para a democracia. Políticas educacionais face ao ideal de direitos humanos e o
papel dos profissionais da educação para a construção do trabalho coletivo. A
diversidade como constituinte da condição humana e a cultura como universo
simbólico que caracteriza os diferentes grupos humanos. A educação escolar e a
diversidade. A diversidade étnico-racial com ênfase nas histórias e culturas dos
povos indígenas e africanos na formação da cultura brasileira. Educação escolar,
indígena e quilombola. A diversidade social e as desigualdades econômicas,
dominação e discriminação. Gênero e educação. Segurança no trânsito.
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Referências
Básica
ANDRÉ, Marli (org). Pedagogia das diferenças na sala de aula. 7. ed. Campinas:
Papirus, 2006.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2005.
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e
iniciativa popular. São Paulo: Ática, 1991. 208 p.
CARVALHO. José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro:
Cia das Letras, 2002.
PIOVESAN. Flávia. Direitos sociais, econômicos e culturais e direitos civis e
políticos. São Paulo: Rev. Sur, 2004.
Complementar
DINIZ, M.; VASCONCELOS, R. N.. (organizadoras). Pluralidade cultural e
inclusão na formação de professoras e professores. Belo Horizonte: Formato,
2004.
GADOTTI, Moacir. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro:
Graal, 1992. 90 p.
GALLO, S. Ética e cidadania – caminhos da filosofia: elementos para o ensino de
Filosofia. 5. ed. Campinas: Papirus, 1999.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito internacional. 14. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.
TORRES, José Antônio González. Educação e diversidade cultural: bases
dialéticas e organizativas. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Componente Curricular: ANATOMOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS ENDÓCRINO E
NERVOSO
Período: 8º

Carga Horária: 67 hs

Ementa
Estudo integrado e da promoção e manutenção da anatomia e fisiologia dos
sistemas endócrino e nervoso e sua relação com os processos de saúde e doença,
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considerando os múltiplos aspectos causais da doença saúde.
Referências
Básica
GUYTON, A. C. e HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
PEZZI, L.H. A.; CORREIA, J. A. P.; PRINZ, R. A. D.; PESSANHA-NETO, S.
Anatomia clínica baseada em problemas. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
PRESTON, R. R. e WILSON, T. E. Fisiologia ilustrada. 1. ed. Porto Alegre: Artmed,
2014.
TORTORA, G. J. e DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
TORTORA, G. J. e DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
Complementar
HERLIHY, B.; MAEBIUS, N. K. Anatomia e fisiologia do corpo humano saudável
e enfermo. Barueri: Manole, 2002.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica.
6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
SOBOTTA, J.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995.
SOBOTTA, J.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 21. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003.
WIDMAIER, E.P.; STRANG, K. T.; RAFF, H. Vander, Scherman e Luciano,
fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
WIDMAIER, E.P.; STRANG, K. T.; RAFF, H. Vander, Scherman e Luciano,
fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais. 12. ed. Rio de Janeiro:
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Guanabara Koogan, 2013.

Componente Curricular: EVOLUÇÃO
Período: 8º

Carga Horária: 67 h

Ementa
História do pensamento evolutivo. A teoria sintética da evolução e seu
desenvolvimento. As fontes de variabilidade. A organização da diversidade nas
populações. Isolamento reprodutivo, conceitos de espécie, processo de especiação.
Inferência filogenética. Distribuição espacial e temporal de espécies e comunidades.
Biogeografia de ilhas. Biogeografia e conservação. A evolução das interações entre
espécies. Macroevolução. Evolução molecular. Evolução da espécie humana. O
ensino da evolução.
Referências
Básica
FUTUYMA, D. J. Biologia evolutiva. 3. ed. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2009.
RIDLEY, M. Evolução. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SANTOS, F. R.; Dias, C. A. R. Fascículo evolução. Belo Horizonte: CAED-UFMG,
2013.

Obra

completa

disponível

para

download

em:

http://labs.icb.ufmg.br/lbem/aulas/grad/evol/FasciculoEvolucao_UFMG_2013.pdf
(Acesso em 23/04/2017)
SOLÉ-CAVA, A.; SILVA, E. P.; LÔBO-HAJDU, G. Evolução. volumes 1, 2 e 3. Rio
de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. Obra completa disponível para download em:
http://teca.cecierj.edu.br (Acesso em 23/04/2017)
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
Complementar
BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de indivíduos a
ecossistemas. Porto Alegre: Artmed, 2007.
BENTON, M. J. Paleontologia de vertebrados. São Paulo: Atheneu. 2013.
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013.
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RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2010.
SOARES, M. B. (Org.). A paleontologia na sala de aula. Ribeirão Preto: Sociedade
Brasileira de Paleontologia, 2015. Obra completa disponível para download em:
https://www.paleontologianasaladeaula.com/ (Acesso em 23/04/2017).

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS

Componente Curricular: INTERAÇÕES INSETO-PLANTA
Período: 8º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Interações coevolutivas entre insetos e plantas. Princípios da coevolução. Interações
antagonistas e mutualistas. Formas de herbivoria. Fitofagia (minadores, sugadores,
mastigadores, galhadores, predadores de sementes e brocas de madeira).
Mecanismos físicos e químicos de defesa das plantas contra a herbivoria. Evolução
e tipos de polinização, especializações planta-inseto para polinização. Interações
entre plantas-formigas e dispersão de frutos e sementes por insetos. Percepção
sensorial.
Referências
Básica
DEL-KLARO, K.; TOREZAN-SILINGARDI. Ecologia das interações plantasAnimais: uma abordagem ecológico-evolutiva. Rio de Janeiro: Technical Books,
2012.
GALLO, D.; NAKAMO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BAPTISTA,
G. C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.;
VENDRAMIM, J. D.; MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. Entomologia
agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. MARCONDES, C. B. Entomologia médica e
veterinária. São Paulo: Atheneu, 2001.
RAFAEL, J. A. Insetos do Brasil: diversidade e taxonomia. Ribeirão Preto: Holos
editora. 2012.
RECH, A. R.; AGOSTINI, K.; OLIVEIRA, P. E.; MACHADO, I. C. (Eds). Biologia da
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polinização. Rio de janeiro: Projeto cultural. 2014.
TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos insetos. São Paulo: Cengage.
2011.
Complementar
BUZZI, Z. J. Coletânea de nomes populares de insetos do Brasil. Curitiba; 1994
BORROR, D. J.; DELONG, D. M. Introdução aos estudos dos insetos. São Paulo:
Edgard Blucher. 1988.
CAVALCANTE, R. D. Dicionário de entomologia. Brasília: Editerra, 1983
COSTA, C. S. R.; ROCHA, R. M. da. Invertebrados: manual de aulas práticas.
Ribeirão Preto: Holos, 2006.

Componente Curricular: ENTOMOLOGIA
Período: 8º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Artrópodes e a origem dos insetos. Importância da coleta e coleções no estudo da
biodiversidade. Características e identificação dos grupos basais de insetos;
neoptera e paraneoptera; e dos insetos holometábolos. Importância econômica e
ecológica do grupo; algumas estratégias adaptativas e coevolução.
Referências
Básica
BORROR, D. J.; DELONG, D. M. Introdução aos estudos dos insetos. São Paulo:
Edgard Blucher. 1988.
BUZZI, Z. J. Entomologia didática. 5. ed. rev. Curitiba: UFPR, 2010
MARCONDES, C. B. Entomologia médica e veterinária. São Paulo: Atheneu,
2001.
RAFAEL, J. A. Insetos do Brasil: diversidade e taxonomia. Ribeirão Preto: Holos,
2012.
TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos insetos. São Paulo: Cengage.
2011.
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Complementar
BUZZI, Z. J. Coletânea de nomes populares de insetos do Brasil. Curitiba; 1994.
CAVALCANTE, R. D. Dicionário de entomologia. Brasília: Editerra, 1983.
COSTA, C. S. R.; ROCHA, R. M. da. Invertebrados: manual de aulas práticas.
Ribeirão Preto: Holos, 2006.
DEL-KLARO, K.; TOREZAN-SILINGARDI. Ecologia das interações plantasanimais: uma abordagem ecológico-evolutiva. Rio de Janeiro: Technical Books,
2012.
RECH, A. R.; AGOSTINI, K.; OLIVEIRA, P. E.; MACHADO, I. C. (Eds). Biologia da
polinização. Rio de janeiro: Projeto cultural. 2014.

Componente Curricular: ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA
Período: 8º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
Proporção,

cor

e

perspectiva.

Principais

técnicas

artísticas

utilizadas

na

representação de fenômenos biológicos. Anatomia externa dos principais grupos
botânicos e zoológicos. Representação de ciclos biológicos. Fundamentos de
ilustração digital. Noções de direito autoral.
Referências
Básica
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São
Paulo: Cengage Learning, 1980.
BARNES, G. Oficina de aquarela. Queens books, São Paulo. 2010.
CARNEIRO, D. Ilustração botânica: princípios e métodos. Ed. UFPR, Curitiba,
2012.
EDWARD, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. 9. ed. Rio de
Janeiro: Ediouro, 2008. 299 p.
SZUNYOGHY, A.; Feher, G. Curso de desenho anatômico animal. São Paulo: H.
F. Ullmann, 2010.
Complementar
BRUZZO, C. Biologia: educação e imagens. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89,
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2004. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/es/v25n89/22624.pdf. Acesso em
26/04/2017.
GIRALDI, P. M.; SOUZA, S. C. O funcionamento de analogias em textos
didáticos de biologia: questões de linguagem. Ciência & ensino 1:1, 2006.
Disponível em:
http://www.cienciamao.usp.br/dados/ard/_ofuncionamentodeanalogiasemtextosdidati
cosdebiolo.arquivo.pdf. Acesso em 26/04/2017
GORDON, Louise; NOGUEIRA, Mário B. O corpo em movimento: anatomia para
artistas. Lisboa: Presença, 1991.
HODGES, E. R. S. The guild handbook of scientific illustration. 2. ed., John
Wiley & Sons, Inc. 2003.
SCHLOESSER, E. Desenhando anatomia: figura humana. São Paulo: Criativo,
2008.

Componente Curricular: COLEÇÕES DIDÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Período: 8º

Carga Horária: 33 h

Ementa
Legislação para coleta de exemplares e manutenção de acervos didáticos. Ética nas
coleções didáticas e no uso de exemplares no ensino e na pesquisa. Princípios de
Biossegurança. Técnicas de coleta, fixação e preservação de animais e vegetais.
Montagem e manutenção de acervos biológicos didáticos. Noções de curadoria.
Referências
Básica
AURICCHIO, P.; SALOMÃO, M. G. (Org.). Técnicas de coleta e preparação de
vertebrados: para fins científicos e didáticos. São Paulo: Instituto Pau-Brasil, 2002.
CAMARGO, A. J. A. et al. Coleções entomológicas: legislação brasileira, coleta,
curadoria e taxonomia para as principais ordens. Brasília, DF: Embrapa, 2015. Obra
completa

disponível

para

download

em:

http://bbeletronica.cpac.embrapa.br/2015/livros/amabilio_01.pdf
LEMOS, E. R. S.; D'ANDREA, P. S. Trabalho de campo com animais:
procedimentos, riscos e biossegurança. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014.
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PAPAVERO, N. Fundamentos práticos de taxonomia zoológica: coleções,
bibliografia, nomenclatura. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: UNESP, 1994.
SANTORI, R. T.; SANTOS, M. G. (Org.). Ensino de ciências e biologia: um manual
para elaboração de coleções didáticas. Rio de Janeiro: Interciência, 2015.
Complementar
BENTON, M. J. Paleontologia de vertebrados. São Paulo: Atheneu. 2013.
BRUSCA, R. C; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
HICKMAN JÚNIOR, C. P. et al. Princípios integrados de zoologia. 16. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
KARDONG, K. V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 7. ed. São
Paulo: Roca, 2016.
POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 2 ed. São
Paulo: Atheneu, 2008

Componente Curricular: COMPORTAMENTO ANIMAL
Período: 8º

Carga Horária: 33 hs

Ementa
História da etologia. Conceitos básicos e as bases evolutivas e fisiológicas do
comportamento animal. Ecologia comportamental. Métodos de estudo em etologia.
Bem estar animal e enriquecimento ambiental.
Referências
Básica
ALCOCK, J. Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. 9. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2011.
DEL-CLARO,

K.

Comportamento

animal:

uma

introdução

à

ecologia

comportamental. Jundiaí: Conceito, 2004.
Disponível

em

http://www.cnpq.br/documents/10157/18337e47-086c-4272-ad55-

97099922e04f. Acesso dia 26/04/17.
DEL-CLARO, K. Introdução à ecologia comportamental: um manual para o
estudo do comportamento animal. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010.
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Disponível em:
http://www.leci.ib.ufu.br/pdf/Introdu%E7%E3o%20%E0%20Ecologia%20Comportam
ental.pdf. Acesso dia 26/04/17.
LORENZ, K. Os fundamentos da etologia. São Paulo: Unesp, 1995.
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1996.
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
Complementar
BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. C. Invertebrados. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
FERRAZ, M. R. Manual de comportamento animal. Rio de Janeiro: Rubio, 2011.
KARDONG, K. V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 5. ed. São
Paulo: Roca, 2011.
LIMA, M.; CARVALHO, L. PREZOTO, F. Métodos em ecologia e comportamento
animal. Teresina: Edufpi, 2015.
RANDALL, D., BURGGREN, W., FRENCH, K. Eckert – fisiologia animal:
mecanismos e adaptações. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

3.10 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

3.10.1 Caracterização dos Estágios Curriculares Obrigatórios

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Ciências
Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR – Campus Palmas, tem início a
partir do segundo período do curso integralizando 400 horas, de acordo a
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; a Lei № 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB; a Lei № 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; a
Resolução № 2 de 26 de março de 2013, que aprova o Regulamento de Estágios no
âmbito do IFPR; a Resolução CNE/CP 02, de 01 de julho de 2015, que institui as
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Diretrizes para a Formação Inicial em Nível Superior (cursos de Licenciatura, cursos
de Formação Pedagógica para Graduação e Cursos de Segunda Licenciatura) e
para a Formação Continuada e a Resolução IFPR № 19, de 24 de março de 2017
que estabelece a política institucional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica no IFPR e aprova o Regulamento para Projeto Pedagógico de
Curso de Licenciatura no IFPR, divididas em seis componentes curriculares,
devendo contemplar análises baseadas nas atividades acadêmicas desenvolvidas
pelo discente, de forma que se possa confrontar teoria e prática no campo de
Ciências e Biologia, podendo ser desenvolvidas em Escolas de Ensino Fundamental
e Médio, da rede de ensino pública ou privada.

3.10.2 Objetivos e Prática do Estágio Curricular Obrigatório

A realização do Estágio Supervisionado no curso de Ciências Biológicas é
sempre analisado de maneira criteriosa, já que envolve os mais diversos elementos,
tais como interesses, necessidades, possibilidades, potencialidades e outros, que
dizem respeito tanto ao discente quanto ao docente.
De acordo com essa proposta, o Estágio Supervisionado deve buscar
consolidar os seguintes objetivos:


proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades,
analisar situações e propor mudanças no ambiente educacional e societário;



complementar o processo ensino e aprendizagem, através da conscientização
das deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e
profissional;



atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional,
abrindo ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes,
organização e funcionamento das organizações educacionais e da comunidade;



facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo adequar
aquelas de caráter profissionalizante às constantes inovações educacionais,
tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitas;



promover a integração da IES/Curso-Escola-Comunidade;



atuar como instrumento de iniciação ao ensino (aprender a ensinar).
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3.10.3 Estrutura Organizacional do Estágio Curricular Obrigatório

O Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Ciências Biológicas do Instituto
Federal do Paraná – IFPR – Campus Palmas, está organizado em seis etapas,
contemplando as seguintes atividades:

2º período: Carga Horária 58 horas
Atividades do Estágio Supervisionado I

Carga Horária

Orientações para o estágio, discussões e preparo de seminários

33 h

para diagnóstico e intervenção a realidade levantada
Observação da estrutura e funcionamento da escola (secretaria,
coordenação,

direção),

conhecimento

do

contexto

16 h

escolar,

caracterização física, pedagógica e relacional, análise das diretrizes
e do Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar para atuação
pedagógica.
Elaboração do relatório
TOTAL

9h
58 h

3º período: Carga Horária 62 horas
Atividades do Estágio Supervisionado II
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
33 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

20 h

Ciências no Ensino Fundamental: observação das aulas de
Ciências no Ensino Fundamental e coparticipação (em uma das
turmas observadas).
Elaboração de relatório.
TOTAL

9h
62 h
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4º período: Carga Horária 86 horas
Atividades do Estágio Supervisionado III
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
67 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

10 h

Ciências no Ensino Fundamental: Regência de Ciências (na mesma
turma da coparticipação).
Elaboração de Relatório.
TOTAL

9h
86 h

5º período: Carga Horária 58 horas
Atividades do Estágio Supervisionado IV
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
33 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

16 h

Biologia no Ensino Médio: observação das aulas de Biologia no
Ensino Médio e coparticipação (em uma das turmas observadas).
Elaboração de relatório.
TOTAL

9h
58 h

6º período: Carga Horária 86 horas
Atividades do Estágio Supervisionado V
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
67 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

10 h

Biologia no Ensino Médio: Regência de Biologia (na mesma turma
da coparticipação).
Elaboração de relatório.
TOTAL

9h
86 h
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7º período: Carga Horária 50 horas
Atividades do Estágio Supervisionado VI
Orientações para aplicação e análise de um projeto de extensão

Carga Horária
33 h

universitária como forma de intervenção na realidade escolar
Aplicação de um projeto de extensão universitária na escola em

8h

que foram desenvolvidas as etapas anteriores do estágio
(montagem, aplicação, relatório), através da articulação entre os
conteúdos trabalhados nos componentes curriculares ao longo do
curso com sua prática e desenvolvimento. Elaboração do projeto do
TCC.
Elaboração de relatório do projeto de intervenção. Elaboração do

