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MISSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA: 

 

Exercer uma ação integrada das atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando à 

universalização da educação superior de qualidade, à promoção do desenvolvimento das 

ciências, letras e artes e à formação de cidadãos com visão técnica, científica e humanística, 

capazes de enfrentar desafios e atender às demandas da sociedade.  
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Modalidade oferecida: Licenciatura 

Título acadêmico conferido: Licenciado em Ciências Biológicas 
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Este Projeto Pedagógico encontra-se disponível para consulta na Coordenação do Curso de 

Ciências Biológicas e na Diretoria de Ensino, e também para consulta e impressão na 

página virtual do Curso de Ciências Biológicas, hospedada no portal do Campus UFV 

Florestal. 
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01. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

Historicamente, todas as organizações que optaram pelo desenvolvimento e difusão 

do conhecimento como vetores de crescimento transformaram-se em referências nas suas 

áreas de atuação, como a Universidade Federal de Viçosa (UFV), instituição brasileira de 

reconhecimento internacional.  

O Campus Florestal da UFV possui uma rica história voltada para o desenvolvimento 

da sociedade brasileira, de onde podemos citar as seguintes datas importantes:  

 Em 26 de abril de 1930 foi inaugurada a Fazenda-Escola onde eram ministrados 

cursos rápidos para fazendeiros; 

 Em 1948 a Instituição passou a ser denominada: Escola Média de Agricultura de 

Florestal (EMAF) e oferecia curso de Agricultura, destinado à formação de Técnicos 

Agrícolas.  

 Em 1955 foi incorporada à antiga Universidade Rural do Estado de Minas Gerais 

(UREMG), hoje Universidade Federal de Viçosa. 

 Com o objetivo de incrementar as atividades do ensino médio (antigo 2º Grau), a 

pesquisa agropecuária e a extensão rural, o Ministério da Educação (MEC), em 1982, 

aprovou o novo regime da Instituição, que passou a ser denominada Central de 

Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal (CEDAF), oferecendo cursos de 

Técnico em Agropecuária, Técnico em Secretariado e Técnico em Assistente de 

Administração. 

 No dia 22 de maio de 2006, por meio da Resolução 07/06 do Conselho Universitário 

da UFV (CONSU) a área que abriga a CEDAF passou a ser denominada 

Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal. 

 

Atualmente na UFV – Campus Florestal são oferecidos cursos Técnicos de nível 

médio em Agropecuária, Informática, Eletrônica, Eletrotécnica, Processamento de 

Alimentos e Hospedagem, Curso Técnico de nível pós-médio em Agropecuária, cursos a 

distância em Agropecuária e Hospedagem e cursos Superiores em Administração, 

Agronomia, Engenharia de Alimentos, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas – 
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Licenciatura, Ciência da Computação, Educação Física – Licenciatura, Física – Licenciatura, 

Matemática – Licenciatura, Química – Licenciatura. 

É notória a carência de professores nas áreas de Ciências (Biologia, Física e Química) 

e Matemática na Rede Pública de Ensino do Brasil, o que levou ao MEC a incentivar 

Universidades a criarem Cursos de Licenciaturas de qualidade para, sobretudo, elevar o 

índice de desempenho da Educação Básica de maneira contínua. De acordo com o 

documento do MEC "Plano Nacional de Graduação-PNG" (maio de 1999), as metas para 

expansão do ensino superior são, resumidamente, as seguintes: 

 Expandir a oferta de vagas na graduação, tendo como perspectiva atingir o percentual 

estabelecido de 30% da população, de 18 a 24 anos, matriculadas em alguma 

modalidade de curso superior, nos próximos dez anos. 

 Tendo-se as IES (Instituições de Ensino Superior) públicas como referências 

regionais e nacionais, assegurar que a expansão da oferta de vagas ocorra, no 

mínimo, na proporção existente entre os setores públicos e privados, no ano zero da 

vigência do PNG.  

 A expansão de vagas ocorrerá no interior de um marco objetivo de qualidade, em 

duas direções: instituições com qualidade reconhecida serão estimuladas a expandir-

se e contribuir para a expansão de outras, de um lado; de outro, a expansão terá como 

base projetos pedagógicos, a ampliação do quadro docente e infraestrutura adequada.  

 É integrante desta política de expansão a promoção da qualidade, por parte de todas 

as instâncias responsáveis, dos cursos de graduação e das instituições existentes. Não 

poderá ocorrer esta expansão na ausência de base real de qualidade.  

 Na base da capacidade física instalada e recursos humanos disponíveis, as IES 

acelerarão a oferta de cursos em turnos nos quais opere com ociosidade.  

 Estabelecimento de política e mecanismos que possibilitem a oferta de cursos de 

graduação, por meio de modalidades alternativas, tais como: a educação à distância 

e capacitação em serviço. 

 

Essas metas, em seu conjunto, abrem uma grande oportunidade para a UFV – Campus 

Florestal, pois reforçam o vínculo pesquisa, ensino e extensão. 
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Instituições sólidas de ensino superior, como a UFV – Campus Florestal que já atuam de 

forma sinérgica, através da pesquisa e da extensão, para promoção do desenvolvimento 

sustentável de toda nossa sociedade, tendem a formar um cidadão culturalmente mais efetivo 

para a região e seu País e neste contexto insere-se o papel fundamental de um Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas: promover o desenvolvimento integrado de Florestal e 

região, em bases socialmente justas e ambientalmente compatíveis, através de ações de 

ensino, pesquisa e extensão de alto nível, demandadas por todos os segmentos da sociedade. 

Para isso o curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da UFV – Campus Florestal 

possui integração com os cursos de Licenciatura em Educação Física, Física, Química e 

Matemática do próprio Campus, propiciando formação ampla e sólida para o egresso, 

tornando-o capaz de atuar de forma multi e interdisciplinar utilizando temas transversais, 

como preconizam os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) definidos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Desta forma, o curso contribui para a 

formação de profissionais capacitados para o desenvolvimento indissociável do ensino, da 

produção, da pesquisa e da extensão. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A proposta pedagógica do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da UFV – 

Campus Florestal tem como referências básicas a LDB (Lei no 9.394/96), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas (Parecer CNE 1.301/2001), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Formação de Professores (Resoluções 

01 e 02 do CNE/2002),  as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (para cursos de licenciaturas,  cursos de formação pedagógica para graduados 

e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada (Resolução nº 2, de 1º de 

Julho de 2015), as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências Biológicas (Resolução 

7 de 11 de março de 2002 da Câmara de Educação Superior),  além do Decreto Presidencial 

88.438, de 28 de junho de 1983, que regulamenta a profissão do Biólogo. 

A Constituição Brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996 reforçam a tese da valorização do magistério e melhoria do padrão de qualidade, 

cuja excelência deve dar consistência à formação dos profissionais da Educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 20/12/96 dispõe 

no Titulo VI, sobre os profissionais de Educação, determina no artigo 62, “A formação de 

docente para atuar na formação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

Licenciatura, de Graduação Plena, em Universidades e Institutos Superiores de Educação, 

admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 

quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 

normal”. 

Esses princípios estabelecidos pela LDB tiveram maior nível de explicitação quando 

da sua regulamentação através do Decreto nº 3.276/99, de 06 de dezembro, que dispõe sobre 

a formação no nível superior de professores para atuar na educação básica; no Parecer nº 

9/2001 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

de Educação Básica, introduzindo mudanças na formação de professores, em especial no que 

se refere à superação da desarticulação entre a formação de professores da educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental e a formação de professores para as séries finais do 

Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 
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De acordo com o Parecer CNE/CP 28/2001, "O padrão de qualidade se dirige a uma 

formação holística que atinge todas as atividades teóricas e práticas, articulando-se em 

torno de eixos que redefinem e alteram o processo formativo das legislações passadas. A 

relação teoria e prática deve perpassar todas estas atividades, as quais devem estar 

articuladas entre si, tendo como objetivo fundamental formar o docente em nível superior." 

A estrutura do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura da UFV – Campus 

Florestal se fundamenta nas seguintes Resoluções e Pareceres: 

 Resolução CNE/CP de nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da 

Educação Básica, em Nível Superior, em Cursos de Licenciatura, de 

Graduação Plena; 

 Resolução CNE/CP de nº 2, de 1º de Julho de 2015. Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a formação continuada, em especial no que 

diz respeito à carga horária mínima exigida e sua distribuição. 

 Resolução CNE/CES 07/2002, homologada em 11/03/2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares da Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 Pareceres CNE/CP de nº 9/2001 e 27/2001, os quais fornecem os 

princípios gerais que subsidiam a organização dos Projetos do Curso de 

Licenciatura, conferindo uma nova qualidade ao currículo e ao processo 

formativo desses profissionais; 

 Resolução CFBio de nº 213 de 20 de março de 2010, que estabelece os 

requisitos mínimos para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, 

perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros serviços nas 

áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

A profissão docente hoje, diante da complexidade da tarefa educativa, assume novos 

desafios, que vão muito além da mera transmissão de conhecimentos adquiridos 

academicamente. Para Imbernón (2001), a educação se aproxima de outras demandas (éticas, 

coletivas, comportamentais, emocionais) e a profissão exerce outras funções (motivação, 

luta contra a exclusão social, relações com a comunidade...). Para assumir essas novas 

competências, a formação profissional também requer inovações para seus projetos.  De 

acordo com o Parecer 09/2001, a Licenciatura passou a ter terminalidade e integralidade 

próprias em relação ao Bacharelado, constituindo-se um projeto específico. Isso exige a 

definição de currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado.  

Por outro lado, é evidente que o embasamento técnico e específico é indispensável 

na formação de professores. Segundo Brito (2007), é fundamental que o futuro professor 

tenha um sólido conhecimento, não na forma de “estoque” armazenado, mas na forma de 

“domínio conceitual”, que o torne capaz de ajudar seus alunos a serem agentes de sua 

formação. 

No caso específico da educação em ciências naturais e matemática, muito já se 

conhece sobre a situação dos professores e alunos no contexto da Educação Básica; não 

faltam pesquisas, dados e documentos para demonstrar seus avanços, suas deficiências e 

necessidades, conhecimentos essenciais para que se possam traçar os rumos desse setor. 

Como um exemplo, citamos o documento elaborado em novembro de 2007 pela 

Academia Brasileira de Ciências, “O Ensino de Ciências e a Educação Básica: Propostas 

para Superar a Crise”, fruto da discussão e da consulta a especialistas da área, que alerta para 

o tratamento prioritário a ser dado à educação científica no Brasil. Entre os argumentos que 

apoiam esta urgência está a deterioração do ensino básico que acompanhou o esforço dos 

governos pela universalização do ensino fundamental e que gerou a péssima formação de 

jovens com chances limitadas de inserção na sociedade brasileira. 

Entre as medidas a serem adotadas o documento sugere “reorganizar os cursos de 

formação de professores”. No caso da formação de licenciados em Ciências Biológicas, o 

documento informa que a maioria das ingressantes (57,13%) e concluintes (59,04%) se dá 

em instituições privadas, enquanto que em áreas como Física e Química, a maioria é formada 
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por instituições públicas. Estes dados sugerem que, não apenas a criação de novos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas por instituições públicas é necessária, mas 

principalmente que o controle da evasão nestas instituições deve ser privilegiado. Segundo 

Araújo (2011), a demanda de licenciados em ciências biológicas, considerando o número de 

formandos e aqueles que optam por seguirem carreiras outras que o ensino médio e 

fundamental, revela-se insuficiente frente ao número de vagas ofertadas no país (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Estimativa de demanda de professores no ensino médio e no 2º ciclo do 

ensino fundamental. Demandas de vagas necessárias nos cursos presenciais para que o total 

de concluintes seja igual à carência. 