9h

projeto do TCC.
TOTAL

50 h

A supervisão das atividades de estágio deverá ser realizada pelo Professor
Orientador/Supervisor de Estágio do curso e na Entidade Concedente, por um
professor graduado no(s) componentes curriculares(s) afim(s) e/ou de um
profissional da área, o qual irá colaborar com o Professor da IES, na tarefa de
acompanhamento e supervisão do estágio.
Os acadêmicos que exercem atividade docente regular na Educação Básica
(séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio), sendo pertencente ao quadro
efetivo (não será consideradas atividades de estágio e/ou temporárias), poderão ter
redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200
(duzentas) horas conforme a legislação vigente.
Quanto à avaliação das atividades de estágio, o Regulamento prevê o
abaixo descrito:
O estagiário matriculado regularmente será avaliado no final de cada etapa
do seu estágio, obedecendo os seguintes procedimentos e critérios:
1. A avaliação será realizada pelo Professor de estágio e/ou Supervisor de estágio
da Instituição Concedente;
2. O Professor de estágio fará a avaliação, baseando-se nos critérios estabelecidos
no Plano de Ensino do componente curricular;
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3. O Supervisor dos estágios que envolver atividades de Regência, avaliará o
estagiário conforme critérios e valores constantes na Ficha de Avaliação do
Estágio (Anexo V);
4. A apresentação dos relatórios de observação, coparticipação e regência
desenvolvidos, os esclarecimentos e relatos da experiência vivenciada farão
parte da avaliação, não tendo caráter de defesa monográfica.
5. Será considerado aprovado o aluno estagiário que obtiver, após a entrega do
relatório final a média aritmética igual ou superior a 7,00 (sete) numa escala de
zero a dez, resultante da avaliação do desempenho nas atividades teóricopráticas acompanhadas pelo Professor de estágio e do Supervisor de estágio da
Entidade Concedente e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da
carga horária total do estágio;
6. Sob a responsabilidade do Professor de Estágio será considerado reprovado o
Estagiário que:
a) Desistir do Estágio durante a sua realização;
b) For impedido, pela Unidade Concedente, de dar continuidade às atividades
de estágio por descumprimento de um ou mais itens do Termo de
Compromisso de Estágios;
c) Tiver frequência total inferior à mínima exigida (75%);
d) Obtiver nota final inferior a 7,0 (sete);
e) Não participar do Seminário de Estágios;
f) Não entregar o Relatório final em conformidade com o modelo proposto pelo
professor.
O Regulamento e orientações para cumprimento do Estágio Supervisionado
encontram-se no Anexo 01 do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas.
Os componentes curriculares de Estágio Supervisionado ocorrem no turno
de oferta do curso e as atividades de campo são desenvolvidas de acordo com o
horário de funcionamento e ofertas das aulas de Ciências e/ou Biologia nas escolas
concedentes, podendo ocorrer no turno matutino, vespertino ou noturno.
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3.11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Dentre as atividades previstas para a obtenção do título de Licenciado em
Ciências Biológicas é obrigatória a realização do Estágio Supervisionado e a
elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentado na forma de
monografia ou artigo científico, representado por ação de pesquisa ou de extensão.
O Trabalho de Conclusão de Curso tem o fundamental papel de fornecer ao
aluno um espaço dentro do curso para que ele possa experimentar a descoberta
científica e exercitar atividades próprias da profissão como levantamento,
compilação e análise de dados, revisão bibliográfica, delineamento do método
científico em função dos objetivos da proposta, elaboração de um cronograma de
trabalho viável e confronto das informações obtidas na pesquisa com as informações
disponíveis na bibliografia. Naturalmente, por todas estas características, o TCC é
um momento de compreensão do significado prático de vários conteúdos e conceitos
apreendidos durante o curso.
O Trabalho de Conclusão de Curso, sendo de caráter obrigatório, como prérequisito para conclusão da graduação, deve ser elaborado individualmente e
desenvolvido nos dois últimos períodos do curso, em dois momentos: o primeiro
ocorre no 7º período com a construção do Projeto de Pesquisa ou Extensão na área
educacional ou na área da Biologia Aplicada, através da orientação de um docente
do Colegiado de Ciências Biológicas ou externo. A segunda etapa, ocorre no 8º
período e compreende a construção e apresentação do trabalho para banca
examinadora, a partir do planejamento realizado no projeto elaborado no semestre
anterior.
O processo de orientação do TCC no curso é realizado por um Professor
Orientador escolhido pelo estudante, de acordo com a linha de pesquisa do
professor, o qual deverá formalizar a aceitação dos orientandos por escrito,
assinando um Termo de Compromisso específico.
O professor orientador deve ser preferencialmente do IFPR. Caso o aluno
opte por um professor orientador externo é necessário a indicação de um coorientador vinculado à instituição.
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A avaliação do TCC será realizada através da Banca Examinadora,
composta por três membros, sendo um professor do colegiado, o professor
orientador e um professor convidado de comum acordo entre o aluno e o orientador.
O número de orientações por docente do Colegiado do Curso será definido
em Reunião de Colegiado conforme a demanda das turmas e a disponibilidade de
docentes do colegiado.
O Regulamento e orientações para cumprimento do Trabalho de Conclusão
de Curso encontram-se no Anexo 02 do Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas.

3.12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A atual regulamentação dos cursos de Licenciatura, determina que o
acadêmico de tais cursos cumpra carga horária específica de 200 horas de
Atividades Complementares.
Estas atividades são curriculares, portanto, são obrigatórias e constarão no
histórico escolar do aluno, sendo requisito para a integralização curricular.
O objetivo das atividades complementares é diversificar e enriquecer a
formação oferecida na graduação, através da participação do corpo discente em
eventos científicos e profissionais, como palestras, congressos, encontros,
seminários e outros congêneres, em grupos de pesquisa, em projetos sociais e de
extensão, publicações de artigos e em cursos de curta duração relacionados à sua
área de conhecimento.
As horas de Atividades Complementares a serem realizadas ao longo do
curso, podem ser cumpridas da seguinte forma:
a) Participação em congressos, jornadas, encontros, etc.
b) Apresentação de trabalhos congressos, jornadas, encontros, etc.
c) Participação em palestras
d) Cursos de extensão, treinamentos, minicursos
e) Publicação de artigo científico
f) Projetos de extensão universitária
g) Projetos de iniciação científica
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h) Projetos de iniciação à docência
i) Viagens de estudos
j) Atividades de monitoria de componentes curriculares
k) Estágios extracurriculares;
l) Atividades de ação comunitária
m) Serviço voluntário
n) Membro de comissão organizadora de evento
É importante lembrar que a realização das atividades complementares
dependerá exclusivamente da iniciativa e da dinamicidade de cada aluno, que deve
buscar as atividades que mais lhe interessam para delas participar.
O

Regulamento

e

orientações

para

cumprimento

das

atividades

complementares encontram-se no Anexo 03 do Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas.
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4 CORPO DOCENTE

O perfil profissional necessário para possibilitar a dinâmica estabelecida para
o curso é o de um docente crítico reflexivo, com conhecimento técnico instrumental
comprovado e adequado às demandas do curso e preferencialmente com regime de
trabalho de 40 horas, com Dedicação Exclusiva.
É necessário, igualmente, que tenha curiosidade científica e paute suas
ações na responsabilidade ética perante a sociedade, cumprindo sua missão dentro
dos preceitos legais vigentes bem como dos princípios colaborativos que devem
caracterizar uma construção coletiva.

4.1 CORPO DOCENTE

A formação dos profissionais do corpo docente do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, é sólida e
atende às necessidades estabelecidas pelo PPC do curso em seu currículo
(baseado nas Diretrizes Curriculares).
A multidisciplinaridade do corpo docente fundamenta ainda mais o proposto
pelos modernos conceitos de formação generalista, adotada pela maioria dos cursos
superiores, principalmente na área de Biologia, permitindo uma riqueza de
conhecimentos que beneficiará a comunidade, que contará com um profissional de
ampla visão social e humanista, que atendem o seguinte perfil:


atitude ética no exercício da docência;



competência política e teórico-prática nos componentes curriculares que ministra;



compromisso político com a formação integral dos professores/alunos;



experiência em educação, preferencialmente no ensino básico;



interesse pela investigação do fenômeno educativo, buscando continuamente
desenvolver-se pessoal e profissionalmente;



sensibilidade aos avanços técnico-científicos pedagógicos;



como professor formador, aceitar que sua própria prática seja, também, objeto de
análise, uma vez que, ela se constitui em campo de pesquisa.
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A atual formação dos docentes dos componentes curriculares específicos do
curso, está distribuída conforme Quadro 05. Estes possuem amplo conhecimento
teórico-prático, contribuindo para qualidade de ensino e atividades de iniciação à
pesquisa, extensão e inovação. Os demais componentes curriculares dos Núcleos
de Formação Geral e Aprofundamento que não são exclusivos do curso, são
trabalhados por docentes igualmente qualificados, pertencentes aos demais
colegiados do Campus.

Quadro 05: Formação dos Docentes em Licenciatura em Ciências Biológicas

Nome

Titulação

Regime
de
Trabalho

Tempo de
experiência de
magistério
superior,
magistério da
Educação
Básica e/ou
experiência
profissional (em
anos)

Componente

Adriana
Couto
Pereira

Graduada em
Ciências
Biológicas –
Lic. e Bach.
Mestre em
Ecologia e
Conservação
Doutora em
ciências
biológicas

Dedicação Experiência em
Exclusiva docência:
- Educação
Básica: 4 anos
- Ensino
Superior: 4 anos

- Fundamentos de
Ecologia
- Educação
Ambiental

Carolina
Ribeiro
Noronha de
Souza

Graduada em
Ciências
Biológicas –
Lic. e Bach.
Mestre em
Ciências
Biológicas
Doutora em
Ciências
Biológicas

Dedicação Experiência em
Exclusiva docência:
- Ensino
Superior: 1 ano

- Genética de
Populações e
Quantitativa
- Instrumentação
para o Ensino de
Ciências e
Biologia
- Embriologia
- Metodologia
Cientifica

Débora
Raquel

Graduada em
Ciências

Dedicação Experiência em
Exclusiva docência:

- Anatomia e
fisiologia humana
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Mergen Lima
Reis

Biológicas
Mestre em
Educação

- Educação
Básica: 1 ano
- Ensino
Superior: 10 anos

Jânio
Cordeiro
Moreira

Graduado em
Ciências
Biológicas –
Lic. e Bach.
Mestre em
Ciências
Biológicas –
Zoologia
Doutor em
Biodiversidade
e Biologia
Evolutiva

Dedicação Experiência em
Exclusiva docência:
- Ensino
Superior: 2 anos

Laércio
Peixoto do
Amaral Neto

Graduado em
Ciências
Biológicas –
Lic. e Bach.
Mestre em
Ciências
Biológicas –
Entomologia
Doutor em
Ciências
Biológicas –
Entomologia

Dedicação Experiência em
Exclusiva docência:
- Educação
Básica: 0,5 ano
- Ensino
Superior: 2 anos

Mariana da
Silva
Azevedo

Graduada em
Dedicação Experiência em
Ciências
Exclusiva docência:
Biológicas –
- Educação
Lic. e Bach
Básica: 2 anos
Mestre em
- Ensino
Ciências – Área
Superior: 1 ano
de
Concentração
Experiência
Biologia na
profissional:
Agricultura e no
Ambiente.
Doutora em
Ciências –

Experiência
profissional:

- Fundamentos de
Geologia e
Paleontologia
- Histologia
Animal
- Histologia
Vegetal
- Evolução
- Zoologia de
Cordados
- Ecologia de
Populações e
Biogeografia
- Botânica
Criptogâmica e
Fanerogâmica
- Zoologia dos
Invertebrados
- Histologia e
Anatomia Vegetal
- Ecologia de
Populações e
Biogeografia
- Instrumentação
para o Ensino de
Ciências
Biológicas III
- Histologia e
Citologia
- Genética Básica
- Fisiologia
Vegetal
- Biologia
Molecular
- Biotecnologia
- Instrumentação
para o Ensino de
Ciências e
Biologia
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Biologia na
Agricultura e no
Ambiente.
Rafael Pires
de Oliveira

Verginia
Mello Perin
Andriola

Graduado em
Ciências
Biológicas –
Licenciatura
Mestre em
Bioquímica e
Imunologia
Doutor em
Imunologia
Pós-doutorado
em Imunologia

Dedicação Experiência em
Exclusiva docência:
- Ensino
Superior: 6 anos

Graduada em
Ciências
Biológicas –
Licenciatura
Mestre em
Educação

Dedicação Experiência em
Exclusiva docência:
- Educação
Básica: 4 anos
- Ensino
Superior: 29 anos

- Biologia Celular
- Microbiologia
- Imunologia
- Bioquímica

Experiência
profissional:
8 anos

- Estágio
Supervisionado
- Saúde e
educação

4.1.1 Atribuições do Coordenador
Conforme o Artigo 1° da Portaria № 283/2011, de 23 de maio de 2011, a
normatização das atribuições das Coordenações de Cursos, no âmbito do Campus,
no Artigo 2° refere-se que compete ao Coordenador de Cursos as atribuições de:
XIII. integrar o planejamento e a ação didático- pedagógico dos cursos sob
sua coordenação;
XIV. executar as deliberações do Conselho Superior;
XV. cumprir as determinações dos órgãos diretivos;
XVI. presidir as reuniões do Colegiado do Curso;
XVII. organizar e registrar as reuniões do Colegiado de Curso sob sua
coordenação para os assuntos que sejam de interesse dos cursos.
XVIII. assessorar à coordenação de ensino na fixação dos horários das
aulas das áreas de conhecimento ofertadas;
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XIX. presidir a sessão de avaliação dos pedidos de dispensa e opinar na
transferência,

verificando

a

equivalência

dos estudos feitos,

tomando

as

providências cabíveis;
XX. fornecer à Coordenação de Ensino, conforme calendário, e após a
reunião do Colegiado do curso, os resultados do período avaliativo, bem como os
diários de classe, devidamente preenchidos;
XXI. supervisionar o cumprimento da carga horária do curso coordenado,
estipulada na matriz curricular, bem como tomar as devidas providências nos casos
em que haja necessária substituição de professores, em caso de faltas justificadas
ou atividades extracurriculares;
XXII. orientar o corpo discente e docente do curso sob sua coordenação
sobre currículo, frequência, avaliação e demais atividades de ensino que lhes
possam interessar;
XXIII. planejar em conjunto com a Coordenação de Ensino as atividades de
Orientação Educacional;
XXIV. conhecer o material didático elaborado pelo corpo docente para os
cursos sob sua coordenação;
XXV. supervisionar o preenchimento do registro de classe e solicitar
correções caso sejam necessárias, assinando-os;
XXVI.

zelar pelos

laboratórios,

materiais e

equipamentos da

sua

coordenação e eixos específica;
XXVII. articular a integração entre as áreas de base nacional comum e de
formação específica;
XXVIII. adotar os princípios pedagógicos de Identidade, Diversidade e
Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização como estrutura dores dos
currículos do ensino médio profissionalizante;
XXIX. garantir que as grades curriculares cumpram as determinações da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais dispositivos legais;
XXX. elaborar, com auxílio dos professores, termos de referências,
especificações, planilhas e memoriais, para suprimento de materiais, obras, serviços
e equipamentos às necessidades dos cursos.
XXXI. as Coordenações de cursos terão como referência os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, do Ministério da Educação e serão as
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seguintes: Coordenação de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Coordenação
de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Coordenação de Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias.
Parágrafo Único – O coordenador de curso será escolhido dentre os
docentes que atuam no curso e com formação na área em que o curso está inserido.
Para o desenvolvimento das atividades inerentes à coordenação do curso, a
instituição prevê 16 horas específicas para este fim no plano de trabalho docente.

4.1.2 Experiência do Coordenador

Possui graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) pela Universidade
de Passo Fundo – UPF (1985); Especialização em Microbiologia Geral e Aplicada
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS (1990) e Mestrado em
Educação pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul – PUCRS (1998).
Trabalhou no Ensino de Graduação no Centro Universitário Diocesano do Sudoeste
do Paraná – UNICS no período de agosto de 1988 a janeiro de 2010. Ingressou no
IFPR em agosto de 2010, e desde então é docente do curso de Ciências Biológicas,
além de ministrar aulas para outros cursos, entre eles Farmácia, Enfermagem,
Pedagogia. Assumiu a coordenação do curso de Ciências Biológicas em agosto de
2014. É docente do Ensino Superior desde 1988.

4.1.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante – NDE, de acordo com a Resolução
CONAES № 01/2010, constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições
acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação
e contínua atualização do projeto pedagógico do curso, devendo ser constituído por
membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito
do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento
do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e
que atuem sobre o desenvolvimento do curso.
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No âmbito do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o NDE tem
função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza
acadêmica. O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica no Curso, sendo
corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do
Projeto Pedagógico do Curso. Os docentes que compõem o NDE do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR Campus Palmas são responsáveis pela
organização didática- pedagógica do curso, além da elaboração e aprovação dos
documentos oficiais do Curso, como o Projeto Pedagógico do Curso e a grade
curricular, entre outros. O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso é formado
pelos professores listados no Quadro 06.

Quadro 06: Formação do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas
Tempo de
experiência de
Regime
magistério superior
Nome
Titulação
de
ou experiência
Trabalho
profissional (em
anos)
Débora
Raquel Licenciatura
em
DE
10
Mergen Lima Reis
Ciências
Biológicas,
Mestrado em Educação
http://lattes.cnpq.br/495
8887224458215
Jânio Cordeiro Moreira Bacharelado
e
DE
2
Licenciatura
em
Ciências
Biológicas,
Mestrado em Ciências
Biológicas – Zoologia,
Doutorado
em
Biodiversidade
e
Biologia Evolutiva
http://lattes.cnpq.br/031
7706705286998
Rafael
Pires
de Licenciatura
em
DE
8
Oliveira
Ciências
Biológicas,
Mestrado
em
Bioquímica
e
Imunologia, Doutorado
em
Bioquímica
e
Imunologia
http://lattes.cnpq.br/245
5758412206557
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Vânia Maria Alves

Licenciatura
em
Pedagogia
–
Habilitação, Mestrado e
Doutorado
em
Educação
http://lattes.cnpq.br/077
8849823679857
Verginia Mello Perin Licenciatura
em
Andriola
Ciências
Biológicas,
pós-graduação
Lato
Sensu em Microbiologia
Geral
e
Aplicada,
Mestrado em Educação
http://lattes.cnpq.br/861
3936468570059

DE

15

DE

29

4.1.4 Colegiado de Curso

O colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é um órgão
consultivo e de assessoramento do Coordenador do Curso, sendo constituído pelo
Coordenador do Curso que o presidirá, pelos docentes que participam das
atividades do curso e por 02 (dois) representantes discentes, indicados pelos alunos
matriculados no curso.
Os membros do Colegiado de Curso têm os seguintes mandatos:
I. Coincidente com o tempo de permanência no cargo consignado, no caso do
Coordenador do Curso;
II. Os docentes estão condicionados ao exercício da docência no curso e devendo
ser substituído no caso de inexistência de vínculo com o curso;
III. Um ano para os representantes discentes, não permitida a recondução.
Os representantes discentes terão 01 (um) suplente cada, indicado pelos
alunos matriculados no curso.
Compete ao Colegiado de Curso:
I.