 

Disciplina Ensino médio 
Ensino médio + 2o 

ciclo E.F. 

No. Licenciados de 

1990 a 2001 

Demanda de 

vagas 

Biologia 23.514 55.231 53.294 46.246 

Matemática 35.279 106.634 55.334 178.083 

Física 23.514 55.231 7.216 209.496 

Química 23.514 55.231 13.559 125.702 

Fonte: Antonio Ibanez Ruiz, Mozart Neves Ramos, Murilo Hingel, Escassez de professores no ensino médio: 

soluções emergenciais e estruturais, Câmara de Educação Básica – CNE, 2007 

 

Diante do breve quadro da educação em Ciências Biológicas aqui exposto, a UFV 

Campus Florestal, como instituição formadora, entende-se comprometida com a proposta de 

inovar a formação do licenciado em Ciências Biológicas, obedecendo aos seguintes 

princípios: 

1) Incentivar a sólida formação para que o futuro graduado possa superar os 

desafios para o exercício da profissão e para produção de conhecimento; 

2) Estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do discente; 

3)  Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referem à 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

14 

 

 

 

 

experiência profissional julgada relevante para a área de formação 

considerada. 

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

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão;  

5) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem 

instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a discentes acerca 

do desenvolvimento das atividades didáticas; 

Desta forma, na elaboração do Currículo do Curso de Ciências Biológicas – 

Licenciatura da UFV Campus Florestal atentou-se para tornar o processo educacional 

inteirado à vida profissional, observando-se os seguintes cuidados: 

 Evitar repetição de conteúdos programáticos;  

 Implantar uma estrutura mais flexível do curso que garanta uma sólida 

formação geral, permitindo ao estudante direcionar sua formação de acordo 

com seus interesses e seu perfil;  

 Contemplar outras atividades complementares às disciplinas que são 

importantes para que o estudante adquira o saber e as habilidades 

necessárias a sua formação; 

 Participar da elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino; 

 Fomentar o contato com ideias e conceitos fundamentais das Ciências e 

Biologia, através da leitura e discussão de textos básicos de divulgação 

científica (cultura científica); 

 Capacitar o uso de novas mídias, equipamentos e programas de informática; 

 Realizar pesquisas bibliográficas, sabendo identificar e localizar fontes de 

informações relevantes; 

 Sintetizar seus conhecimentos e, ou, seus resultados de um dado assunto, 

por meio da elaboração de artigos ou resumos; 

 Realizar experimentos em laboratórios e em campo. 
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Para a formação do licenciando em Ciências Biológicas da UFV Campus Florestal há 

três conjuntos de disciplinas com os seguintes aspectos: básicos, específicos e 

profissionalizantes, sendo a prática pedagógica distribuída ao longo de todo o curso e 

abordada em disciplinas dos três aspectos mencionados. O curso prepara o licenciado para 

sua inserção profissional e social no campo das Ciências Biológicas para detectar, analisar e 

buscar soluções dos problemas afetos à área, de forma multi, inter e transdisciplinar, 

promovendo o desenvolvimento e conhecimento de biologia de alto nível. 
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4. OBJETIVOS DO CURSO 

O Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura da UFV Campus Florestal tem como 

objetivo geral a formação de profissionais habilitados para o ensino de Ciências no Ensino 

Fundamental (anos finais) e Biologia no Ensino Médio. Sendo estes preparados para o 

exercício crítico e competente da docência, pautado nos valores e princípios estéticos, 

políticos e éticos, estimulando-os à pesquisa e ao auto aperfeiçoamento, de modo a contribuir 

na melhoria das condições para o desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. 

Como objetivos específicos do curso, podemos citar: 

 Contribuir para a superação da carência de professores para o Ensino 

Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, na área de Ciências Biológicas. 

 Desenvolver competências e habilidades humanas voltadas para os aspectos 

sociopolíticos e para o desenvolvimento sustentável da microrregião do 

Município de Florestal, do Estado de Minas Gerais e do Brasil. 

 Contribuir para a formação integral dos indivíduos, necessária à atuação 

responsável e idônea da atividade profissional, sintonizada com os planos 

de desenvolvimento da região e do país, e com as necessidades e 

expectativas dos parceiros. 

 Fornecer os pressupostos básicos, intelectuais e tecnológicos para a 

compreensão, desenvolvimento e manejo das linguagens e do processo 

holístico para a solução de problemas de Ciências Biológicas, no âmbito 

acadêmico e, ou, profissional. 

 Promover e estimular o desenvolvimento das capacidades básicas, 

cognitivas e pessoais para lidar com situações específicas, e estimular 

também as competências que favoreçam a complementaridade curricular, e 

que potencializem o espírito empreendedor e gerencial, seja em atividades 

livres, acadêmicas ou em espaços não escolares. 

 Promover a articulação teoria-prática de forma a antecipar novas condições 

para a prática da atividade, com reflexão típica sobre a dinâmica do 

contexto, as massivas e contínuas mudanças no desenvolvimento 

tecnológico e as expectativas e necessidades dos seres humanos. 
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 Desenvolver uma cultura extensionista orientada à difusão pública da 

produção do curso e pela relação dialética das Ciências Biológicas com as 

demais Ciências e com a sociedade, nos vários níveis de parceria e 

reciprocidade, que provoquem intervenções e melhorias no meio ambiente. 

 Estimular a pesquisa na área de Ciências Biológicas, promovendo sua 

articulação com os vários níveis de produção e disseminação de 

conhecimentos, da pesquisa de base à pesquisa aplicada, favorecendo 

mudanças e transformações.  

 Promover atividades laboratoriais para os experimentos técnicos, formais e 

materiais que impulsionem a busca permanente no recriar de alternativas, 

usando adequadamente as riquezas materiais e culturais da região, de modo 

a contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
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5. PERFIL E COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

PERFIL DO EGRESSO 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação 

Básica sugerem que o profissional no exercício da docência não se restrinja à atividade de 

condução do trabalho pedagógico em sala de aula, mas envolva-se de forma participativa e 

atuante na dinâmica própria dos espaços escolares. Além do mais, deverá possuir uma 

postura investigativa em torno dos problemas educacionais e os específicos da área de 

licenciatura, tendo em vista contribuir de forma segura, competente e criativa, com o 

processo educativo escolar. 

Na formação do licenciado em Ciências Biológicas, o curso encontra-se estruturado 

de forma a possibilitar maior abrangência e interdisciplinaridade fundamentais no processo 

de licenciatura do educador/cidadão. Para tanto, o licenciado terá a oportunidade, durante 

sua estada na Universidade de vivenciar experiências através do contato com docentes, 

palestrantes e com fontes bibliográficas, além da participação em atividades de planejamento 

e ensino com formulação de problemas, busca de soluções e avaliação de situações que 

contribuirão para a construção do conhecimento como garantia de uma sólida base teórico-

prática. 

O curso promoverá, através de seus planos de estudos, condições reais e 

quantitativamente significativas de atividades e experiências práticas em laboratórios e, ou, 

em campo e estágios. É indispensável que as experiências de aprendizagem ultrapassem as 

tradicionais técnicas usadas em salas de aulas ou em laboratórios de demonstração, e que 

prevejam o melhor aproveitamento possível das horas/atividades programadas, criando 

condições e incentivos para que os estudantes participem ainda, de programas de iniciação 

cientifica, estágios e intercâmbios. As experiências que objetivam a formação humanística 

devem, igualmente, ser planejadas com criatividade, evitando-se o simples acúmulo de 

disciplinas distanciadas da realidade e das expectativas dos estudantes. Mais do que a 

quantidade de horas de aulas, estágios ou outra atividade, é preciso analisar a qualidade 

destas que serão proporcionadas aos estudantes. Durante sua formação deverá ser favorecida 

ao licenciado: 
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a) A aquisição de sólidos conhecimentos de conteúdo específicos de Ensino 

Fundamental (anos finais) e Ensino Médio;  

b) Conhecimento superior que ultrapasse os conteúdos ensinados no Ensino Médio e 

permita ao futuro professor ter uma visão da importância dos tópicos ensinados no 

contexto geral das Ciências Biológicas e áreas afins e; 

c) O curso pretende despertar ainda, no discente, o interesse em participar de projetos 

de pesquisa e extensão com vistas à continuidade dos estudos através de cursos de 

pós-graduação, de pesquisa e extensão, candidatando-se futuramente a programas de 

pós-graduação, lato ou stricto sensu. 

O currículo do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da UFV Campus Florestal 

prevê, igualmente, que o licenciado comprove e, ou, obtenha conhecimentos de Biologia, 

como instrumentos de compreensão e utilização da licenciatura específica. O licenciado será 

desafiado a: 

a) Exercitar sua criatividade na resolução de problemas; 

b) Trabalhar com independência e em equipe e tratar claramente conteúdos e 

dificuldades; 

c) Desenvolver iniciativas e agilidade na atualização e aprofundamento constante de 

seus conhecimentos para que possa acompanhar as rápidas mudanças das áreas da 

tecnologia no mundo globalizado.  

A formação do licenciado deve dar-lhe condições de exercer plenamente sua 

cidadania e respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos que, direta ou 

indiretamente, possam vir a ser atingidos pelos resultados de suas atividades. 

É preciso ressaltar que o momento histórico, caracterizado por profundas mudanças 

tecnológicas, sociais, econômicas, políticas e culturais, impõe desafios para a profissão e 

para o ensino de Biologia. Assim, a nova formação do licenciado deve enfatizar questões 

como globalização, ética, flexibilidade intelectual, preparo para o trabalho coletivo, 

necessidade de atualização e ampliação constante dos conhecimentos e da dinâmica 

educativa, incluindo-se o conhecimento dos aspectos regionais. 

O licenciado é um profissional que deve ter sólida formação teórico-conceitual, que 

abranja os conteúdos dos diversos campos das Ciências Biológicas, preparo adequado à 

ampliação pedagógica do conhecimento para a transposição didática, e experiências na área 
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de Ciências Biológicas e afins para atuação profissional como educador nos Ensinos 

Fundamental e Médio. 

Portanto, o perfil do profissional em Licenciatura em Ciências Biológicas está 

associado ao planejamento, aplicação e avaliação de projetos, programas e atividades 

acadêmicas e disciplinares, além da pesquisa, produção e extensão, afeto à área de Biologia, 

em órgãos públicos e privados de áreas afins. Ao término da Licenciatura, este deve ser 

capaz de estimular as interações sociais com os discentes, administrar as situações de sala 

de aula, conhecer, aceitar e valorizar as formas de aprender e interagir dos discentes, 

respeitando sua diversidade cultural, fazer uso de tecnologias da informação e da 

comunicação bem como de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores. 

Além de sua formação acadêmica, o licenciado deve se empenhar na sua própria 

formação continuada, tendo consciência de sua dignidade como pessoa e como profissional, 

sendo um cidadão responsável e participativo, integrado à sociedade em que vive, mas, ao 

mesmo tempo crítico dos problemas destas e atuando na busca de soluções para melhoria 

das condições socioambientais. 

Estas características podem ser desdobradas em competências mais específicas, que 

expressam os resultados a serem buscados pelos graduandos em Ciências Biológicas. 