Aprovar os planos de ensino dos componentes curriculares do curso,
observando as diretrizes gerais para sua elaboração, aprovados pelo Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão;

II. Coordenar e supervisionar os planos e atividades didático-pedagógicas do
curso;
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III. Coordenar

o

planejamento,

elaboração,

execução

e

acompanhamento

pedagógico do Curso, propondo, se necessário, as devidas alterações;
IV. Emitir parecer em projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados à
coordenação do curso;
V. Propor ao Conselho Superior medidas e normas referentes ao funcionamento e
verificação do rendimento escolar para estágio, trabalho de conclusão, às
atividades acadêmicas, disciplinares, administrativas e didático-pedagógicas
necessárias ao bom desempenho e qualidade do curso;
VI. Constituir comissões específicas para o estudo de assuntos de interesse do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas;
VII. Zelar pela fiel execução dos dispositivos regimentais e demais regulamentos e
normas do IFPR;
O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, preferencialmente na
primeira semana de cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado
pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas ou a
requerimento de 03 membros, de acordo com a relevância julgada por quem
convocar.
O comparecimento dos membros do Colegiado às reuniões é de caráter
obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade acadêmica.
Das sessões são lavradas atas, lidas, aprovadas e assinadas por todos os
presentes, na mesma sessão ou na seguinte.
As deliberações são realizadas por maioria dos presentes na sessão.
A distribuição das horas de trabalho dos docentes do colegiado são
distribuídas ao longo da semana segundo critérios de contratação previstos na
Legislação Federal – Lei № 7.596/87, de 10/04/87, Decreto Federal 94.664, de
23/07/87, Portaria № 475, de 26/08/87 e Lei 11.784, de 22/09/08, tem a seguinte
distribuição, de acordo com a citada legislação: no mínimo 12 e no máximo 16 horas
semanais para aula, 04 horas para manutenção de ensino e 04 para apoio ao
ensino.
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4.1.5 Políticas de Capacitação Docente
A Resolução № 48/11, normatiza o Programa de Qualificação e Formação
dos Servidores do IFPR no seu artigo primeiro ao artigo quinto. O Programa de
Incentivo à Formação Inicial, Continuada e de Qualificação de Servidores Públicos
contemplará, quando possível, os seguintes níveis formativos, nas modalidades EAD
e presencial:
I.

Cursos de Graduação;

II. Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: aperfeiçoamento e especialização;
III. Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: mestrado e doutorado;
IV. Estágio Pós-Doutoral;
Outros cursos, estágios, intercâmbios acadêmico-profissionais ou atividades
de capacitação, no interesse da Administração.
Além dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a formação
permanente do corpo docente será objeto de discussão e definição de estratégias
formativas, com vistas a atender aos objetivos do curso, devendo ocorrer em
semanas pedagógicas, oficinas específicas, participação em eventos formativos
institucionais e de realização de estudos acadêmico-científicos de forma continuada.

4.1.6 Plano de Cargos e Salários dos Docentes

O Instituto Federal do Paraná, por situar-se no âmbito da Rede pública
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, possui um quadro docente
constituído a partir de concurso público de provas e títulos. Os profissionais
aprovados pelo concurso público ingressam no Plano de Carreira e Cargos do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Lei n. 11.784/2008.
A remuneração docente se constitui dos seguintes componentes:
I. Vencimento Básico;
II. Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico- GEDBT (art. 116) e
III. Retribuição por Titulação – RT (art. 117)
A carreira docente se divide em seis classes:
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D I, D II, D III, D IV, D V e PROFESSOR TITULAR.
As classes D I, D II e D III contém 4 níveis: 1, 2, 3 e 4.



A classe D IV contém 1 nível.



Classe D V contém 3 níveis.



Professor Titular possui nível único.
A progressão na carreira pode ser dar de duas formas:

1) Progressão funcional por Titulação – O servidor receberá RT (Retribuição por
Titulação) equivalente à titulação.
2) Progressão por desempenho acadêmico (progressão por mérito mediante
avaliação de desempenho, realizada a cada 24 meses).

4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Segundo o art. 45 do Estatuto do Instituto Federal do Paraná, em vigência “o
corpo técnico-administrativo é constituído pelos servidores integrantes do quadro
permanente de pessoal do Instituto Federal, regidos pelo Regime Jurídico Único,
que exerçam atividades de apoio técnico, administrativo e operacional”. O servidor
Técnico Administrativo em educação deve ter como diretriz de suas ações e
decisões, o comprometimento com o resultado do seu trabalho em prol da
sociedade, o valor ao ente público e a disseminação da cultura de que todos
possuem uma atribuição de fundamental importância para o desenvolvimento desta
autarquia. Espera-se ainda, desses servidores, o conhecimento da missão e valores
do Instituto Federal do Paraná, bem como sua finalidade e objetivos. Além disso,
servidores que almejem a qualificação, capacitação e a formação continuada.
Entende-se que o papel dos servidores Técnico Administrativos deve ser o
de compromisso com a Instituição e com a qualidade no serviço prestado interna e
externamente à comunidade. Ele precisa estar consciente de seus direitos e deveres
como cidadão e servidor, o que se denota de relevante importância definir uma ética
institucional vinculada à função social do Instituto Federal do Paraná – Campus
Palmas, a qual poderá servir de referência para todas as ações desenvolvidas pelos
servidores no âmbito institucional. Ainda, mister citar que deve-se buscar expandir a
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participação do servidor em projetos institucionais, propondo-lhe desafios que o
estimulem em suas potencialidades.
O corpo técnico-administrativo necessário ao curso abrange as atividades de
Secretaria Geral, Biblioteca, entre outras, comuns à todos os cursos da instituição,
cujas atribuições estão regulamentadas, no âmbito de cada setor ou área, para
atender com a necessária qualidade as demandas cotidianas de uma instituição de
ensino que abrange cursos superiores e cursos técnicos.
O Campus Palmas conta, atualmente, com os técnicos administrativos
indicados no Quadro 07.

Quadro 07: Demonstrativo do Corpo Técnico-Administrativo
Nome
Adriana Padilha
Terres Lopes
Alessandra Pereira
do Amaral dos
Santos
Alessandro Cesar da
Luz
Allisson Roberto
Siviero
Andrea Klug
Andrey de Campos

Celso Augusto de
Oliveira Cristófoli da
Silva
Caio Cesar
Fernandes Chudzik
Cledes Terezinha de
Oliveira
Diego Spader
Douglas Silva do
Prado
Edson Alberto

Regime
de
Trabalho
40 h /
semanais

Formação
Ciências
Contábeis
Letras

40 h /
semanais

Ensino Médio –
40 h /
Graduando em
semanais
Letras
Jornalismo/
40 h /
Direito
semanais
Administração
40 h /
semanais
Ensino Médio –
40 h /
Graduando em
semanais
Química
Pedagogia
40 h /
semanais
Administração
Biologia/
Farmácia
Sistemas
Informação
História

Ciências

de

Tempo de
experiência

Função

19 anos

Assistente em
Administração

15 anos

Assistente em
Administração

02 anos

Auxiliar de
Biblioteca

06 anos
06 anos

Auxiliar de
Biblioteca
Assistente em
Administração

02 anos

Técnico em
Laboratório

02 anos

Pedagogo

40 h /
semanais

02 anos

40 h /
semanais

07 anos

40 h /
semanais

07 anos

40 h /
semanais

03 anos

40 h /

02 anos

Assistente em
Administração
Técnica de
Laboratório/Biol
ogia
Técnico em
Informática
Técnico em
Assuntos
Educacionais
Técnico em
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Becker
Eduardo Stachera

Everton Luís
Machado
Fábio Pereira de Sá
Francisco José dos
Santos Neto
Jordana Lemke
Gonzalez
Joselha Cristina Dal
Bello
Josiane Maria
Comarella
Juliana Eloize Magro
Jussara Aparecida
Mazalotti Danguy
Lilian Lucht Carneiro
Luciana Simões dos
Reis Oliveira
Luciano Barfknecht

Luiz Henrique
Mazalotti Dangui
Maísa de Proença
Pereira
Márcia Adriana
Andrade Silva
Marcos Raphael
Loyola Dangui
Marinez Carvalho
Melânia Dalla Costa

Contábeis
Ensino Médio –
Graduando em
Direito
Ciências
Contábeis
Ciências
Contábeis
Sistemas
de
Informação
Direito

semanais
40 h /
semanais

40 h /
semanais
40 h /
semanais
40 h /
semanais
40 h /
semanais
Serviço Social
40 h /
semanais
Biblioteconomia
40 h /
e Letras
semanais
Pedagogia
40 h /
semanais
Gestão Pública
40 h /
semanais
Administração e
40 h /
Direito
semanais
Administração
40 h /
semanais
Comunicação
40 h /
Social
–
semanais
Jornalismo
Gestão Pública
40 h /
semanais
Ensino Médio –
40 h /
Graduanda em
semanais
Administração
Pedagogia/
40 h /
História
semanais
Tecnologia em
40 h /
Eletrônica
semanais
Assistência
40 h /
Social
semanais
Pedagogia
40 h /
semanais

Ensino Médio –
40 h /
Graduando em
semanais
Gestão Pública
Rosana Tortelli
Ciências
40 h /
Favetti
Econômicas
semanais
Tatiane Maciel Farias Ensino Médio –
40 h /
Graduanda em semanais

Contabilidade
03 anos

Assistente em
Administração

07 anos

Contador

05 anos
06 anos
03 anos
07 anos
20 anos

Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Assistente
Social
Bibliotecária/Do
cumentalista

10 anos

Pedagoga

06 anos

Auxiliar de
Biblioteca

10 anos

Administradora

13 anos

Assistente em
Administração

02 anos

Assistente de
Alunos

08 anos

Assistente em
Administração

07 anos

Auxiliar de
Biblioteca

03 anos

Pedagoga

02 anos
11 anos
24 anos

Miguel Ângelo Santin

10 anos
15 anos
03 anos

Assistente em
Administração
Assistente
Social
Tradutora
Intérprete de
Línguas
Assistente em
Administração
Auxiliar de
Biblioteca
Assistente em
Administração
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Thiago Adriano Silva

Direito
Psicologia

Thiago Lise Silverio

Administração

Viviane Aparecida
Traversin Pereira

Letras
Português/
40 h /
Espanhol/
semanais
Graduanda em
Biblioteconomia

40 h /
semanais
40 h /
semanais

04 anos

Psicólogo

03 anos

Assistente de
Alunos

15 anos

Auxiliar de
Biblioteca

4.2.1 Políticas de Capacitação do Técnico Administrativo
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IFPR, em
vigência (2014-2018), “deverá ser construído o Programa de Capacitação e
Aperfeiçoamento, com o objetivo de: contribuir para o desenvolvimento do servidor,
como profissional e cidadão; capacitá-lo para o desenvolvimento de ações de gestão
pública; e para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da
IFE”. Essa medida buscará suprir a necessidade de capacitação do corpo Técnico
Administrativo atual e ingressante ao quadro de servidores do Instituto Federal do
Paraná.
A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, através da Coordenadoria de
Capacitação e Aperfeiçoamento apresenta um programa de capacitação para
técnicos no qual os próprios servidores podem atuar nos eventos internos de
capacitação, apoiando o desenvolvimento da aprendizagem continuada do IFPR,
como facilitadores/instrutores.
São 87 temáticas entre aquelas de interesse para técnicos administrativos e
docentes. Além destas, há a possibilidade de abertura de outras temáticas, conforme
sugestões pelo servidor que irá ministrar o programa de Capacitação. As temáticas
apresentam conteúdos diversos, tais como nas áreas de administração, gestão de
pessoas, atendimento ao público, informática, línguas estrangeiras, legislação, entre
outros.
A política de capacitação do Técnico Administrativo é implementada de
acordo com a Resolução № 48/11 do Conselho Superior do Instituto Federal do
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Paraná que instituiu o Programa de Incentivo à Formação Inicial, Continuada e de
Qualificação de Servidores Públicos do IFPR.
A capacitação dos servidores técnico-administrativos será encaminhada a
partir das necessidades específicas de suas atribuições e das demandas surgidas
no decorrer das ações desenvolvidas no âmbito da instituição e do Curso, constando
de treinamentos, palestras, reuniões de formação, entre outras possibilidades.

4.2.2 Plano de Cargos e Salários dos Servidores Técnico-Administrativos

O Instituto Federal do Paraná, por situar-se no âmbito da Rede Pública
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, possui um quadro técnicoadministrativo constituído a partir de concurso público. Os profissionais aprovados
pelo concurso público ingressam no Plano de Carreira dos Cargos Técnico
Administrativos em Educação, normatizado dentre outras legislações, pelas Leis
8.112/90 e 11.091/2005.
O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação (A,
B. C. D e E), que estão relacionados ao nível mínimo de titulação exigido ao cargo,
com 4 (quatro) níveis de capacitação cada (I, II, III e IV).
O desenvolvimento do servidor na carreira ocorre, exclusivamente, pela
mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante,
respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito
Profissional, a cada 18 meses mediante avaliação de desempenho, conforme anexo
III e anexo I-C, respectivamente, da Lei do Plano de Carreira.
O servidor técnico-administrativo que apresentar titulação superior ao
exigido para o cargo fará jus a incentivo à qualificação, nos termos e percentuais
definidos no Anexo IV da Lei do Plano de Carreira, não caracterizando qualquer tipo
de progressão de carreira.
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5 INSTALAÇÕES FÍSICAS

O Instituto Federal do Paraná é destaque na região, não só pela excelência
de seu ensino, mas também pela ótima estrutura física que coloca a disposição de
seus alunos.
O Campus Universitário do IFPR está localizado em uma área de 77,5 ha,
com um total de 27.960 metros quadrados.
Considerando que os cursos objetivam a formação de profissionais para os
diferentes campos da atividade humana, estimulando a pesquisa, buscando o
desenvolvimento do espírito crítico em todas as áreas do conhecimento, a estrutura
física disponível no IFPR constitui-se um meio adequado para estes fins.
Nessa estrutura destaca-se a Biblioteca central com 1.990 metros quadrados
e com mais de cem mil volumes, toda informatizada, onde o aluno pode fazer
reservas, renovação ou ainda verificar pendências, usando a comodidade da
Internet. A biblioteca integra a rede PERGAMUM, com mais de 50 bibliotecas do
país e a rede Paranaense de Comutação Bibliográfica (28 IES do Paraná). O IFPR
conta ainda com um auditório, para conferências, seminários e eventos, com
capacidade de 300 lugares. A quantidade, distribuição e adequação dos espaços
físicos, considerando as atividades de ensino, pesquisa e extensão apresentam-se
suficientes e adequadas, uma vez que todas as necessidades e exigências, legais e
reais dos cursos oferecidos na Instituição são total e plenamente contempladas.
Também no setor administrativo, as instalações são condizentes com a
necessidade, na medida em que cada área da Administração possui o espaço
suficiente, materiais necessários e devidamente instalados para as funções que
realizam.
As salas de aula do Campus são construídas dentro dos padrões
necessários e se encontram em condições para abrigar os alunos de todos os
cursos oferecidos. Tanto pelo espaço físico em metros quadrados que cada sala
dispõe, quanto pelo seu estado de conservação, e condições como iluminação,
ventilação e acesso, que se adaptam para o atendimento das necessidades do
curso. A sala de Coordenação é destinada aos trabalhos de coordenação,
atendimento ao acadêmico, reuniões de colegiado e atividades exclusivas do curso.
É equipada de forma a atender as necessidades do curso.
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O IFPR disponibiliza aos professores e acadêmicos vários recursos
audiovisuais para todas as atividades desenvolvidas no curso: data-shows, telas
para projeção, telas interativas e televisores, além dos laboratórios específicos, de
Informática e da biblioteca.
Os blocos do Campus estão adequados para receber acadêmicos com
necessidades especiais, porém necessita de reformas para a melhoria da
acessibilidade, de forma atender, de forma satisfatória, ao disposto no Decreto №
5.296 de 2 de dezembro de 2004, em seu Art. 24, transcrito a seguir:
Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou
modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de
aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios,
áreas de lazer e sanitários.
§ 1° Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou
renovação de curso pelo Poder Público, o estabelecimento de ensino
deverá comprovar que:
I – está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e
na comunicação e informação previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou neste Decreto;
II – coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que
permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade
de condições com as demais pessoas; e
III – seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser
dispensado a professores, alunos, servidores e empregados portadores de
deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de
discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento
dessas normas.
§ 2° As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já
existentes, têm, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a
contar da data de publicação deste Decreto, para garantir a acessibilidade
de que trata este artigo.

5.1 ÁREAS DE ENSINO ESPECÍFICAS

Ambiente

Existente

A construir (sim/não)

Área (m²)

Salas de aula

66

Não

4300

Sala de professores

32

Não

120

Coordenadoria de curso

17

Não

272

Sala de reuniões

02

Não

1200
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5.2 ÁREAS DE ESTUDO GERAL

Ambiente

Existente (sim/não)

A construir

Área (m²)

Biblioteca

Sim

Não

2160

Laboratório de Informática*

Sim

Não

80

Laboratório de Física*

Sim

Não

50

Laboratório de Química Orgânica*

Sim

Não

47,6

Existente (sim/não)

A construir

Área (m²)

Laboratório de Microscopia A*

Sim

Não

112

Laboratório de Microscopia B*

Sim

Não

54,72

Laboratório de Zoologia*

Sim

Não

58,51

Laboratório de Botânica*

Sim

Não

58,51

Laboratório

Sim

Não

58,51

Sim

Não

112

Sim

Não

15

Sim

Não
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Sim

Não

50

*A descrição dos laboratórios encontra-se no Quadro 08

5.3 ÁREAS DE ESTUDO ESPECÍFICO

Ambiente

Genética,

de

Fisiologia,

Biofísica,

Biologia

Celular e Molecular*
Laboratório

de

Microbiologia,

Bioquímica Parasitologia*
Laboratório de Paleontologia e
Geologia*
Laboratório de Anatomia*
Laboratório

Interdisciplinar

de

Formação de Educadores – LIFE*
*A descrição dos laboratórios encontra-se no Quadro 08
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Quadro 08: Descritivo dos Laboratórios de Práticas Pedagógicas de Ciências
Biológicas IFPR Campus Palmas
Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 1 – A – Microscopia
Área física: 112 m², divididos em sala de preparo e sala de aula.
Localização: Bloco B, superior, sala 26.
Componentes curriculares trabalhados em Ciências Biológicas: Histologia Animal e
Vegetal, Botânica, Embriologia, Parasitologia, Biologia Celular e Molecular,
Anatomia.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis
02 Mesas grandes; 03 Bancadas para microscópios; 20 Banquetas; 31 Cadeiras; 01
Balcão; 01 Armário para corantes e detergentes; 01 Balcão com pia; 01 Escaninho;
01 Prateleira; 01 Quadro para pincel; 01 Fonte estabilizadora; 05 Armários
pequenos para guardar microscópios; 01 escaninho com 32 divisórias.