 

COMPETÊNCIAS REFERENTES AOS COMPROMETIMENTOS COM OS VALORES INSPIRADORES DA 

SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

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

ambiental, dignidade humana, respeito mútuo, participação, diálogo e 

solidariedade, além de atuar em defesa do direito à vida e à justiça; 

 Reconhecer formas de discriminação (social, de gênero, religiosa, dentre 

outras), mesmo aquelas que se fundamentem em alegados pressupostos 

biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em 

pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência; 

 Propor e executar atividades relacionadas com a preservação, saneamento e 

melhoria do ambiente; 
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 Assumir responsabilidade na preservação da natureza e da biodiversidade 

como patrimônios da humanidade; 

 Ter consciência da realidade em que vai atuar e da necessidade de se tornar 

um agente transformador dessa realidade, em busca da melhoria da 

qualidade de vida da população humana; 

 Atuar no ensino de forma contextualizada pelas questões socioambientais e 

contemporâneas. 

 

COMPETÊNCIAS REFERENTES AO GERENCIAMENTO DO PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 

 Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo 

uma postura de flexibilidade para mudanças contínuas; 

 Esclarecer-se e participar das iniciativas sindicais e corporativas inerentes 

ao exercício profissional. 

 

COMPETÊNCIAS REFERENTES AO DOMÍNIO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO 

 Organizar, coordenar e desenvolver o trabalho docente e situações de ensino 

e aprendizagem; 

 Participar do projeto político-pedagógico da escola; 

 Identificar e compreender as características dos discentes quanto à sua 

forma de aprender, de desenvolver e de interagir socialmente; 

 Articular as dimensões teóricas e prática do campo educativo, de modo a 

relacionar a teoria pedagógica com os conteúdos curriculares das ciências. 

 

COMPETÊNCIAS REFERENTES À COMPREENSÃO DO PAPEL SOCIAL DA ESCOLA 

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

inclusive na perspectiva socioambiental; 

 Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da 

pesquisa e sobre legislação e políticas públicas referentes à área; 
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 Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências 

biológicas referente a conceitos, princípios e teorias; 

 Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

 

COMPETÊNCIAS REFERENTES AO CONHECIMENTO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO QUE 

POSSIBILITEM O APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA. 

 Pesquisar com foco no processo de ensino e aprendizagem; 

 Produzir saberes pedagógicos, utilizando conhecimentos sobre a realidade 

econômica, cultural, política e social brasileira, para compreender o 

contexto em que está inserida a prática educativa, explicando as relações 

entre o meio social e a educação; 

 Desenvolver práticas investigativas envolvendo os conhecimentos 

pedagógicos e biológicos. 
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6. ESTRUTURA CURRICULAR  

CONTEÚDOS CURRICULARES DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

A orientação pedagógica está voltada para a cultura organizacional do ambiente de 

vida, para o desenvolvimento das aptidões e para a formação do egresso capaz de pensar 

com lógica e demonstrar qualidade para criar, liderar, tomar decisões, promover mudanças, 

refletir, analisar, formular, pesquisar e praticar suas ações. Para tanto, são adotadas 

estratégias que possibilitem ao aluno: 

 Atualizar-se continuamente, de modo a atender às exigências do mercado 

de trabalho; 

 Atentar para as mudanças e evoluções das necessidades das pesquisas no 

campo científico, mais especialmente o biológico; 

 Desenvolver, analisar e observar novas técnicas científicas empregadas nas 

descobertas desta área; 

 Prever as consequências de seus atos, bem como das pessoas a ele 

relacionadas, para com o ambiente de vida; 

 Atuar de forma a respeitar o meio ambiente e seus recursos, sem 

comprometê-los; 

 Cooperar com estudos da área de pesquisa científica em Biologia; 

 Valorizar a formação continuada, visando o permanente aperfeiçoamento 

profissional e ao desenvolvimento da autoconfiança; 

 Especializar-se em área de interesse, sem perder a visão geral dos problemas 

da vida e do meio ambiente. 

 

A estrutura curricular proposta visa atender os parâmetros legais dos cursos de 

graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas e das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (para cursos de licenciaturas, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada 

(Resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015); e também das Diretrizes Curriculares para o Curso 

de Ciências Biológicas (Resoluções CNE/CP N° l de 18/02/02), para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (CNE/CP nº 
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01 de 17 de junho de 2004), além da Legislação relativa a Políticas de educação ambiental 

(Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999 e  Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). Estas 

diretrizes apontam os caminhos a serem trilhados na elaboração de novos cursos de 

graduação, ou reformulação dos existentes, para atender a LDB (Lei 9394/96). A comissão 

de especialistas apontou os seguintes princípios para a estruturação do Curso de Ciências 

Biológicas. 

 

"Da garantia de base comum nacional das orientações curriculares".  

A estrutura Curricular está organizada em uma matriz que exige o cumprimento de 

3210 horas de formação total, com prazo padrão de 4,5 anos. Da carga horária total, 3090 

horas são de disciplinas obrigatórias, incluindo aqui 405h de estágio supervisionado e 420 

horas de práticas de ensino, 120 horas de disciplinas optativas e 210 horas de atividades 

complementares. 

 

"Contemplar as exigências do perfil do profissional em Ciências Biológicas, levando em 

consideração a identificação de problemas e necessidades atuais e perspectivas da 

sociedade, assim como da legislação vigente" 

Para atender a essa diretriz as disciplinas oferecidas buscam integrar as competências 

e habilidades envolvidas dentro do contexto vivenciado pelo licenciando e da sociedade 

como um todo.  Para facilitar este entendimento foram criadas as disciplinas "Educação e 

Realidade Brasileira", “Bioética e Filosofia da Ciência” e “Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Fundamental e Médio” para que o graduando adquira um posicionamento crítico 

baseado na compreensão da sua atuação como educador biólogo e sob a lente dos processos 

éticos, legais e filosóficos que regem a sociedade como um todo e escolar especificamente. 

 

"Garantir uma formação básica inter e multidisciplinar". 

O aluno que será formado dentro da proposta do curso possui formação básica em 

Ciências Exatas aplicadas a Ciências Biológicas (Matemática, Física, Estatística), Ciências 

da Terra (Geologia), Química, Ciências Humanas (Bioética e Filosofia da Ciência, 
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Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem), Além disso, cursos interdisciplinares 

fazem a articulações entre a área básica e a formação específica das Ciências Biológicas 

(Bioquímica, Biofísica e Botânica).  

 

"Privilegiar atividades obrigatórias de campo, laboratórios e adequada instrumentação 

técnica" 

Visando atender esta diretriz, a maioria das disciplinas do curso tem cunho teórico 

prático, compreendendo um total de 885 horas exclusivamente em aulas práticas, sendo 

destas 420 horas dedicadas à Prática de Ensino. As atividades práticas são desenvolvidas nos 

laboratórios específicos para as disciplinas com a divisão das turmas para permitir um 

melhor andamento das atividades. As disciplinas Instrumentação para o Ensino (Ciências, 

Saúde e Meio Ambiente) fomentam as competências e capacidades necessárias para o 

egresso desenvolver atividades que favoreçam a práxis pedagógica. A disciplina Ecologia II 

possui a totalidade de suas aulas práticas no campo, a qual é operacionada através de viagens 

técnicas a diferentes ecossistemas. Os alunos, a partir dos primeiros períodos, sob a 

orientação dos professores das diversas disciplinas, estão envolvidos na formulação e 

execução de projetos na educação de Ciências e Biologia. As atividades de Estágio 

Supervisionado somam no final do curso 405 horas, sob a orientação dos diversos 

professores, e o Trabalho de Conclusão de Curso, dividido em duas disciplinas no final do 

curso, contabiliza mais 105 horas dedicada a atividades práticas nas áreas de ensino, pesquisa 

ou extensão. Portanto, o Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura do Campus UFV 

Florestal fornece uma estrutura curricular onde quase 50% (1515 horas) de sua carga horária 

são destinadas a atividades práticas, seja no campo, laboratórios ou na vivência em docência. 

 

"Favorecer a flexibilidade curricular de forma a contemplar interesses e necessidades 

específicas dos alunos;" 

Os discentes possuem um rol de 1450 horas distribuídas entre 27 disciplinas optativas 

em várias áreas da educação e das Ciências Biológicas, das quais terão a oportunidade de 

escolha de no mínimo 120 horas. Além destas, 210 horas de atividades complementares que 

devem ser cumpridas com atividades acadêmicas, científicas e culturais comprovadas ao 
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longo do curso. Esta escolha é acompanhada pela Comissão Coordenadora do curso, 

individualmente para cada discente, no ato de confecção semestral do plano de ensino. Esta 

medida visa orientar de forma contínua o desenvolvimento acadêmico do aluno de acordo 

com suas afinidades. Além das disciplinas optativas, o discente tem a possibilidade de cursar 

como facultativa até 200 horas em quaisquer outras disciplinas oferecidas pela UFV, desde 

que autorizado pelo orientador acadêmico e com anuência da Comissão Coordenadora. 

Também é propiciado ao aluno aprofundamento específico em laboratórios de outras 

instituições, desde que devidamente orientado por um profissional. 

 

"Garantir o ensino problematizado e contextualizado, assegurando a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão," 

A tradição da Universidade Federal de Viçosa no ensino, pesquisa e extensão, com 

atuação em diversas áreas do conhecimento, faz possível a imersão natural do estudante em 

um universo no qual a pesquisa e a extensão fazem parte do dia a dia da universidade e dos 

profissionais que nela se formam. O curso também fornece um entendimento das políticas 

municipais, nacionais e internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento. 

 

"Proporcionar a formação de competência na produção do conhecimento com atividades 

que levem o aluno a: procurar, interpretar, analisar e selecionar informações, identificar 

problemas relevantes, realizar experimentos e projetos de pesquisa;" 

Por meio das disciplinas de biologia aplicada ao desenvolvimento ambiental e 

humano, com professores especializados, o aluno é envolvido, através de atividades de 

pesquisa orientada, iniciação cientifica e estágios, nas mais diversas atividades de pesquisa 

nos laboratórios e em trabalhos de campo. 

 

"Estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação como, por 

exemplo, iniciação científica, monografias, monitorias, atividades extensionistas, estágios, 

disciplinas optativas, programas especiais, atividades associativas e de representação e 

outras julgadas pertinentes"; 
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A formulação e execução de projetos em Biologia, em especial aqueles de cunho 

educacional, com a iniciação nos primeiros períodos e a finalização e apresentação no último 

período, possui orientação continuada de todos os professores de cada área especifica. 

O curso de Ciências Biológicas - Licenciatura conta com monitores nas disciplinas 

que apresentam maior índice de dificuldade entre os alunos e naquelas onde a monitoria se 

faz necessária como facilitadora do processo ensino aprendizagem. O monitor tem como 

atribuição zelar pelos equipamentos, contribuir na comunicação entre os alunos e o 

professor, auxiliar os professores na execução de práticas, colaborar com os alunos na 

elaboração de projetos e seminários, Os monitores encontram-se sob orientação permanente 

do coordenador da disciplina e são selecionados de acordo com as normas da UFV. 