- Equipamentos e materiais
01 Microscópio trinocular com câmara fotográfica; 01 Microscópio trinocular
acoplado a câmara e monitor (32 polegadas); 30 Microscópios binoculares; 01
Micrótomo; 01 Banho histológico; 13 Frascos com fetos; 02 Frascos com útero; 01
Frasco com gravidez tubária; 01 Cuba com gêmeos ligados; 01 banho-maria.
Modelos de Embriologia; Modelos de divisões celulares: meiose e mitose; 01
modelo de molécula de DNA; 01 prancha de desenvolvimento embrionário;
Soluções; Corantes; 408 Lâminas permanentes de histologia animal; 12 Lâminas de
citologia; 107 Lâminas permanentes de histologia vegetal; Lâminas de bactérias
patogênicas; Lâminas de invertebrados; 80 Lâminas de patologias; Painel de
embriologia; Painel com formação de gêmeos mono e dizigóticos; Painel sanguíneo
I e II – desenvolvimento de células e composição; Jogos de transparências para
retroprojetor em embriologia, histologia e citologia animal e vegetal; 03 Bisturis; 04
Estiletes; 03 Tesouras; 39 Pinças; 01 Becker de 600 ml; 02 Becker de 100 ml; 02
Becker de 250 ml; 05 Becker de 50 ml; 04 Pipetas; 01 Placa aquecedora. 01 Célula
molde gigante; 03 almofarizes com pestilo; 02 Funis; 03 Pisetas; 11 Vidros relógios;
01 Grade para tubos de ensaio; 06 Tubos de ensaio; 07 Tampas de placas de Petri;
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08 Pincéis; 03 Pacotes de papel filtro.
Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 1 – B – Microscopia

Área física: 54,72 m²
Localização: Bloco B, superior, sala 27.
Componentes curriculares trabalhados em Ciências Biológicas: Histologia Animal e
Vegetal, Botânica, Embriologia, Parasitologia, Biologia Celular e Molecular,
Anatomia.
Turno de atendimento: tarde e noite.
- Móveis
04 Bancadas para microscópios; 01 Balcão com pia; 01 Armário aéreo.

- Equipamentos e materiais:
24 Microscópios binoculares; 01 Microscópio trinocular acoplado à TV de 32
polegadas. 20 Cadeiras;
01 Banco. 01 Desumidificador.
Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 4

Área física: 58,51 m².
Localização: Bloco B, superior, sala 23.
Componentes curriculares trabalhados no Curso de Ciências Biológicas: Zoologia.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis
02 Mesas (bancada); 19 Banquetas; 01 Balcão para equipamentos e materiais; 01
Armário para equipamentos e materiais; 01 Prateleira vertical para expor materiais;
01 Balcão com vidro para expor material; 01 Balcão com pia; 02 Balcões pequenos
para microscópios; 01 Escaninho; 01 Prateleira aérea; 01 Quadro para giz; 03
Cubas de vidro; 04 Aquários; 01 freezer horizontal; 01 estufa de secagem com
circulação de ar.
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- Equipamentos
08 Estereomicroscópios; 02 Microscópios ópticos; 02 Lupas manuais; 01
Termômetro para ambiente.

- Materiais e vidraria em geral
12 Tesouras; Pinças; 04 Bisturis; 07 Estiletes; 12 Bandejas plásticas; 01 Becker de
600 ml; 01 Becker de 50 ml; 04 Facas de serra; 04 Pinceis; 01 Espátula com cabo
de madeira; 01 Garra para Becker com amianto; 01 sapo com corte frontal;
Coleções didáticas.
Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 5

Área física: 58,51 m².
Localização: Bloco B, superior, sala 23.
Componentes trabalhados no Curso de Ciências Biológicas: Botânica.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis
03 Mesas bancadas com tomadas; 01 Mesa retangular média; 01 Escrivaninha; 01
Cadeira; 21 Banquetas; 01 Balcão com pia; 01 Armário com portas de vidro para
microscópios; 01 Xiloteca; 01 Armário com gavetas; 01 Armário duplo para guardar
materiais; 01 Escaninho; 01 Quadro para giz; 21 Microscópios binoculares; 01
Microscópio monocular; 11 Estereomicroscópios; 18 Microscópios antigos para
manutenção; 01 Estufa para secagem de vegetais, com ventilação; 01 Estufa para
secagem de vegetais, simples; 01 freezer horizontal;
01 Capela de exaustão; 01 Mesa para capela; Coleções didáticas.

- Vidraria
02 Tesouras; 01 Pincel; 02 Bisturis; 02 Vidros relógios; 04 Almofarizes com pestilo;
17 Tubos de ensaio; 02 Estantes para tubos; 01 Bastão de vidro; 01 Termômetro;
09 Placas de Petri; Lâminas e lamínulas.
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Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 6

Área física: 58,51 m².
Localização: Bloco B, superior, sala 21.
Componentes curriculares trabalhados no Curso de Ciências Biológicas: Fisiologia,
Genética, Biofísica, Biologia Celular e Molecular.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis
05 Mesas; 25 Banquetas; 01 Balcão para materiais e vidraria; 01 Armário de metal
para vidraria; 02 Balcões com pias; 01 Prateleira; 01 Quadro para giz; 01
Escaninho.

- Equipamentos e materiais
01 Banho Dubnoff com agitação para copos ou tubos e bandeja para Erlenmeyer;
01 Balança analítica; 02 Balanças eletrônica de precisão; 01 Microcentrífuga
refrigerada; 01 Autoclave; 01 Geladeira; 01 Destilador de água; 01 Reservatório
para água em PVC; 01 Máquina para fabricação de gelo em escamas; 01 Estufa
para secagem e esterilização; 01 Agitador de tubos vortex; 01 Bico de Bunsen; 01
Placa aquecedora; 01 Placa aquecedora com agitador magnético; 01 Refrigerador
de 80 litros; 01 Centrífuga para hematologia, 01 phmetro de bolso; 01 phmetro de
bancada; 01 Barômetro; 11 Esfigmomanômetros; 07 Estetoscópios; 01 Medidor
eletrônico de pressão arterial; 06 Termômetros, 02 Micropipetas; 01 Densímetros;
21 Estantes para tubos de ensaio; 07 Escovas para tubos de ensaio. 01
Homogenizador de tecidos – tipo Potter; 01 Sistema de eletroforese (fonte, cubas,
corantes); 04 Espátulas; 05 Espátulas tipo canaleta; Reagentes; Soluções;
Corantes; Soros para tipagem sanguínea; 05 Caixas de lancetas; 02 Caixas de
lâminas (com 100 unidades); 1 Caixa de lamínulas (com 100 unidades); 01 Pacote
de ponteiras para pipetas automáticas; 03 Microscópios ópticos.

- Vidraria
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115 Tubos de ensaio; 161 Tubos de ensaio pequenos; 34 Tubos de Duran; 12
Erlenmeyer de 250 ml; 04 Erlenmeyer de 500 ml; 22 Erlenmeyer de 125 ml; 20
Erlenmeyer de 50 ml; 15 Becker de 50 ml; 18 Becker de 100 ml; 01 Becker de 150
ml; 20 Becker de 250 ml; 15 Becker de 500 ml; 15 Becker de 1000 ml; 05 Becker de
plástico de 600 ml; 15 Copos Berzelius de 300 ml; 20 Cálices; 52 Provetas; 90
Pipetas 50 Pipetas Pasteur; 05 Balões de fundo chato de 10 ml; 06 Balões de fundo
chato de 50 ml; 13 Balões de fundo chato de 100 ml; 09 Balões de fundo chato de
125 ml; 20 Balões de fundo chato de 250 ml; 09 Balões de fundo chato de 500 ml;
05 Balões de fundo chato de 1000 ml; 19 Funis de vidro; 04 Funis de cerâmica; 15
Placas de Petri; 72 Frascos âmbar; 18 Gral com pistilo; 06 Cadinhos; 12 Vidros
relógio; 16 Bastões de vidro; 03 Relógios de alarme.

- Peças cirúrgicas
28 Tesouras; 26 Pinças; 16 Bisturis; 05 Estiletes; 02 Alças de repique; 08 Pedras
imantadas; 01 Caixa de lâminas para bisturi; Meia caixa de fita indicadora de pH; 02
Caixas de papel tornassol; 01 Câmera de Newbawer; 01 Caixa de tubo capilar; 01
Cuba de vidro; 15 Pisetas; 01 Garra para Becker; 03 Facas de serra; 05 Grampos
de madeira.
Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 11

Área Física: 112 m², divididos em três ambientes (sala de limpeza e esterilização,
sala de preparo e sala de aula).
Localização: Bloco B, térreo, sala 18.
Componentes

curriculares

trabalhados

no

Curso

de

Ciências

Biológicas:

Microbiologia, Bioquímica Parasitologia.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Equipamentos e materiais
01 Barrilete de 50 litros; 03 Dessecadores; 04 Medidores de pH; 02 Estabilizadores
de alça; 02 Banhos-Maria; 01 Dessecador; 02 Espectrofotômetros digitais; 03
Homogenizadores; 02 Agitadores vortex; 02 Autoclaves; 02 Agitadores magnéticos
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com aquecimento; 03 pHmetros; 05 Estufas; 03 Geladeiras; 06 Estufas; 02 Fluxos
laminares; 02 Balanças; 01 Lavador de Eliza; 02 Timer; 01 Lavador de pipetas; 02
Destiladores; 01 Deionizador; 01 Capela; 01 Par de luvas de amianto; 06 Pacotes
de pipetas Pasteur de plástico; 05 Pacotes de tubos cristal; 25 Cabos para alça de
platina; 15 Escovas para vidraria; 05 Pacotes de ponteiras; 01 Pacote de tubos tipo
Eppendorf; 01 Caixa de cálice de sedimentação; 100 Frascos para coleta de urina;
100 Frascos para coleta de fezes; 04 Termômetros; 05 Termômetros para
ambiente; 02 Pedras imantadas; 12 Espátulas com cabo; 05 Espátulas tipo
canaleta; 20 Unidades de agulhas para repique níquel cromo; 40 Alças níquel
cromo de 0,001 ml; 09 Funis de plástico; 03 Caixas de lancetas; 68 Estantes para
tubos de ensaio; 20 Pissetes; 11 Micropipetas volumétricas de 25 μl; 09
Micropipetas volumétricas de 50 μl; 10 Micropipetas volumétricas de 500 μl; 10
Micropipetas volumétricas de 100 μl; 02 Micropipetas volumétricas de 0,5 a 10 μl;
10 Micropipetas volumétricas de 100 μl.

- Vidraria
25 Tubos de ensaio de 18 x 150 mm com tampa; 25 Tubos de ensaio de 15 x 150
mm com tampa; 75 Tubos de ensaio de 20 x 200 mm; 100 Tubos de ensaio; 100
Tubos de ensaio de 15 x 150 mm; 147 Tubos de ensaio de 25 x 200 mm; 200
Pipetas Pasteur; 50 Pipetas de 20 ml; 10 Pipetas de 25 ml; 80 Pipetas de 10 ml; 87
Pipetas de 5 ml; 20 Pipetas de 1 ml; 50 Pipetas de 0,1 ml; 50 Pipetas de 0,2 ml; 70
Pipetas de Westergren de 200 mm; 67 Bastões de vidro; 06 Balões volumétricos de
500 ml; 10 Balões volumétricos de 1000 ml; 19 Vidros relógio; 10 Almofarizes; 10
Pistilos; 08 Frascos âmbar; 96 Placas de Petri de 150 x 20 mm; 300 Placas de Petri
100 x 20 mm; 43 Becker de 1000 ml; 48 Becker de 600 ml; 49 Becker de 250 ml; 20
Becker de 150 ml; 52 Becker de 100 ml; 08 Becker de 50 ml; 10 Balões de fundo
chato de 250 ml; 15 Balões de fundo chato de 50 ml; 10 Balões de fundo chato de
125 ml; 08 Caixas de lâminas; 19 Caixas de lamínulas; 71 Funis de vidro; 33
Provetas com suporte plástico de 100 ml; 35 Provetas com suporte plástico de 50
ml; 15 Provetas com suporte plástico de 10 ml; 09 Provetas com suporte plástico de
1000 ml; 10 Provetas com suporte plástico de 500 ml; 04 Provetas com suporte
plástico de 250 ml; 30 Provetas de 25 ml; 10 Provetas de 1000 ml; 06 Provetas de
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250 ml; 21 Provetas de 100 ml; 05 Provetas de 50 ml; 20 Erlenmeyer de 125 ml; 20
Erlenmeyer de 250 ml; 10 Erlenmeyer de 500 ml; 10 Erlenmeyer de 250 ml de boca
larga; 30 Alças de Drigalski.

- Reagentes
01 Frasco de lugol forte; 01 Frasco de Leishman; 02 Frascos de azul de metileno;
01 Frasco de lactose monoidratada; 01 Frasco de amônio oxalato; 02 Frascos de
sulfato de cobre; 01 Frasco de sulfato de ferro; 01 Frasco de nitrato férrico; 01
Frasco de mercúrio metálico; 02 Frascos de nitrato de prata; 01 Frasco de giemsa;
01 Frasco de álcool (iso) amílico; 01 Frasco de hidróxido de potássio; 01 Frasco de
acetato de sódio; 01 Frasco de óleo de imersão; 04 Frascos de álcool etílico
absoluto; 04 Barras de 1 Kg de parafina sólida; 02 Potes de parafina histológica; 03
Kits para coloração de Gram; 02 Kits para coloração de Ziehl-Nelseen; 01 Kit
instant-prov; 01 Frasco de lactofenol (azul algodão) 100 ml; 01 Pacote de gaze
hidrófila; 01 Pacote de algodão; 02 Litros de formol.

- Meios de cultura
Ágar batata; Ágar nutriente; Ágar Sabouraud; Yeast extract powder; Caldo base de
tetrationato; Ágar TSI; Polypeptone Peptone Pancreatic Digest of Casein; Ágar
verde brilhante; Ágar de Mac Conkey; Ágar Seletivo para fungos; Caldo lactosado;
Ágar entécico; Ágar ensina – azul de metileno; Peptona bacteriológica; Extrato de
carne; Ágar bacteriológico.
Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 12

Área física: 15 m².
Localização: Bloco B/D, subsolo, sala 1.
Componentes

curriculares

trabalhados

Paleontologia e Geologia.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis

no

Curso

de

Ciências

Biológicas:
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02 Prateleira aéreas; 02 Mesas; 05 Banquetas; 01 Armários em fórmica; 02
Cadeiras; 01 Quadro verde; 01 Balcão com divisórias.

- Materiais
03 Coleções didáticas de réplicas de fósseis; 03 Coleções didáticas de minerais
(caixa);

01

Coleção

estereomicroscópios;

didáticas
01

de

Armário

minerais.
de

metal

01
com

Ar

condicionado;
duas

portas;

02
02

Estereomicroscópios; 04 Lupas manuais; 02 Espátulas com cabo de madeira;
Área de conhecimento: Biologia – Laboratório 13

Área física: 142 m², divididos em três ambientes (sala de materiais, sala de aula
teórica, sala de aula prática). O laboratório conta ainda com uma sala auxiliar para
estudos.
Localização: Bloco F, subsolo, sala 1.
Componente curricular trabalhado no curso de Ciências Biológicas: Anatomia.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis
04 Mesas; 55 Banquetas; 02 Estantes em aço; 01 Armário para equipamentos e
materiais; 01 Pia; 01 Escaninho 02 Prateleiras; 03 Cadeiras; 02 Suportes para
painéis; 02 Suportes para peças com rodas; 02 Escrivaninhas; 01 Quadro para
recados; 01 Quadro para escrita com pincel; 02 Quadros para escrita a giz; 01
Quadro postural; 01 Suporte para esqueleto (madeira); 01 Armário com gavetas
aramadas; 02 Mesas macas para cadáver; 01 Carrinho para transporte de peças;
01 Tanque de fibra de vidro grande; 02 Tanques de fibra de vidro pequenos; 01
Retroprojetor; 04 Caixas plásticas com tampa para peças; 02 Tanques/mesa em
inox para cadáver; 01 Tanque para lavagem de peças; 01 Aquecedor; 01 Suporte
para jaleco.

- Equipamentos para Fundamentos de Fisioterapia:
01 Aparelho para banho de parafina; 01 Aparelho de corrente galvânica e fará dica;
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01 Aparelho de ultrassom.

- Moldes sintéticos
01 Rim com glândula suprarrenal; 01 Bloco pulmão, coração, laringe e diafragma;
01 Bloco pâncreas, rins, duodeno e vesícula biliar; 01 Fígado com vesícula biliar; 03
Corações; 02 Orelhas; 03 Olhos; 01 Bloco osso; 01 Bloco pele; 03 Encéfalos
pequenos;
01 Encéfalo grande; 01 Molde aparelho excretor; 01 Membro inferior (músculos); 01
Membro superior (músculos); 01 Molde cabeça externa; 01 Molde cabeça e interna;
01 Molde medula espinhal; 01 Dorso ósseo com coluna, tórax, pelve e nervos; 01
Dorso feminino com vísceras; 01 Dorso masculino com músculos e vísceras; 01
Molde com duas vértebras com disco e medula; 01 Molde – articulação do joelho;
01 Molde – articulação do tornozelo e pé; 01 Molde – articulação do joelho, com
músculos; 01 Molde – articulação – do ombro, com músculos; 02 Moldes – aparelho
reprodutor masculino; 02 Moldes – aparelho reprodutor feminino; 01 Molde da
laringe e traqueia; 01 Placa do corpo humano; 01 Placa do sistema de artérias e
veias (sistema circulatório); 01 Placa do sistema nervoso; 01 Placa do aparelho
digestório; 01 Placa do aparelho urinário; 01 Placa de célula nervosa; 01 Placa da
bainha de mielina; 01 Placa de células gliais; 01 Placa de terminal nervoso; 01
Placa da sinapse; 01 Esqueleto completo com suporte plástico; 26 Painéis
anatômicos; 02 Modelos de alvéolos; 01 Crânio.