O programa de tutoria é uma atividade extracurricular que teve início em 2010 na 

UFV Campus Florestal (UFV-CAF) com o objetivo de propiciar apoio acadêmico-

pedagógico aos estudantes que ingressam na UFV-CAF. Os estudantes que obtiverem menos 

do que 50% de acertos nas provas de português, matemática, biologia, física ou química no 

processo seletivo da UFV são automaticamente matriculados nas disciplinas de tutoria 

correspondentes. As disciplinas de tutoria são ministradas por um aluno tutor com excelente 

aproveitamento e capacidade acadêmica e coordenada por um professor de um curso de 

Licenciatura da UFV-CAF. O aluno tutor recebe uma bolsa para o desempenho de suas 

atividades e atende a pequenas turmas de alunos o que facilita o estudo em grupo. O aluno 

tutor funciona como um direcionador do estudo dos alunos tutorados. Essa interação propicia 

melhora no rendimento dos alunos tutorados e prática de ensino aos alunos tutores das 

licenciaturas. Para o curso de Ciências Biológicas-Licenciatura, atualmente a disciplina de 

tutoria que atende os alunos é a CBF 096 – Tutoria em Biologia Celular. A disciplina de 

biologia celular é uma disciplina de massa na UFV-CAF e apresenta alto índice de 

reprovação, justificando a intervenção da tutoria para melhora do rendimento dos alunos.   

 

"Considerar a implantação do currículo como experimental, devendo ser permanentemente 

avaliado, a fim de que possam ser feitas, no devido tempo, as correções que se mostrarem 

necessárias"; 
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O currículo do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura está sob a 

responsabilidade direta do Núcleo Docente Estruturante (NDE), o qual é composto de 

professores do corpo docente do curso, de acordo com a resolução 03/2010 CEPE e presidido 

pelo Coordenador de Curso. O Núcleo Docente Estruturante se encarrega da constante 

reavaliação da composição curricular e estrutura do curso buscando a resolução dos 

problemas que porventura possam surgir junto ao Conselho Acadêmico e a Diretoria de 

Ensino do Campus UFV Florestal. 

 

“As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como 

o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes”; 

 A Educação das Relações Étnico-Raciais e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes estão especificamente inclusas nas disciplinas EDF133 e EDF155, 

obrigatórias para o curso, além de atividades desenvolvidas como extensão universitária. 

Mais especificamente, na disciplina EDF 133 – Educação e Realidade Brasileira, discute-se 

as questões sociológicas da educação escolar: distinção, capital cultural e meritocracia; a 

carreira docente e seus aspectos políticos e culturais; a educação na diversidade cultural e 

para a humanização das relações étnico-raciais. Ainda na disciplina EDF 155 - Didática, as 

questões da educação das relações étnico-raciais são debatidas na dimensão da prática 

docente, levando-se em conta o papel do professor na educação escolar, os componentes 

curriculares das escolas tradicionais, nova, tecnicista e progressista, as definições de 

currículo e o tratamento das questões étnico-raciais na construção curricular e a relação entre 

a teoria e prática na construção do conhecimento em sala de aula. O discente é estimulado a 

realizar práticas não curriculares que envolvam debates sobre o tema, como atividades 

complementares obrigatórias a serem cumpridas na disciplina CBF 408. A ementa dessa 

disciplina prevê a realização de atividades acadêmico, científicas e culturais realizadas ao 

longo do curso, tais como simpósios, seminários, semanas acadêmicas, projetos científicos, 

feiras de ciências, sempre que possível relacionadas às questões Étnico-raciais e de Educação 

Ambiental.  Além disso, o Campus UFV Florestal desenvolve através do curso de Educação 

Física, o Projeto Capoeira: expressão e arte na cultura brasileira, que tem como objetivo 
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oferecer aos discentes dos cursos médio, técnico, tecnológico e superiores do Campus UFV-

Florestal, a oportunidade de participar de atividade física regular e orientada da Capoeira, 

como cultura corporal (jogo/dança) e de convivência com as relações étnico-raciais no 

Campus. 

 

“A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal”; 

 O curso possui em seus conteúdos várias disciplinas envolvidas com a Educação 

Ambiental. Este conhecimento é formalmente sistematizado a partir das disciplinas CBF230 

– Ecologia I, CBF335 – Ecologia II, CBF 340 – Evolução Orgânica e CBF 435 Conservação 

e Manejo da Vida Silvestre. Além disso, diversas outras disciplinas enfocam o tema, 

relacionando a questão ambiental com outras áreas da ecologia, como: zoologia, botânica, 

microbiologia, evolução orgânica, conservação e manejo da vida silvestre. A instrumentação 

da Educação Ambiental é sistematizada através da disciplina CBF402 – Instrumentação para 

o ensino: meio ambiente. 

A estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura do Campus 

UFV Florestal está organizada buscando contemplar as seguintes áreas do conhecimento: 

 

Conteúdos Pedagógicos 

Fundamentação do Processo Educativo e suas Transformações, com ênfase na 

realidade brasileira. Conhecimentos básicos de Psicologia Educacional; Estrutura e 

Funcionamento da Educação Brasileira; Organização e Planejamento de Ensino; temas que 

darão suporte à atuação do profissional educador e pesquisador das Ciências Biológicas na 

sociedade, tendo como foco a formação de cidadãos conscientes. 

 

Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra 

 Conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, estatísticos e geológicos, os quais 

são fundamentais para o entendimento dos processos e padrões biológicos. 
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Conhecimentos de Morfologia, Biologia Molecular e Evolução dos Seres Vivos 

 Visão ampla da organização e das interações biológicas, construídas a partir de 

estudos envolvendo a estrutura molecular e celular, funções e mecanismos fisiológicos da 

regulação em modelos eucariontes, procariontes e de partículas virais, fundamentados pela 

informação bioquímica, biofísica, genética e imunológica. 

 

Conhecimentos da Diversidade Biológica 

Classificação, filogenia, organização, biogeografia, etologia, fisiologia e estratégias 

adaptativas e morfofuncionais dos seres vivos. 

 

Conhecimentos de Ecologia 

Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente ao longo do tempo geológico. 

Compreensão da dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas, da 

conservação e manejo da biodiversidade e da relação educação, saúde e ambiente. 

Experiências profissionalizantes 

Atividades práticas abrangendo seminários de ensino, pesquisa e extensão, as 

disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Ciências, Saúde  e Meio Ambiente e os 

Estágios Supervisionados em escolas e outros espaços sociais. 