- Peças anatômicas humanas (ossos)
01 Esqueleto humano montado; 01 Esqueleto humano desmontado; 27 Fêmures;
19 Tíbias; 16 Fíbulas; 11 Patelas; 03 pés; 16 Úmeros; 17 Rádios; 15 Ulnas; 21
Escápulas; 10 Clavículas; 100 Costelas; 01 Mão; 11 Quadris; 07 Sacros.

- Vértebras
05 Atlas; 06 Áxis; 08 Vértebras cervicais; 48 Vértebras torácicas; 21 Vértebras
lombares; 01 Bloco com 04 vértebras lombares; 01 Bloco com 03 vértebras
lombares; 01 Bloco com 04 vértebras torácicas; 01 Bloco com 03 vértebras
torácicas.
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- Peças anatômicas humanas
10 Crânios; 13 Mandíbulas; 01 Maxilar com nasal; 03 Pulmões; 14 Corações; 10
Cérebros; 02 Blocos completos de vísceras; 20 Rins; 11 Fígados; 02 Pâncreas; 02
Pâncreas com baço; 02 Aparelhos digestório; 07 Baços; 11 Blocos com coração e
pulmões; 01 Bloco contendo encéfalo e medula; 02 Medulas; 03 Estômagos; 03
Traqueias; 01 Cabeça; 01 Útero com bexiga; 01 Dorso; 04 Pernas; 04 Braços; 01
Pelve masculina; 01 Pelve feminina; 02 Cadáveres.

Área de Conhecimento:
Eletromagnetismo
Área física: 50 m²

Física

–

Laboratório

de

Ondulatória

e

Componentes curricular trabalhado no curso de Ciências Biológicas: Física Aplicada
às Ciências Biológicas.
Localização: Bloco D, sub solo.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis:
04 Mesas de madeira; 50 Banquetas; 02 Estantes de aço; 01 Armário de aço; 01
Escrivaninha; 02 Mesas para computador; 03 Cadeiras estofadas; 01 Cadeira de
madeira.

- Equipamentos, materiais e vidrarias
06 Alto-falantes 125 W PMPO; 01 Balança capacidade 600 g 02 Béquer 100 ml; 50
Béquer 200 ml; 01 Béquer 300 ml; 01 Béquer 400 ml; 02 Béquer 900 ml; 05
Buretas;
05 Bússolas; 12 Cabos de conexão com pino banana (par); 10 Caixas de
ressonância com diapasão; 07 Chaves inversoras; 04 Chaves liga/desliga; 02
Compocolor; 05 Conjuntos de bancos óticos com lâmpada de sódio; 01 Conjunto de
banco ótico com laser; 02 Conjuntos para ondas estacionárias; 05 Conjuntos de
transformadores desmontáveis; 04 Conjuntos para demonstração de eclipse; 01
Cronômetro digital Medeiros; 03 Cubas de ondas; 05 Diafragmas de três ranhuras;
05 Diafragmas de uma ranhura; 01 Digital Sound Level Meter (medidor digital de
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nível de som – decibéis); 01 Disco de Newton; 03 Discos de ressonância; 08
Espelhos côncavo-convexos; 20 Espelhos planos para leis de reflexão; 03
Estetoscópios; 03 Estroboscópios eletrônicos Malmann; 05 Fontes DC 0 –12V 3A;
01 Fonte de alimentação AC/DC 1 – 12V; 04 Fontes de alimentação Jacoby 12V; 02
Fontes simples; 06 Fontes estabilizadas RZZI CC; 03 Frequencímetros de impulso
ótico; 03 Frequencímetros digitais Carbonera; 02 Funis de vidro; 06 Hastes com
tripé; 01 Lanterna com três pilhas; 06 Lentes convexas 4d; 06 Lentes convexas 8d;
21 Lentes de acrílico; 03 Lupas; 01 Mili-voltímetro pequeno analógico; 07
Multímetros Icel IK-1000A digital; 01 Multímetro SK-500 analógico; 03 Osciladores
de áudio Caetani IV; 05 Painéis para resistores simples de fio; 06 Painéis com disco
de hartl; 06 Perfis universais II; 08 Polaróides 45º; 02 Polaróides horizontais; 02
Polaróides verticais; 04 Pontes de fio manguerita; 18 Prismas de acrílico; 10 Redes
de difração; 01 Solarímetro; 05 Solenóides; 01 Suporte para frasco térmico; 01
Termômetro de álcool; 06 Termômetros de mercúrio; 03 Trombones de áudio; 02
Tubos de ensaio; 04 Unidades acústicas para formação de ondas estacionárias; 03
Vibradores RHR para cuba de ondas; 02 Voltímetros pequenos analógicos; 05
Voltímetros.

Área de conhecimento: Química Orgânica

Área física: 47,6 m²
Componente curricular trabalhado no curso de Ciências Biológicas: Química
Orgânica.
Localização: Bloco B, térreo, sala 15.
Turno de atendimento: tarde e noite.

- Móveis
01 Armário para vidraria; 02 Bancadas com tubulações de gás, água, vácuo e
elétrica; 01 Balcão em L, de alvenaria; 02 Balcões de alvenaria; 01 Pia de teflon; 01
Armário de metal com gavetas.

- Utensílios
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Escova para lavagem de tubos de ensaio; Escovas para lavagem de proveta;
Extintores; Espátulas metálicas com cabos de madeira; Espátula metálica; Espátula
plástica; Espátulas de porcelana; Furadores de rolhas metálicas; Pinças de alumínio
para frasco; Funis; Copos; Bandejas; Jarras; Seringas descartáveis; Suportes para
fios de platina; Pêras; Pissetas; Pinças metálicas; Pinças de madeira; Porta pipetas;
Suportes metálicos para tubos de ensaio; Tela de amianto; Tripé; Suportes
universais para buretas; Trompas de vácuo; Rolhas; Bacias; Facas; Colheres;
Panelas; Máscaras; Luvas; Mangueiras de látex, silicone e polietileno; Algodão;
Papel filtro; Toalhas; Tesouras; Ferramentas;
Materiais de limpeza; Garras para buretas; Garras para condensadores; Argola para
funil.

- Aparelhagem
01 Balança doméstica; 01 Balança analítica de precisão; 01 Estufa; 01 Capela
grande, com exaustor; 01 Capela pequena, com exaustor; 01 Banho Maria; 02
Agitadores magnéticos; 02 Agitadores magnéticos com aquecimento; 06 Mantas de
aquecimento;
01 pHmetro; 01 Bomba a vácuo; 01 Multiprocessador; 04 Termômetros; 01 Rota
vapor; 01 Extrator sohxlet; 01 Digestor de proteína; 01 Conjunto clevinger; 04
Exaustores.

- Vidraria
30 Béquer; 38 Erlenmeyer; 27 Balões de fundo chato; 03 Kitassatos; 06 Buretas; 24
Provetas, 48 Tubos de ensaio; 16 Placas de Petri; 25 Vidros de relógio; 16 Funis; 11
Balões de fundo redondo para digestão de proteína; Balão de fundo chato para
soxhlet; 07 Conjuntos completos de soxhlet; 10 Cadinhos; 03 Funis de buchner; 20
Bastões de vidro; 12 Cápsulas de porcelana; 65 Pipetas graduadas; 17 Pipetas
volumétricas; 05 Cálices; 05 Pissetas; 17 Béquer de plástico; 12 Balões
volumétricos; 09 Balões de destilação; 05 Balões de destilação de duas bocas; 04
Almofarizes; 02 Pistilos; 01 Dessecador a vácuo; 08 Funis de separação; 06
Triângulos de porcelana; 06 Cubas cromatográficas; 01 Aparelho de cromatografia;
02 Condensadores retos; 02 Condensadores espiral; 02 Carrinhos de correr lâminas
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para cromatografia; 10 Lâminas.

O laboratório de Química Orgânica conta ainda, com dois laboratórios de preparo,
comuns aos outros laboratórios de Química, também localizados no Bloco B, térreo,
medindo 11,9 m², com turno de funcionamento pela manhã, tarde e noite.

- Móveis
02 Balcões de alvenaria; 01 Pia de teflon

- Aparelhagem
01 Chuveiro lava olhos; 01 Deionizador; 01 Barilhete de 100L; 01 Capela pequena
com exaustão; 01 Exaustor.
Área de conhecimento: Educação – Laboratório Interdisciplinar de Formação
de Educadores – LIFE
Área física: 50 m²
Componente curricular trabalhado no curso de Ciências Biológicas: Instrumentação
do Ensino de Ciências e Biologia
Localização: Ligação Bloco C/F superior
Turno de atendimento: manhã, tarde e noite

- Móveis
10 bancos/puffs redondos coloridos, 32 cadeiras giratórias, 02 armários altos, 32
cadeiras giratórias, 04 mesas de trabalho, 01 mesa digitalizadora, 04 mesas
quadradas para estudo, 02 quadros verde, 5 suportes para banners, 02 suportes
para televisão, 01 suporte universal para projetor de multimídia, 01 tela para
projeção retrátil.

- Aparelhagem
02 aparelhos de som tipo Mini system, 02 câmeras fotográficas digitais, 02
filmadoras portáteis, 01 impressora 3D, 02 impressoras multifuncionais laser, 02 kits
de caixa de som acústica 2.1, 40 microcomputadores do tipo notebook, 40
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microfones tipo headset, 02 m projetores multimídia, 10 tablets – 8 GB/RAM, 02
televisores de LED FULL HD 50”
Área de conhecimento: Informática

Área física: 80 m²
Componente curricular trabalhado no curso de Ciências Biológicas: Todos os
componentes curriculares em que houver necessidade
Localização: Bloco D inferior
Turno de atendimento: manhã, tarde e noite

- Móveis
30 bancadas, 31 cadeiras, 01 mesa de professor, 01 tela para projeção retrátil, 01
quadro branco.

- Aparelhagem
30 máquinas (Intel i5 – HD 500GB – 6GB RAM – Monitor 21"), 01 quadro interativo,
01 projetor

5.4 ÁREAS DE ESPORTE E VIVÊNCIA

Ambiente

Existente

A construir

Áreas de esportes

08

Não

11480

Cantina/Refeitório

01

Não

1000

Não

Não

0

Pátio coberto

Área (m²)

5.5 ÁREAS DE ATENDIMENTO DISCENTE

Ambiente

Existente

A construir

Área (m²)

Atendimento psicológico

01

Não

10

Atendimento pedagógico

02

Não

20
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Atendimento odontológico

Não

Não

0

Primeiros socorros

Não

Não

0

01

Não

40

Existente

A construir

01

Não

1100

Não

Não

0

01

01

40

Não

Não

0

Serviço social

5.6 ÁREAS DE APOIO

Ambiente
Auditório
Salão de convenção
Sala de Videoconferência
Mecanografia

Área (m²)

5.7 BIBLIOTECA

A Biblioteca do IFPR Campus Palmas é um núcleo de apoio às atividades
pedagógicas da Instituição, que tem como missão, segundo o Documento da Política
de Desenvolvimento de Coleções da Rede de Bibliotecas do IFPR, promover o
acesso e a disseminação da informação, favorecendo, sobretudo, a geração de
conhecimentos por meio do incentivo e da valorização do gosto pela leitura,
pesquisa e extensão contribuindo para a formação profissional e humanística da
comunidade acadêmica, mantendo seus valores no compromisso com a
democratização do acesso à informação de forma equitativa, respeitando a ética, a
moral e os valores humanos, numa visão de referência na gestão, disseminação e
acesso à informação.
Instalada em prédio próprio com 1990 m² e com acervo composto de 55.274
títulos e 98.692 exemplares, distribuído em diversos suportes. Com a estrutura toda
informatizada de pesquisa na base de dados, empréstimos, devoluções e
renovações, o aluno ainda pode efetuar reservas, solicitações de empréstimos de
outras bibliotecas do IFPR, ou ainda verificar sua situação como usuário, tais como:
histórico de livros emprestados, data de devolução e tipo de obra emprestada, etc.,
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utilizando

a

internet

para

sua

comodidade,

através

do

site

institucional

(www.ifpr.edu.br/biblioteca).
A Biblioteca disponibiliza de uma área de estudo aberta com 27 mesas, 113
cadeiras, 4 terminais para acesso à internet, 6 terminais para acesso ao sistema de
pesquisa ao acervo e 1 sala para estudo em grupo, com 4 lugares. No andar
superior dispõe de um Auditório com capacidade de 300 lugares e 01 mesa central
para 08 lugares, equipado com: data show completo; amplificador de som;
microfone; 01 tela multimídia e 01 quadro branco. Também possui de 1 sala de
estudo com 35 cadeiras para realização de estudos em grupo.
A Biblioteca utiliza o Sistema Pergamum desenvolvido pela PUC – PR, o
mesmo contempla as principais funções de gerenciamento de uma Biblioteca, desde
a seleção, aquisição, tratamento e circulação de materiais. Os usuários do Sistema
Pergamum fazem parte da rede Pergamum que hoje conta com 424 Instituições e
aproximadamente 8.000 Bibliotecas em todo o Brasil. A rede possui um mecanismo
de busca ao catálogo das várias Instituições que já adquiriram o software, com isto
formando a maior rede de Bibliotecas do Brasil.
O acervo contempla todas as áreas do CNPq, com um considerável número
de obras raras e clássicas das Ciências Humanas. O sistema disponibiliza ainda aos
seus usuários via internet a consulta aos resumos e sumários dos artigos de revistas
da hemeroteca, pois, parte da sua coleção de periódicos encontra-se indexada.
O sistema de classificação utilizado é o Sistema de Classificação Decimal de
Dewey (20. ed.) e para notação de autor é utilizada a tabela Cutter – Samborn, e a
catalogação ocorre no formato bibliográfico MARC 21, conforme as regras do
AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano).
A Biblioteca oferece o acesso ao portal da CAPES, sendo este portal uma
fonte

de

pesquisa

com

textos

selecionados

em

publicações

periódicas

internacionais, nacionais e as mais renomadas publicações de resumos, cobrindo
todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes
de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na Web.
O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a
instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica
internacional. O mesmo conta com um acervo de mais de 29 mil títulos com texto
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completo, 130 bases referenciais, nove bases dedicadas exclusivamente a patentes,
além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e
conteúdo audiovisual. Além do acesso a CAPES, está disponível atualmente a base
de dados da ABNT, com as normas para elaboração de trabalhos científicos,
buscando contribuir na execução das pesquisas e trabalhos acadêmicos.
A Biblioteca também oferece outros serviços como: orientação na
elaboração de referências bibliográficas, fichas catalográficas, levantamento
bibliográfico, bem como orientação permanente ao usuário com relação ao uso da
Biblioteca, para que o mesmo saiba utilizar plenamente todos os recursos e serviços
oferecidos.
As normas de utilização da biblioteca estão indicadas no Anexo 4.
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6 PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO

O Planejamento Econômico Financeiro é de extrema relevância visto que,
sem ele, os objetivos do curso ficam comprometidos. Desta forma, para a sua
elaboração devem ser considerados, além da incorporação de novos docentes e
servidores técnico-administrativos, a aquisição de materiais de expediente, de
consumo, permanentes e a manutenção e ampliação da infraestrutura, bem como,
ampliação gradativa do acervo bibliográfico.

6.1 EXPANSÃO DO QUADRO DOCENTE

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas conta atualmente com oito
professores com formação específica em Ciências Biológicas, que no momento
atendem, além dos componentes curriculares do próprio curso, componentes
curriculares de vários outros cursos de graduação e dos cursos técnicos, a saber:
Licenciatura em Pedagogia, Engenharia Agronômica, Farmácia, Enfermagem,
Técnico Integrado em Serviços Jurídicos e Técnico Integrado em Alimentos.
Dos oito professores atuantes no curso, todos cumprem carga horária de 40
horas semanais, ministrando entre 12 e 16 aulas por semana. Estes professores
conseguem atender às demandas existentes atualmente. Porém, com a implantação
das novas matrizes curriculares dos cursos de graduação a partir de 2018, há
necessidade de ampliação do quadro de docentes do colegiado, em no mínimo mais
um professor. É importante ressaltar que duas professoras do colegiado, apesar de
estarem em cargo de gestão, estão atualmente com carga horária de 12 aulas
(acima do número previsto pela legislação em vigor). Caso o número de aulas
destes docentes seja reduzido ao permitido, os demais professores ultrapassarão à
carga horária máxima de aulas.
Considerando que todos os PPCs dos cursos de licenciatura estão passando
por ajuste curricular concomitante, há necessidade de abertura de duas vagas para
contratação de docentes para o componente curricular de Sociologia da Educação.
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6.2 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO

Considera-se que a projeção de aquisição de materiais de consumo e
permanente vai sendo demandada conforme os processos forem ocorrendo, sendo
que o colegiado do curso está periodicamente apontando de forma discriminada as
necessidade anuais (material de expediente e consumo) e as necessidades
temporalmente localizadas (equipamentos e infra estrutura). O material a ser
solicitado tomará como base o ciclo normal do curso e os objetivos propostos a cada
período de acordo com a proposta metodológica do Curso.

6.3 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

No que concerne à instrução que orienta os cursos de graduação para que
sejam indicados 5 títulos para bibliografia básica e cinco títulos para bibliografia
complementar, salientamos que algumas ementas do curso não contemplam este
número. Porém, reiteramos, que para a elaboração deste PPC foi realizada uma
ampla revisão das referências básicas e complementares de todos os componentes
curriculares e que os casos em que não há disponibilidade de títulos no acervo ou
obsolescência de títulos estão indicados no Quadro 09.
É importante salientar que a projeção de aquisição de acervo bibliográfico é
realizada a cada solicitação encaminhada pela Biblioteca para incremento do acervo
da mesma. Os docentes responsáveis pelos componentes curriculares são
periodicamente consultados acerca da necessidade de bibliografias específicas e de
atualização de bibliografias e esta necessidade é repassada aos gestores da
biblioteca que realizam a aquisição do acervo.

171

Quadro 09: Referências Bibliográficas a Serem Adquiridas

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183
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ANEXOS

ANEXO 1 – REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DO CURSO DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DE PALMAS

1. INTRODUÇÃO

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Instituto Federal do
Paraná, concebe a formação de professores qualificados para o desempenho na
docência de Biologia, com uma forte vinculação ao seu futuro âmbito de atuação,
seja no contexto da Educação Básica ou, nos demais campos de intervenção deste
profissional, através dos Estágios Curriculares Obrigatórios e Estágios NãoObrigatórios.
A realização dos estágios do Curso Ciências Biológicas do IFPR – Campus
Palmas atende aos dispositivos legais vigentes, quais sejam:
I – Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988;
II – Decreto № 87.497, de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei do Estágio;
III – Lei № 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB;
IV – Lei № 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;
V – Resolução № 2 de 26 de março de 2013, que aprova o Regulamento de
Estágios no âmbito do IFPR;
VI – Resolução CNE/CP 02, de 01 de julho de 2015, que institui as Diretrizes para a
Formação Inicial em Nível Superior (cursos de Licenciatura, cursos de Formação
Pedagógica para Graduação e Cursos de Segunda Licenciatura) e para a Formação
Continuada.
VII – Resolução IFPR № 19, de 24 de março de 2017 que estabelece a política
institucional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica no
IFPR e aprova o Regulamento para Projeto Pedagógico de Curso de Licenciatura no
IFPR.
As normas emanadas dos órgãos colegiados do Instituto Federal do Paraná
apontam o estágio como sendo uma atividade curricular de base eminentemente

pedagógica e de caráter integrador e são concebidos como processo de construção
de conhecimento, cujo objetivo é promover o desenvolvimento da capacidade de
intervenção em uma perspectiva histórico-crítica.
O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR prevê a realização
de seis Estágios Curriculares Obrigatórios, sendo eles:


Estágio Supervisionado I – Consiste na observação da estrutura e funcionamento
da escola (secretaria, coordenação, direção), conhecimento do contexto escolar,
caracterização física, pedagógica e relacional, análise do Regimento Escolar e do
Projeto Político Pedagógico para atuação pedagógica.



Estágio Supervisionado II – Prevê o desenvolvimento prático de atividade
curricular multidisciplinar de Ciências no Ensino Fundamental através da
observação das aulas de Ciências no Ensino Fundamental e coparticipação (em
uma das turmas observadas).



Estágio Supervisionado III – Nesta etapa serão desenvolvidas atividades
curriculares práticas multidisciplinares de Ciências no Ensino Fundamental:
Regência de Ciências, na mesma turma da coparticipação.



Estágio Supervisionado IV – Propõe o desenvolvimento prático de atividade
curricular multidisciplinar de Biologia no Ensino Médio: observação das aulas de
Biologia no Ensino Médio e coparticipação (em uma das turmas observadas)



Estágio Supervisionado V – Consiste no desenvolvimento prático de atividade
curricular multidisciplinar de Biologia no Ensino Médio: Regência de Biologia (na
mesma turma da coparticipação). Montagem do projeto do TCC.



Estágio Supervisionado VI – Orienta a aplicação projeto de extensão universitária
na escola em que foram desenvolvidas as etapas anteriores do estágio, através
da articulação entre os conteúdos trabalhados nos componentes curriculares ao
longo do curso com sua prática e desenvolvimento, que levem em consideração
as demandas escolares identificadas nas intervenções anteriores.

2. OBJETIVOS DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS

A realização do Estágio Supervisionado no curso de Ciências Biológicas é
sempre analisado de maneira criteriosa, já que envolve os mais diversos elementos,

tais como interesses, necessidades, possibilidades, potencialidades e outros, que
dizem respeito tanto ao discente quanto ao docente.
De acordo com essa proposta, o Estágio Supervisionado deve buscar
consolidar os seguintes objetivos:


proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades,
analisar situações e propor mudanças no ambiente educacional e societário;



complementar o processo ensino e aprendizagem, através da conscientização
das deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e
profissional;



atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional,
abrindo ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes,
organização e funcionamento das organizações educacionais e da comunidade;



facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo adequar
aquelas de caráter profissionalizante às constantes inovações educacionais,
tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitas;



promover a integração da IES/Curso-Escola-Comunidade;



atuar como instrumento de iniciação ao ensino (aprender a ensinar).

3.

ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL

DOS

ESTÁGIOS

CURRICULARES

OBRIGATÓRIOS

3.1 Campos de Estágio

As atividades do Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Ciências
Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR, poderão ser desenvolvidas em
Escolas de Ensino Médio, públicas ou privadas.

3.2 Formato de Estágio

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Ciências
Biológicas do Instituto Federal do Paraná, estão regulamentadas pela Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso e na Lei no. 11.788 de 25 de setembro de 2008 que

dispõe sobre o estágio de estudantes, além da Resolução № 2 de 26 de março de
2013, do IFPR do Instituto Federal do Paraná, e da Resolução IFPR № 19, de 24 de
março de 2017, tendo início a partir do segundo período do curso, devendo
contemplar análises baseadas nas atividades acadêmicas desenvolvidas pelo
discente, de forma que se possa confrontar teoria e prática no campo das Ciências
Biológicas, estando organizado em seis etapas distribuídas no segundo, terceiro,
quarto, quinto, sexto e sétimo períodos do curso.

2º período: Carga Horária 58 horas
Atividades do Estágio Supervisionado I

Carga Horária

Orientações para o estágio, discussões e preparo de seminários

33 h

para diagnóstico e intervenção a realidade levantada
Observação da estrutura e funcionamento da escola (secretaria,
coordenação,

direção),

conhecimento

do

contexto

16 h

escolar,

caracterização física, pedagógica e relacional, análise das diretrizes
e do Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar para atuação
pedagógica.
Elaboração do relatório
TOTAL

9h
58 h

3º período: Carga Horária 62 horas
Atividades do Estágio Supervisionado II
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
33 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

20 h

Ciências no Ensino Fundamental: observação das aulas de
Ciências no Ensino Fundamental e coparticipação (em uma das
turmas observadas).
Elaboração de relatório.
TOTAL

9h
62 h

4º período: Carga Horária 86 horas
Atividades do Estágio Supervisionado III
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
67 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

10 h

Ciências no Ensino Fundamental: Regência de Ciências (na mesma
turma da coparticipação).
Elaboração de Relatório.
TOTAL

9h
86 h

5º período: Carga Horária 58 horas
Atividades do Estágio Supervisionado IV
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
33 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

16 h

Biologia no Ensino Médio: observação das aulas de Biologia no
Ensino Médio e coparticipação (em uma das turmas observadas).
Elaboração de relatório.
TOTAL

9h
58 h

6º período: Carga Horária 86 horas
Atividades do Estágio Supervisionado V
Orientações para o estágio, discussões e preparo para diagnóstico

Carga Horária
67 h

e intervenção na realidade levantada
Desenvolvimento prático de atividade curricular multidisciplinar de

10 h

Biologia no Ensino Médio: Regência de Biologia (na mesma turma
da coparticipação).
Elaboração de relatório.
TOTAL

9h
86 h

7º período: Carga Horária 50 horas
Atividades do Estágio Supervisionado VI
Orientações para aplicação e análise de um projeto de extensão

Carga Horária
33 h

universitária como forma de intervenção na realidade escolar
Aplicação de um projeto de extensão universitária na escola em

8h

que foram desenvolvidas as etapas anteriores do estágio
(montagem, aplicação, relatório), através da articulação entre os
conteúdos trabalhados nos componentes curriculares ao longo do
curso com sua prática e desenvolvimento. Elaboração do projeto do
TCC.
Elaboração de relatório do projeto de intervenção. Elaboração do

9h

projeto do TCC.
TOTAL

50 h

As atividades de estágio do curso de Ciências Biológicas são desenvolvidas
de forma a cumprir às 400 horas previstas na legislação vigente, sendo elas 266
horas desenvolvidas presencialmente sob orientação do professor responsável pelos
respectivos componentes curriculares nominados como Estágio Supervisionado. As
demais 134 horas de atividades de estágio previstas, serão desenvolvidas
extraclasse, pelos alunos, em escolas da rede de ensino básico, sob a supervisão
de um professor com formação na área de Ciências e/ou Biologia, sendo
representadas na matriz curricular pelo componente Estágio Supervisionado –
Campo. Em cada fase do estágio os acadêmicos deverão apresentar aos demais
colegas de turma, em um Seminário de Estágio, coordenado pelo professor de
estágio o relatório das atividades desenvolvidas com o propósito de socializar
elementos relevantes dos contextos estudados, a partir dos relatos vivenciados no
ambiente escolar.
Na última semana letiva, os estagiários deverão entregar ao seu respectivo
Professor de estágio o seu Relatório Final Individual.

4. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

O estágio não-obrigatório visa o aprendizado de competências próprias da
atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento
do aluno para a vida cidadã e para o trabalho. Poderá ser estabelecido por
Convênios com Agentes de Integração ou, diretamente pela empresa pública ou
privada concedente, de forma a comprovar a realização do referido estágio com
atividades pertinentes à área de Ciências Biológicas e em conformidade com a Lei
№ 11.788, de 25 de setembro de 2008. O acadêmico poderá realizar esta
modalidade de Estágio a partir do 1º período do curso. O estágio curricular
remunerado não substitui as práticas pedagógicas do curso.
Os documentos a serem encaminhados para estágios desta natureza,
seguirão as diretrizes próprias dos Agentes de Integração. No caso de estágios sem
a intermediação destes, o aluno deverá encaminhar o Termo de Compromisso do
IFPR (Anexo II).

4.1 Campos de Estágio

Os alunos que estejam atuando em estágios desta natureza, poderão atuar
como auxiliares nos exercício do magistério no Ensino Fundamental e Médio,
podendo ministrar aulas de Ciências, Biologia, Programas de Saúde, Biologia
Educacional e disciplinas biológicas profissionalizantes, ou em indústrias de
alimentos; de fertilizantes; de inseticidas; de laticínios e de produtos farmacêuticos;
hospitais; laboratórios clínicos e anatomopatológicos; herbários; biotérios; zoológicos
e museus; ONGs nacionais e internacionais na área ambiental.

5. DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

Os acadêmicos estagiários receberão do professor de estágios do IFPR, as
orientações contidas nestas Diretrizes de Estágio, com todas as informações
necessárias para iniciarem as suas atividades. De posse destas informações os
estagiários deverão procurar o local para desenvolverem seu estágio, munidas da
Carta de Apresentação (Anexo I), a fim de verificar a possibilidade de realizarem o

Estágio Supervisionado na Unidade Escolar pretendida. Em caso de aceite, deverá
firmar o Termo de Compromisso de Estágios (Anexo II), o qual precisa estar
acompanhado de Plano de Estágio (Anexo III), elaborado de acordo com o
planejamento da Unidade Concedente.
A carga horária total dos estágios é de 400 horas, em consonância com a
legislação vigente, distribuídos a partir do segundo semestre do curso. Também de
acordo com a legislação vigente, os alunos que estiverem cursando a segunda
licenciatura, poderão ter redução da carga horária do estágio curricular
supervisionado até o máximo de 100 (cem) horas.

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES
OBRIGATÓRIOS

Os Estágios Curriculares Obrigatórios, contarão com a seguinte estrutura
organizacional:
a) Colegiado do Curso de Ciências Biológicas;
b) Coordenador de Estágios;
c) Professor de Estágio;
d) Professores Supervisores;
e) Acadêmicos Orientandos.

6.1 Competências do Colegiado do Curso de Ciências de Biológicas

São atribuições do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas:
a) Elaborar regulamentação específica para os estágios obrigatórios e não
obrigatórios;
b) Definir o período do curso a partir do qual serão aceitas solicitações de estágios
não obrigatórios;
c) Aprovar e compatibilizar os planos didáticos dos estágios elaborados pelos
professores do componente curricular.

6.2 Competências do (a) Coordenador (a) de estágios

São competências do professor coordenador de estágios:
a) Dar ciência ao Professor de Estágios do Termo de Compromisso para orientação
do Estágio Supervisionado;
b) Contatar com as organizações potencialmente concessoras de estágio, visando
celebração de Termos de Compromisso;
c) Apreciar, avaliar e emitir parecer sobre o planejamento das atividades do Estágio
Supervisionado, em conjunto com o professor deste componente curricular;
d) Participar de reuniões, seminários, eventos sobre Estágio Supervisionado,
quando convocado pela instituição.

6.3 Competências do Professor (a) de Estágios

São atribuições do Professor do componente curricular de Estágio
Supervisionado:
a) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades do Estágio
Supervisionado, em termos de fundamentação teórica, relevância social e
científica, metodologia e fontes bibliográficas, em conformidade com a carga
horária prevista pela proposta curricular;
b) Executar a política de estágios em consonância com as diretrizes institucionais;
c) Coordenar o planejamento e avaliação geral das atividades referentes ao
programa de estágio;
d) Manter fluxo de informações relativas ao acompanhamento e desenvolvimento do
programa de estágio em processo, bem como, promover a divulgação de
informações junto ao Colegiado do Curso, concedentes de estágio, supervisores
de estágios e alunos estagiários;
e) Estabelecer calendários de reuniões, encontros de estudos e de planejamento
com os alunos estagiários;
f) Realizar eventuais visitas nos campos de estágio;
g) Estruturar arquivo dos relatórios que constituem documentos comprobatórios do
cumprimento do programa de estágio, conforme determinação legal;

h) Organizar cronograma para a apresentação de seminários e para a entrega do
Relatório Final dos Estágios Supervisionados;
i) Avaliar as atividades de estágio realizadas, considerando a participação do aluno
estagiário nas atividades propostas e a avaliação feita pelo Supervisor do estágio
na Unidade Concedente;
j) Acompanhar a dinâmica estrutural, operacional e legal do programa de estágios,
zelando pelo cumprimento geral e irrestrito das exigências legais que
regulamentam o programa de estágio e na salvaguarda dos interesses da
instituição de ensino e dos acadêmicos.

6.4 Competências do (a) Professor (a) Supervisor (a) de Estágios

Em consonância com a legislação, o Estágio Supervisionado deverá contar
com a participação de professores de Ciências e Biologia das Unidades
Concedentes em que são realizados, devidamente credenciados pelo IFPR. As
atribuições desses Supervisores são:
a) Recepcionar, situar, discutir e aprovar o Plano de Estágio, proposto pelo
estagiário;
b) Participar da elaboração do cronograma para realização do estágio e
acompanhar a frequência do estagiário;
c) Assinar, juntamente com a direção da Unidade Concedente, o Termo de
Compromisso;
d) Acompanhar, orientar e avaliar, conforme critérios definidos pelo IFPR, as
atividades desenvolvidas pelo estagiário;
e) Estimular a participação do estagiário nas atividades cotidianas da Unidade
Concedente de Estágio;
f) Auxiliar o estagiário na solução de possíveis problemas ou dificuldades que
possam decorrer do estágio;
g) Comunicar, por escrito, ao Professor de Estágios, qualquer eventualidade que
limita o bom andamento do estágio supervisionado, a interrupção e/ou
desligamento do estagiário.

6.5 Competências do (a) Acadêmico (a) Estagiário (a)

São atribuições do estagiário(a):
a) Tomar iniciativa de contato prévio com organizações concessoras de Estágio
Supervisionado a partir de listagem informada pelo Professor de Estágios, ou
solicitando ao mesmo para que seja firmado o respectivo convênio;
b) Encaminhar ao Professor de Estágios a documentação relativa ao estágio,
devidamente assinados pelo Professor Coordenador e pelo Professor Supervisor;
c) Cumprir rigorosamente com o estabelecido no Plano de Estágio;
d) Apresentar-se com o material necessário para o desenvolvimento das atividades
propostas;

7. DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES
OBRIGATÓRIOS
Os locais para a realização dos Estágios Curriculares Obrigatórios são
definidos a partir de Termos de Convênio estabelecidos:
a) Com os Núcleos Regionais de Educação dos Estados do Sul do Brasil;
b) Com as Secretarias Municipais de Educação dos Municípios da Região;
c) Com a rede particular de ensino;
d) Com empresas, instituições, órgãos ou entidades, públicos ou privados que
mantenham atividades relacionadas à área de formação do Curso de Ciências
Biológicas. Há a possibilidade de realização de estágios em Unidades
Concedentes sem a formalização de Termo de Convênio, bastando a
formalização do Termo de Compromisso, conforme modelo em anexo (Anexo II).
Os estagiários serão informados, das Unidades Concedentes com as quais
estão firmados os Termos de Convênio. De posse desta informação, deverão
procurar os responsáveis pela mesma, apresentando a intenção de realizar o
Estágio, elaborar o seu Plano de Estágios e firmar o Termo de Compromisso.

ANEXO I – CARTA DE APRESENTAÇÃO

Palmas, ____ de ________ de ____

Ao Sr./Sr.ª
Nome do (a) Diretor (a)
Diretor (a) do Colégio ________________________
Cidade – Estado

Senhor (a) Diretor (a)

Vimos à presença de V.S.ª, solicitar que o(a) acadêmico(a) _____________
_______________________, do ____ período do Curso de Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, realize suas atividades de estágio
nesse conceituado estabelecimento de ensino.
O referido estágio compreende o desenvolvimento das seguintes
atividades: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
num total de ______ horas de atividades. Ao final das mesmas, solicitamos que seja
emitida uma declaração comprobatória do referido estágio.
Antecipadamente agradecemos sua atenção e colocamo-nos a sua inteira
disposição.
Atenciosamente,

_________________________________
Professor(a) Responsável pelo Estágio
Curso de Ciências Biológicas
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CELEBRADO ENTRE O
ESTUDANTE DO IFPR E A PARTE CONCEDENTE
A____________________________________________, sediada à Rua ___________________________________,
n° ______, Cidade ______________________, CEP _____________, CNPJ ___________________, Fone ___________
doravante denominada Parte Concedente por seu representante________________________________________ e de outro
lado, ___________________,RG_________________, CPF_____________________, estudante do _________ ano do Curso
de ____________, Matrícula n° ________________, residente à Rua __________________________________ , n° _____ na
Cidade de _____________________ , Estado ____________, CEP _____________ , Fone ___________ , Data de
Nascimento _____/_____/____ , doravante denominado Estudante, com interveniência da Instituição de Ensino, celebram o
presente Termo de Compromisso em consonância com o Art. 82 da Lei № 9394/96 – LDB, da Lei № 11.788/08 e mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA As atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio ( x ) OBRIGATÓRIO ou ( ) NÃO
OBRIGATÓRIO constam de programação acordada entre as partes – Plano de Estágio – no
verso – e terão por finalidade propiciar ao Estudante uma experiência acadêmico-profissional em
um campo de trabalho determinado, visando: a) o aprimoramento técnico-científico em sua
formação; b) a maior proximidade do aluno, com as condições reais de trabalho, por intermédio
de práticas afins com a natureza e especificidade da área definida nos projetos políticos
pedagógicos de cada curso;
CLÁUSULA SEGUNDA

O presente estágio somente poderá ser iniciado após assinatura das partes envolvidas,
não sendo reconhecido ou validada com data retroativa;
CLÁUSULA TERCEIRA
O estágio será desenvolvido no período de _____/_____/______a _____/_____/______, no
horário das _____ às _____ hs, num total de ________ hs semanais, (não podendo ultrapassar
30 horas), compatíveis com o horário escolar podendo ser denunciado a qualquer tempo,
unilateralmente e mediante comunicação escrita, ou ser prorrogado, através de emissão de
Termo Aditivo;
Parágrafo Primeiro
Em caso do presente estágio ser prorrogado, o preenchimento e a assinatura do Termo Aditivo
deverão ser providenciados antes da data de encerramento, contida na Cláusula Terceira neste
Termo de Compromisso;
Parágrafo Segundo
Em período de recesso escolar, o estágio poderá ser realizado com carga horária de até 40
horas semanais, mediante assinatura de Termo Aditivo, específico para o período;
Parágrafo Terceiro
Nos períodos de avaliação ou verificações de aprendizagem pela Instituição de Ensino, o
estudante poderá solicitar à Parte Concedente, redução de carga horária, mediante apresentação
de declaração, emitida pelo Coordenador(a) do Curso ou Professor(a) Supervisor(a), com
antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis;
CLÁUSULA QUARTA
Na vigência deste Termo de Compromisso o Estudante será protegido contra Acidentes
Pessoais, providenciado pela IFPR e representado pela Apólice n° 0000698 da Companhia
Gente Seguradora S/A .
CLÁUSULA QUINTA
Durante o período de Estágio Não Obrigatório, o estudante receberá uma Bolsa Auxílio, no
valor de _________________ , bem como auxilio transporte (especificar forma de concessão do
auxílio ) paga mensalmente pela Parte Concedente;
Parágrafo Único
Durante o período de Estágio Obrigatório o estudante ( ) receberá ou não receberá (x) bolsa
auxílio no valor de _____________;
CLÁUSULA SEXTA
Caberá ao Estudante cumprir a programação estabelecida, observando as normas internas da
Parte Concedente, bem como, elaborar relatório referente ao Estágio quando solicitado pela
Parte Concedente ou pela Instituição de Ensino conforme inciso VII do Art. 9º da lei 11.788;
CLÁUSULA SÉTIMA
O Estudante responderá pelas perdas e danos decorrentes da inobservância das normas
internas ou das constantes no presente contrato;
CLÁUSULA OITAVA
Nos termos do Artigo 3° da Lei n° 11.788/08, o Estudante não terá, para quaisquer efeitos,
vínculo empregatício com a Parte Concedente;
CLÁUSULA NONA
Constituem motivo para interrupção automática da vigência do presente Termo de Compromisso
de Estágio:
a) conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula;
b) não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.
c) solicitação do estudante;
d) solicitação da parte concedente;
e) solicitação da instituição de ensino.
E, por estar de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso, as partes assinam em 04 (quatro)
vias de igual teor.
Palmas, ......./......./........
_______________________________________
UNIDADE CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)

_______________________________________
ESTUDANTE
(assinatura)

_______________________________________
COORDENADOR DO CURSO – IFPR
(assinatura e carimbo)

_______________________________________
CHEFE DE SEÇÃO DE ESTÁGIOS E
RELAÇÕES COMUNITÁRIAS – CAMPUS IFPR
(assinatura e carimbo)

ANEXO III – PLANO DE ESTÁGIO

(x) ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

( ) ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

1. Nome do aluno(a): _________________________________________________
2. Nome do Orientador de Estágio na Unidade Concedente: ___________________
3. Formação profissional do Orientador de Estágio da Unidade Concedente: ______
_________________________________________________________________
4. Ramo de atividade da Unidade Concedente: _____________________________
5. Área de atividade do(a) estagiário(a): ___________________________________
6. Objetivos do Estágio:
7. Atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário:
8. Professor Orientador/Supervisor de Estágio – IFPR: Verginia Mello Perin Andriola

a) Modalidade da supervisão: [ ] Direta

[ ] Semi-Direta

[ ] Indireta

b) Carga horária a ser realizada no estágio: __________

____________________________

____________________________

Professor Orientador de estágio IFPR

Coordenador de Estágio do Curso – IFPR

____________________________

____________________________

Coordenador do Curso – IFPR

Orientador de Estágio na Unidade Concedente

ANEXO IV – FICHA DE FREQUÊNCIA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO _____

Nome do (a) Estagiário(a): ____________________________________________
Período de Realização do Estágio: ____/____/ ___ a _____/____/ ____
Número de horas: ____
Instituição Concedente de Estágio: ______________________________________
Supervisor de Estágio na Unidade Concedente: ____________________________

Data

№ de hs

Atividade Desenvolvida

Assinatura do(a)
Supervisor(a)

Palmas, ___ de ___________ de _____.

__________________________________
Assinatura do Professor(a) Supervisor(a)

__________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
Carimbo da Instituição

ANEXO V – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
______________________
ENSINO ________________ – REGÊNCIA

ESCOLA: ___________________________________________________________
PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA: _______________________________________
ACADÊMICO(A) EM ESTÁGIO: _________________________________________
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO: ________________________________

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO:
Indique o desempenho do(a) estagiário(a), pontuando cada item, numa escala de 0
a 10:
Avaliação quanto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Valor:
0 a 10

Assiduidade
Pontualidade
Comprometimento
Competência no desempenho do trabalho
Relacionamento interpessoal
Interesse demonstrado pelos alunos /ou professores ao assunto
proposto
Objetividade
Ética Profissional
Domínio do conteúdo
Desenvoltura na utilização dos recursos pedagógicos
Motivação
Domínio da turma
Domínio da norma culta da Língua Portuguesa (oral ou escrita)
Total de pontos:
Média final: Média Aritmética (Total de pontos: 13 =)
Palmas, _____ de _____ de _____

__________________________________
Assinatura do Professor (a) Supervisor (a)

__________________________________
Assinatura do (a) Diretor (a)
Carimbo da Instituição

ANEXO 2 – REGULAMENTO DO TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º – O presente Regulamento dispõe sobre o Trabalho de Conclusão de Curso,
aqui designado TCC, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Instituto
Federal do Paraná, Campus Palmas.
Art. 2º – Com formato de Monografia ou Artigo Científico, o TCC deverá seguir as
seguintes etapas: elaboração de Projeto de Pesquisa, elaboração do Artigo ou
Monografia e defesa pública diante de banca examinadora.
Art. 3º – O TCC é requisito obrigatório para a obtenção do Diploma de Licenciatura
em Ciências Biológicas.
§ 1º – O Projeto de TCC será desenvolvido a partir do 7º semestre do curso, no
componente curricular Estágio Supervisionado III, sob orientação de um professor
orientador.
§ 2º – O TCC será desenvolvido 8º período do curso, no componente curricular TCC,
sob orientação do professor orientador, constituindo-se em pré-requisito para a
obtenção da titulação de Licenciado em Ciências Biológicas.
§ 3º – O Projeto e o TCC deverão ser apresentados individualmente.

CAPÍTULO II
DA CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS
Art. 4º – Por TCC, entende-se um trabalho acadêmico, através do qual o aluno
desenvolverá atividades de sistematização dos conhecimentos obtidos no decorrer
do Curso, mediante acompanhamento, orientação e avaliação docente, a ser
elaborado durante os dois últimos períodos do Curso.
§ 1º – Para cumprimento do TCC, incluído o Projeto, relativo aos dois últimos
períodos do curso, o acadêmico deverá estar regularmente matriculado nos
mesmos.

§ 2º – O TCC deverá ser apresentado em formato de Monografia ou Artigo
Científico, atendendo as especificidades destas modalidades de apresentação.
Art. 5º – A elaboração e desenvolvimento do TCC implicará rigor metodológico e
científico, objetivação, coerência e consistência teórica, organização, sistematização
e aprofundamento do tema abordado, contribuindo para o conhecimento científico
das Ciências Biológicas.
Art. 6º – São objetivos Gerais do TCC:
I – Sistematizar os conhecimentos obtidos no decorrer do Curso;
II – Desenvolver o espírito crítico, a autonomia intelectual, a capacidade criadora e
curiosidade científica dos futuros profissionais;
III – Contribuir para o desenvolvimento da produção cientifica da área;
IV – Contribuir para a qualificação dos serviços prestados à comunidade local e
regional que estejam sob a responsabilidade do professor de Ciências e/ou Biologia
e do Biólogo;
V – Subsidiar o processo de ensino-aprendizagem do Curso, contribuindo para a
atualização dos conteúdos programáticos dos componentes curriculares integrantes
do currículo;
VI – Desenvolver o estudo permanente e sistemático da práxis profissional;
VII – Proceder à integração do ensino, da pesquisa e da extensão.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 7º – O TCC contará com a seguinte estrutura organizacional para sua
operacionalização:
I. Colegiado do Curso de Ciências Biológicas;
II. Coordenador(a) do Curso de Ciências Biológicas;
III. Professores orientadores;
IV. Acadêmicos orientandos.

Art. 8º – São professores orientadores todos os professores do IFPR ou professores
de outras instituições, cuja área de atuação contribua para o aprofundamento
teórico-prático da temática abordada no Projeto de TCC.
§ 1º – Quando professores externos ao IFPR forem indicados como orientadores,
obrigatoriamente um professor do IFPR deverá ser indicado como co-orientador do
TCC.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 9º – São atribuições do Colegiado de Curso de Ciências Biológicas:
I – Nomear professores orientadores de TCC de acordo com a demanda de alunos e
disponibilidade dos docentes;
II – Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, supervisionados pela
Coordenação do Curso de Ciências Biológicas;
III – Promover alterações no presente Regulamento, sempre que se fizer necessário;
IV – Estabelecer, juntamente com os professores orientadores, o cronograma para
entrega e socialização dos TCC;
V – Deliberar sobre os pedidos de mudança de orientador.
Art. 10º – São atribuições da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas:
I – Homologar lista dos professores orientadores de TCC, conforme indicação do
Colegiado do Curso;
II – Homologar a listagem de alunos por orientador;
III – Homologar o cronograma de entrega e socialização dos TCC;
IV – Acompanhar a vigência de horários de orientação estabelecidos entre
professores orientadores e alunos;
V – Articular-se com o Colegiado de Curso para compatibilizar diretrizes,
organização e desenvolvimento dos projetos;
VI – Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões
relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação dos TCC.
VII – Coordenar, junto com o Colegiado do Curso, as propostas de alteração do
presente Regulamento;
VIII – Divulgar, através de edital, o cronograma de apresentação dos TCC;

Art. 11 – São atribuições dos professores orientadores:
I – Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do TCC, em todas as suas
fases;
II – Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando;
III – Definir horários de orientação, junto com seus orientandos, e comunicá-los à
Coordenação do Curso;
IV – Informar o orientando sobre as normas e procedimentos previstos neste
Regulamento.
V – Indicar bibliografia básica aos acadêmicos sob sua orientação;
VI – Avaliar os TCC;
VII – Participar de reuniões com a Coordenação do Curso sempre que convocado;
Art. 12 – São atribuições do orientando:
I – Seguir as normas e procedimentos definidos por este Regulamento;
II – Definir a temática e forma de execução do TCC, em concordância com o
professor orientador;
III – Estabelecer e cumprir o plano de trabalho, a ser elaborado em conjunto com o
professor orientador;
IV – Estabelecer e cumprir os horários de orientação definidos em conjunto com o
professor orientador;
V – Respeitar os critérios da metodologia científica e das normas do IFPR para
Monografias ou pertinentes à revista de escolha para o desenvolvimento do artigo,
para a elaboração do seu trabalho, submetendo-o à apreciação do seu orientador;
VI – Encaminhar ao Comitê de Ética os projetos que precisam da aprovação deste
órgão.
VII – Entregar, dentro do cronograma estabelecido, ao professor orientador, o
Projeto de TCC.
VIII – Entregar, dentro do cronograma estabelecido, ao professor orientador do TCC,
três cópias impressas simples do TCC a ser submetido à banca examinadora final;
IX – Apresentar oralmente seu trabalho, em banca específica composta por três
professores do IFPR, quando será avaliado pela escrita e à defesa pública.

X – Entregar 1 (uma) cópia da versão final do TCC, em CD-ROM, conforme formato
institucional, na biblioteca do Campus.

CAPÍTULO V
DA SELEÇÃO DE ORIENTADORES
Art. 13 – Os professores orientadores serão de livre escolha dos acadêmicos,
conforme afinidade da área de atuação e formação profissional dos professores com
a temática dos Projetos de TCC.
Art. 14 – O número de orientandos por orientador será estabelecido de acordo com
a demanda de alunos e a disponibilidade do professor.
Art. 15 – O professor indicado como Orientador do TCC, manifestará sob declaração
a aceitação do encargo de orientação.
§ 1º – O professor orientador deverá assinar um termo de compromisso com a
orientação do Projeto de TCC, no sétimo período, que implicará automaticamente na
orientação no TCC no oitavo período, salvo em casos específicos, que deverão ser
discutidos em colegiado do Curso de Ciências Biológicas.
§ 2º – A mudança de orientador, orientando ou de tema de Projeto, quando
necessária, deverá sempre ser acompanhada de uma justificativa que legitime tal
pedido e será analisada pelo Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.

CAPÍTULO VI
DOS PROJETOS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 16 – O projeto de pesquisa deverá conter o tema e a sua delimitação, a
problemática da pesquisa, os objetivos, a justificativa, a revisão de literatura e a
metodologia a ser empregada no desenvolvimento da pesquisa, bem como, o
cronograma de execução.
§ Único – A apresentação do TCC deverá atender às normas técnicas para
formatação de trabalhos acadêmicos, conforme normas da revista escolhida para
publicação do artigo (no caso), do IFPR e/ou ABNT.

Art. 17 – Os projetos que optarem por metodologias que contenham pesquisas de
campo com interação com seres humanos deverão ser encaminhados ao Comitê de
Ética, conforme regulamento desse órgão.

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO
Art. 18 – A avaliação do Projeto de TCC compreende:
I – Acompanhamento da elaboração e avaliação do Projeto pelo professor
orientador;
II – Apresentação do Projeto de TCC.
Art. 19 – A avaliação do TCC, desenvolvida no último período, compreende:
I – Acompanhamento e avaliação contínua pelo professor orientador;
II – Defesa em banca do TCC, em sessão pública, perante a Banca Examinadora,
composta por três membros docentes, sendo constituída por: professor orientador,
um professor membro do colegiado em vigência no semestre da defesa e um
terceiro membro que pode ser do colegiado ou membro externo ao curso e/ou
instituição.
Art. 20 – Para aprovação do TCC, o acadêmico deverá atingir a média mínima
estabelecida nos critérios de avaliação do IFPR, para aprovação por média (7,0).
Art. 21 – Após a defesa, a Banca Examinadora atribuirá nota, observados os
critérios descritos abaixo, lavrando uma ata, que ficará arquivada na coordenação,
com as suas considerações.
Art. 22 – Será possível a reapresentação do trabalho, quando julgado necessário
pela Banca Examinadora.
Art. 23 – O acadêmico com conceito inferior à mínima exigida no artigo 20, será
considerado reprovado, devendo repetir o componente curricular em outro semestre.

Art. 24 – A avaliação do TCC, em relação à escrita e à defesa pública, deverá
considerar como critérios:
§ 1º -

Apresentação escrita

I – Adequação às normas da revista escolhida para publicação do artigo (no caso),
do IFPR e/ou ABNT
II – Redação adequada à norma culta da língua portuguesa
III – Relevância social, tecnológica ou científica
IV – Consistência teórica
V – Metodologia
VI – Análise e interpretação dos resultados
VII – Discussão
VIII – Conclusão
IX – Coerência entre objetivos e conclusão
X – Referências (atualizadas, adequadas ao tema, em número adequado)
§ 2º -

Apresentação oral

I – Abertura (apresentação da instituição, do aluno, do orientador e do título do
trabalho)
II – Objetivos
III – Metodologia
IV – Apresentação e análise dos resultados
V – Discussão
VI – Conclusão (clareza, coerência com os objetivos)
VII – Expressão oral (volume e velocidade da voz, clareza, fluência)
VIII – Uso da linguagem (adequação à norma culta da língua e utilização adequada
de termos técnicos)
IX – Adequação ao tempo
X – Habilidade para responder perguntas à banca
Art. 25 – Antes da entrega da versão final do TCC, em arquivo digital, o acadêmico e
seu orientador deverão atender às sugestões da Banca Examinadora.

Art. 26 – A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, quanto a forma, deverá
atender ao modelo adotado de Monografia ou Artigo, respeitando as normas
científicas da revista escolhido para publicação do artigo (no caso), IFPR e/ou ABNT.
Art. 27 – O aluno deverá expor oralmente o tratamento dado ao tema, considerando
a apresentação ordenada das partes componentes do trabalho, sem perder de vista
sua totalidade e os conhecimentos necessários para sua elaboração, apresentando
argumentos coerentes com o referencial teórico adotado, e utilizando registro
linguístico apropriado, de acordo com a norma culta.
Art. 28 – Os trabalhos com melhor desempenho serão indicados na sua Ata de
Defesa para compor uma publicação anual de Trabalhos de Conclusão de Curso do
curso de Ciências Biológicas do IFPR, visando a socialização dos conhecimentos
produzidos com toda a comunidade acadêmica.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 31 – O acadêmico que, por qualquer motivo, reprovar, deverá repetir
integralmente o processo.
Art. 32 – As situações não previstas neste Regulamento serão encaminhadas e
resolvidas pelo Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.

ANEXO 3 – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 1º Atividade Acadêmica Complementar é toda atividade cuja somatória compõe
a carga horária total do currículo pleno do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do IFPR/Palmas e atenda aos seguintes objetivos:
I – complementar a formação acadêmica da graduação em atividades ou
componentes curriculares não abrangidos pelo currículo do curso;
II – possibilitar a participação dos acadêmicos em projetos de ensino, pesquisa e
extensão;
III – orientar e estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais,
de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional,
sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso.

Art. 2º As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas do IFPR/Palmas, devem contemplar uma carga horária de, no
mínimo 200 (duzentas) horas de acordo com a Resolução no 02, de 19 de fevereiro
de 2002, do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 02/2002).
Parágrafo Único. A carga horária total das Atividades Acadêmicas Complementares
deve ser cumprida no período de integralização do curso.

Art. 3º O cumprimento da carga horária referente às Atividades Acadêmicas
Complementares far-se-á através da participação nas seguintes atividades:
I – eventos;
II – cursos especiais;
III – projetos de extensão;
IV – projetos de pesquisa;
V – projetos de ensino;
VI – monitoria acadêmica;
VII – atividades científicas;
VIII – grupos de estudos;
IX – semanas acadêmicas.
§ 1º São considerados eventos as atividades referentes a palestras, congressos,
simpósios, conferências, encontros e viagens de estudo, quando for:

a) organizado pelo Colegiado do Curso e aberto aos acadêmicos;
b) de iniciativa de outros órgãos do IFPR, o(a) acadêmico(a) mediante comprovação,
requer ao Colegiado de Curso o reconhecimento da atividade;
c) realizado em outras instituições, o(a) acadêmico(a) mediante comprovação,
requer ao Colegiado de Curso o reconhecimento da atividade.
§ 2º Cursos especiais são aqueles compatíveis com o Projeto Pedagógico do Curso.

Art. 4º A Atividade Acadêmica Complementar não pode ser aproveitada para a
concessão de dispensa ou equivalência de componentes curriculares integrantes do
currículo do curso, conforme Art. 45, §2º, da Resolução № 55/11, que dispõe sobre a
Organização Didático Pedagógica da Educação Superior no âmbito do Instituto
Federal do Paraná – IFPR.

Art. 5º As Atividades Acadêmicas Complementares somente terão o seu
aproveitamento escolar registrado depois de encaminhadas à Secretaria Geral pelo
Coordenador do Curso.
Parágrafo Único. O registro e controle das Atividades Acadêmicas Complementares
far-se-á em formulário próprio pela Secretaria Geral.

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.

Art. 7º Este Regulamento entra em vigor a partir desta data, revogando-se as
disposições em contrário.

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A) MODALIDADES

PARA

CUMPRIMENTO

DAS

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES
Serão consideradas atividades complementares:
a) Participação em congressos, jornadas, encontros, etc.
b) Apresentação de trabalhos congressos, jornadas, encontros, etc.
c) Participação em palestras
d) Cursos de extensão, treinamentos, mini cursos
e) Publicação de artigo científico
f) Projetos de extensão universitária
g) Projetos de iniciação científica
h) Projetos de iniciação à docência
i) Viagens de estudos
j) Atividades de monitoria de componentes curriculares
k) Componentes curriculares eletivos
l) Estágios extracurriculares;
m) Atividades de ação comunitária
n) Serviço voluntário
o) Membro de comissão organizadora de evento

B) MECANISMOS

DE

ACOMPANHAMENTO

DAS

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES
Somente serão reconhecidas as Atividades Complementares que forem
aprovadas e registradas por uma Comissão Verificadora designada pelo Colegiado
de Curso para esse fim, não sendo consideradas as atividades realizadas antes do
ingresso no curso respectivo.
Caberá à Comissão Verificadora, analisar e validar o aproveitamento das
Atividades Complementares, estabelecendo critérios e instrumentos de avaliação,
tendo como referência as modalidades de participação, carga horária e créditos
previstos, conforme apresentação de documento hábil (certificados, diplomas, forma
de relatórios, etc.).

O registro da efetivação das Atividades Complementares constará no
Histórico Escolar e será feito pela Secretaria Acadêmica.
No curso de Ciências Biológicas do IFPR – Campus Palmas, as atividades
desenvolvidas pelos acadêmicos em áreas diversas, do foco do seu curso, poderão
ser aproveitadas de acordo com a seguinte carga horária:

a) Participação em congressos, jornadas, encontros, etc.
Somente como participante: total de horas do evento (máximo 40 h por
certificado)

b) Apresentação de trabalhos congressos, jornadas, encontros, etc.
Palestrante: 12 h
Painelista: 4 h
Comunicação oral: 10 h

c) Participação em palestras
Ouvinte: 4 h
Palestrante: 12 h

d) Cursos de extensão, treinamentos, mini cursos
Ministrante: 12 h
Participante: máximo de 40 h por certificado

e) Publicação de artigo científico
Periódicos indexados: 15 h
Anais de eventos: 12 h
Cadernos de curso: 8 h
Outras publicações: 3 h

f) Projetos de extensão universitária
Máximo de 40 h por certificado

g) Projetos de iniciação científica
Máximo de 40 h por certificado

h) Iniciação à docência
Máximo de 40 h por certificado

i) Viagens de estudos
Total de horas da viagem (no máximo 40 h)

j) Atividades de monitoria de componentes curriculares
Máximo 40 h por semestre letivo.

l) Componentes curriculares eletivos
Máximo 40 h por semestre letivo

m) Estágios extracurriculares
Máximo 40 h por semestre letivo

n) Atividades de ação comunitária
Número de horas cumpridas (máximo 40 h)

o) Serviço voluntário
Número de horas cumpridas (máximo)

p) Membro de comissão organizadora de evento
Máximo de 40 h por semestre letivo

As Atividades Complementares deverão ser comprovadas pelo discente,
através de certificados, declarações, relatórios devidamente aprovados. Para
controle

das

Atividades

Complementares

os

alunos

deverão

entregar

semestralmente até, no máximo, o final da primeira semana letiva, na secretaria
acadêmica, todos os comprovantes e o formulário de controle em anexo preenchido.

Os acadêmicos formandos deverão entregá-los até a penúltima semana de aula do
semestre.
Os documentos exigidos para comprovação das Atividades Complementares
serão os descritos no Quadro 01:

Quadro 01: Documentos
Complementares
ATIVIDADE

Exigidos

para

Comprovação

das

Atividades

DOCUMENTO EXIGIDO

Participação em congressos, jornadas, Certificado
encontros, etc.
Apresentação de trabalhos congressos, Certificado de apresentação do trabalho
jornadas, encontros, etc.
Participação em palestras

Certificado ou declaração

Cursos de extensão, treinamentos, mini Certificado ou declaração
cursos
Publicação de artigo científico

O artigo

Projetos de extensão universitária

Declaração

do

Prof.

Orientador/Supervisor
Projetos de iniciação científica

Declaração do Prof. Orientador

Viagens de estudos

Declaração do Professor Organizador

Atividades de monitoria de componentes Declaração do Professor do Componente
curriculares

Curricular

Estágios extracurriculares

Declaração do Supervisor do Estágio

Atividades de ação comunitária

Declaração do Coordenador do Curso ou
Professor responsável pela atividade

Serviço voluntário

Declaração do Coordenador do Curso ou
Professor responsável pela atividade

Membro de comissão organizadora de Certificado ou declaração de organizador
evento

CONTROLE DE ATIVIDADES CIENTÍFICO-CULTURAIS PARA O PORTFÓLIO
ACADÊMICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –
IFPR

ACADÊMICO(A): _____________________________________________________
CÓDIGO
N. A.

ATIVIDADE/EVENTO

INSTITUIÇÃO
PROMOTORA

DATA/
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE

CARGA
HORÁRIA

DEFERIMENTO

TOTAL ACUMULADO

Código da Natureza da Atividade (N.A.): 01- Atividade de Ensino; 02 – Atividade de Pesquisa; 03 –
Atividade de Extensão.
*Todas as atividades deverão estar relacionadas às áreas Biológicas ou da Educação.
*Anexar fotocópia das atividades nominadas, acompanhadas dos originais para verificação e
protocolar na Secretaria Acadêmica do Campus, para posterior encaminhamento e aprovação pela
Coordenação do Curso.

Palmas, PR _____/______________de 20______

______________________________
Acadêmico(a)

______________________________
Coordenador de Curso

ANEXO 4 – NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
ART. 1º – DO ACESSO
I – A Biblioteca é de livre acesso ao corpo docente, discente e técnico-administrativo,
podendo também, ser utilizada pelo público em geral unicamente para consulta.
II – O horário de funcionamento da Biblioteca será estabelecido pela Direção dos
Campi, de acordo com o horário de aula.
ART. 2º – CADASTRO DE USUÁRIO
I – A emissão da Carteira de Identificação será de responsabilidade da Diretoria de
Ensino;
II – Aos alunos que não tem a Carteira de Identificação, deverá ser solicitado um
documento oficial com foto;
III – Ao iniciar o ano letivo, o usuário terá automaticamente seu cadastro na
biblioteca, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica;
IV – Caberá ao usuário comparecer à Biblioteca, com o seu Cartão de Identificação
ou documento oficial, a fim de cadastrar sua senha eletrônica;
V – A senha eletrônica é pessoal e intransferível e a Biblioteca não se responsabiliza
pelo uso indevido da mesma;
V – A utilização da senha, nas operações realizadas, corresponde à assinatura
eletrônica no sistema.
ART. 3º – DO CANCELAMENTO DO CADASTRO E EMISSÃO DE “NADA
CONSTA”
I – O usuário que perder o vínculo institucional terá seu cadastro cancelado,
automaticamente, com a emissão do documento “Nada Consta” pela Biblioteca;
II – Para emissão do “Nada Consta”, o usuário precisa quitar sua dívida com a
Biblioteca. O prazo para a emissão é de até um dia útil.
ART. 4º – DOS SERVIÇOS
I – Circulação de material: permite a retirada de material bibliográfico por prazo prédeterminado. O empréstimo domiciliar é permitido a alunos, professores e
funcionários do Instituto Federal do Paraná. Para este serviço, o usuário deverá

apresentar o seu cartão de identificação, documento oficial com foto e/ou crachá
funcional.
II – Empréstimo entre bibliotecas: efetua empréstimos em outras bibliotecas
conveniadas, como prazo definido pela instituição fornecedora;
III – Ficha catalográfica: elaboração de ficha catalográfica de teses, dissertações,
monografias, livros e outras publicações. É um serviço prestado pela Seção de
Processamento Técnico da Biblioteca;
IV – Levantamento bibliográfico: presta atendimento ao usuário, auxiliando na busca,
localização e obtenção de informações;
V – Normalização de trabalhos acadêmicos: auxilia os alunos na elaboração dos
trabalhos acadêmicos e científicos de acordo com as “Normas para Apresentação de
Trabalhos Acadêmicos do Instituto Federal do Paraná”, baseadas na ABNT.
VI – Treinamento de usuários: orienta os usuários na utilização dos terminais de
pesquisas e orientação no uso dos recursos e serviços da biblioteca;
VII – Reserva de material: reserva material que esteja emprestado, caso não tenha
nenhum exemplar do livro solicitado pelo usuário;
VIII – Visita orientada: divulgação aos calouros, dos produtos e serviços oferecidos
pela biblioteca. A visita deve ser pré-agendada, na seção de referência.
ART. 5º – DO EMPRÉSTIMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
I – Será obrigatória a apresentação da Carteira de Identificação, ou documento
oficial com foto e/ou crachá funcional no ato do empréstimo;
II – Ao efetuar o empréstimo, o usuário ficará inteiramente responsável pela
preservação do material retirado;
III – Nenhum tipo de material da biblioteca deverá ser retirado sem efetivar o
empréstimo no balcão de atendimento;
III – Não estarão disponíveis para empréstimo domiciliar:
a) Livros cuja demanda seja maior que o número de exemplares existentes;
b) Livros e/ou material que necessitem de cuidados especiais, por definição do
Bibliotecário responsável;
c) Livros e/ou material de reserva e de consulta local;
d) Material especial: CD-ROMs considerados como obras de referência;
e) Obras de referência: atlas, catálogos, dicionários e enciclopédias;

f) Publicações periódicas.
IV – Excepcionalmente, alguns materiais poderão ser usados fora da Biblioteca por
um período de até quatro horas, pela comunidade interna;
V – Excepcionalmente, obras de consulta local poderão ser emprestadas somente
na véspera de feriados e de recessos acadêmicos e nos finais de expediente uma
hora antes do fechamento da biblioteca, devendo ser devolvidas obrigatoriamente
até uma hora, após o início do expediente do primeiro dia útil subsequente;
VI – O usuário que não efetuar a devolução, conforme previsto nos artigos IV e V,
terá como penalidade, a suspensão de um dia para cada hora de atraso;
VII – Não é permitida a retirada, de uma só vez, de dois exemplares da mesma obra.
VIII – Não havendo quantidade suficiente de determinado livro para atender a
demanda de discentes e técnico-administrativos, será dada prioridade aos discentes.
ART. 6º – DO PRAZO DE EMPRÉSTIMO
I – Os prazos de empréstimo e quantidades são os seguintes:

CATEGORIA DE USUÁRIO

QUANTIDADE

PRAZO

Alunos de ensino médio/técnico/EaD

Até 02 títulos

07 dias

Alunos de graduação

Até 03 títulos

07 dias

Alunos de pós-graduação

Até 03 títulos

21 dias

Docentes

Até 10 títulos

21 dias

Técnico-Administrativos

Até 03 títulos

07 dias

Alunos de Graduação/Formandos

Até 05 títulos

07 dias

II – Os materiais permitidos para empréstimo são: livros, normas, folhetos,
multimeios, teses e dissertações.
Parágrafo único: Os multimeios (CD-ROM, DVD, fitas de vídeo) poderão ser
retirados pelo prazo de três dias, para todas as categorias de usuários.

ART. 7º – DA RENOVAÇÃO
I – Serão permitidas apenas duas renovações via internet, dentro do prazo
estipulado de empréstimo;
II – Caso o usuário opte por fazer a renovação na biblioteca, os empréstimos
somente serão renovados mediante apresentação dos materiais e da Carteira de
identificação ou documento oficial com foto;
III – Só serão renovados os materiais que não constarem reserva.
ART. 8º – DA RESERVA
I – O usuário poderá efetuar a reserva de material que esteja emprestado;
II – A reserva deverá ser realizada somente via internet, dos terminais existentes na
biblioteca ou qualquer outro computador;
III – O sistema de gerenciamento da biblioteca avisará o usuário, por e-mail, quando
o material da reserva estiver disponível;
IV – A reserva ficará à disposição do usuário por um período de 24 horas (01 dia);
V – Caso o usuário desista da reserva ou não vá retirá-la, o material será guardado;
ART. 9º – DO EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS
I – O Empréstimo entre bibliotecas obedecerá às normas próprias de cada biblioteca
conveniada;
II – A solicitação deverá ser feita no Balcão de Empréstimo, mediante o
preenchimento da Requisição de Empréstimo entre Bibliotecas.
ART. 10º – DAS PENALIDADES
O não cumprimento das formalidades constantes no Regulamento (disponível na
íntegra no balcão de empréstimo) implicará nas seguintes penalidades:
I – O usuário em débito com a biblioteca, não poderá efetuar, cancelar ou trancar
matrícula, nem solicitar transferência;
II – O usuário em débito, não poderá utilizar nenhum serviço da biblioteca, até que
regularize sua situação;
III – Para cada dia de atraso na devolução será contado dois dias de suspensão por
material;

IV– O atraso na devolução de material retirado pelo “empréstimo especial”, será
contado um dia de suspensão por hora de atraso;
V – O usuário que extraviar material em seu poder deverá providenciar a reposição
da obra e cumprir o período de suspensão correspondente entre a data de término
do prazo do empréstimo e a efetiva reposição da obra.
VI – O prazo máximo para reposição é de 30 (trinta) dias a contar da data em que
venceu o prazo para devolução;
VII – Aplica-se o presente Regulamento a todos os usuários da Biblioteca, sem
exceção.
ART. 11º – DO USO DO GUARDA-VOLUMES
I – O guarda-volumes localizado à entrada das bibliotecas destina-se a guardar os
pertences dos usuários apenas DURANTE a sua permanência neste local;
II – Não é permitida a entrada na biblioteca com bolsas, malas, mochilas, pastas,
pacotes, sacolas e outros objetos;
III – A biblioteca não se responsabiliza pelos pertences e valores deixados neste
local;
IV – O próprio usuário deve colocar seus pertences no guarda-volumes e cuidar da
chave;
V – A perda, retenção e danificação da chave implicarão na reposição da mesma;
VI – O usuário deverá repor os danos que, porventura, causar às instalações dos
guarda-volumes.
ART. 12º – DO USO DOS COMPUTADORES
I – O uso dos computadores é exclusivamente para pesquisas em sites de busca
e/ou base de dados e trabalhos acadêmicos;
II – Não é permitido o acesso bate-papo (chat), transferência de programas
(download), jogos, áudio e visita a páginas cujo conteúdo não seja de interesse
técnico-científico;
III – O tempo máximo de uso é de 30 minutos, sendo permitida apenas uma pessoa
por computador;
IV – Manter a ordem e disciplina para não prejudicar o silêncio na biblioteca.

ART. 13º – DAS OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
São obrigações dos usuários:
I – Deixar bolsas, malas, mochilas, pastas, pacotes, sacolas e outros objetos no
guarda-volumes, na entrada da Biblioteca;
II – Levar seus pertences ao sair da Biblioteca;
III – Deixar sobre as mesas, o material utilizado nas consultas e empréstimo local,
não os recolocando nas estantes;
IV – Manter silêncio;
V – Devolver o material emprestado para uso domiciliar na data estabelecida e,
exclusivamente no balcão de empréstimo;
VI – Comparecer à biblioteca quando solicitado;
VII – Informar imediatamente a Biblioteca em caso de dano, extravio ou perda de
material e providenciar sua reposição dentro do prazo estipulado;
VIII – Manter seus dados pessoais atualizados no cadastro da Biblioteca;
XI – Zelar pela conservação do acervo e patrimônio;
X – Obedecer às normas estabelecidas neste Regulamento.
ART. 14 – DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS
São direitos dos usuários:
I – Utilizar o espaço físico da biblioteca para fins de pesquisa bibliográfica, estudo e
leitura de lazer;
II – Realizar empréstimo domiciliar do material bibliográfico, obedecendo aos
critérios estabelecidos;
III – Solicitar renovação do prazo de empréstimo do material, caso não haja
reservas;
IV – Agendar aulas a serem ministradas na Biblioteca, respeitando este
Regulamento;
V – Utilizar seu próprio material bibliográfico e laptops (informando no balcão de
atendimento);
VI – Utilizar os demais serviços disponíveis da biblioteca de acordo com as regras
estabelecidas.

ART. 15º – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I – No período de férias escolares, a Biblioteca atenderá em horário reduzido;
II – É expressamente proibido fazer uso de aparelhos eletrônicos (telefone celular,
rádios, pagers, ipod’s, jogos eletrônicos e outros) nas dependências da biblioteca;
III – Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas;
VI – Não é permitido entrar sem camiseta ou em trajes inadequados;
V – Para não causar eventual constrangimento aos demais usuários, evitar carícias
e namoro;
VI – Ter acesso ao setor reservado ao trabalho dos bibliotecários ou servidores da
Instituição.
VII – Os casos omissos serão resolvidos pela Chefia da Biblioteca.