Buscará estimular os discentes a participarem de outras atividades extracurriculares 

de formação, como, por exemplo, iniciação científica, monitoria, tutoria, atividades 

extensionistas, estágios diversos, participações em congressos e, ou, semanas acadêmicas, 

atividades associativas, de representação, de assessoria e de educação ambiental. 

 

6.1. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

O Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas da UFV Campus Florestal busca 

aproximar os licenciandos de seu futuro lócus de trabalho, a escola de educação básica. 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas têm por objetivo proporcionar aos licenciandos 

a criação de compreensões e repertório sobre o processo de ensino-aprendizagem de 

conteúdos e temas relacionados ao ensino de Ciências e Biologia. Por propiciar a vivência e 

a reflexão de situações reais, com atores reais que atuam na educação básica, o Estágio 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

31 

 

 

 

 

contribui para a superação da visão de ex-alunos da educação básica, tornando-se um 

processo dinâmico que ganha corpo no contato com a escola, com os profissionais 

supervisores, orientadores e os colegas que estagiam em diferentes unidades escolares. 

Além disso, o Estágio Supervisionado pressupõe a análise de aspectos científicos, 

éticos, sociais, econômicos e políticos que perpassam o ambiente escolar, o ensino e a 

aprendizagem, a avaliação, a prática docente e a estrutura e administração escolar. Seja nos 

anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, a busca é direcionada para que os 

licenciandos desenvolvam habilidades e competências relacionadas à tomada de decisão e à 

resolução de conflitos próprios das tensões no campo escolar, favorecendo ainda a integração 

do Campus com o contexto social em que está inserido. 

Institucionalmente, o Estágio Supervisionado conta com o apoio do Setor de Estágios 

da UFV Campus Florestal, que formaliza os convênios com as escolas de educação básica e 

fornece os termos de compromisso entre a escola (unidade cedente), a universidade 

(interveniente) e o estudante da licenciatura (estagiário), conforme prevê a legislação. 

Tendo em vista a necessária articulação entre teoria e prática, os estudantes são 

orientados por um docente da universidade e supervisionados por um profissional designado 

pela escola, que acompanha suas atividades na unidade escolar. O plano de estágio é 

discutido e estabelecido no início de cada período, sendo de comum acordo às partes 

envolvidas. Os orientadores acadêmico e escolar permanecem em contato durante todo o 

período de estágio, a fim de melhor acompanhar o desempenho dos estudantes e melhorar 

continuamente o processo formativo dos referidos estudantes. 

Para fins de organização, registro e melhor acompanhamento, o estágio 

supervisionado é dividido em três disciplinas, interconectadas, cada qual com 135 horas, 

num total de 405 horas de efetivo trabalho. No primeiro estágio, os estudantes entram em 

contato com a escola campo de estágio e observam aspectos da estrutura organizacional e da 

cultura escolar de forma mais ampla, entretanto, sem deixar as especificidades do processo 

educativo de lado. São analisados documentos de referência da escola, como o Projeto 

político pedagógico e suas normas de funcionamento, além de aspectos relacionados à 

profissão docente, ao perfil do alunado, à construção do currículo de ciências e Biologia e, 

aspectos próprios da estrutura física da escola, como salas de aula, laboratórios e biblioteca, 

por exemplo. Nessa etapa, ainda são previstas atividades de coparticipação, que consistem 
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na atuação criativa dos licenciandos frente às demandas da escola, seja na forma de 

atendimento a alunos com dificuldade de aprendizagem em ciências e biologia ou na 

elaboração de minicursos em temas específicos da educação científica. 

O segundo estágio é dedicado ao acompanhamento de atividades realizadas em salas 

de aula do sexto ao nono ano do ensino fundamental, no contexto da disciplina de Ciências. 

Já no terceiro, as atividades enfocam o ensino de Biologia no Ensino Médio. Em ambos, 

predomina o contato com a sala de aula, a análise das particularidades encontradas, seja 

quanto ao público atendido ou às estratégias de ensino utilizadas em cada nível de ensino. 

São foco de estudo os planos de trabalho do professor, sua postura em sala de aula, o 

relacionamento com os alunos, dentre outros fatores. A transição do estágio de observação 

para o de regência é gradual e passa pela fase da coparticipação, em que novamente os 

licenciandos atuam junto aos alunos da educação básica, dessa vez os auxiliando em 

dificuldades de aprendizagem, na elaboração ou correção de exercícios, em monitorias de 

atividades práticas ou mesmo na preparação ou confecção de materiais didáticos ou 

audiovisuais para as disciplinas de Ciências e Biologia. 

A fase de regência congrega todas as observações e reflexões realizadas até então, de 

modo que o licenciando tenha uma amostra dos de fatores que precisa considerar e articular 

para promover o processo de construção do conhecimento pelos estudantes que tem 

acompanhado até então. O licenciando conta, mais uma vez, com a orientação e supervisão 

do docente da universidade e da escola, que discutem os planos de aula, propõem adequações 

e acompanham sua aplicação.  

A aprovação do estudante nas disciplinas de Estágio Supervisionado está sujeita à 

avaliação do desempenho do estudante em cada etapa, bem como o parecer do professor 

supervisor na escola campo de estágio e do orientador acadêmico, os quais verificam o 

cumprimento da carga horária e do Plano de Estágio previamente acordados, bem como do 

relatório final contendo as experiências vividas pelo licenciando, os projetos de 

coparticipação, seus planos de aula e, principalmente, suas reflexões sobre o vivido em cada 

etapa apresentada. Alguns estudantes, inclusive, atribuem a escolha dos temas de seus 

trabalhos de conclusão de curso (TCC) às observações e reflexões advindas da experiência 

do Estágio Supervisionado, abrangendo questões as mais variadas, como motivação dos 
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estudantes, formação de professores ou mesmo sobre educação ambiental e a utilização da 

abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

 

Estrutura  

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFV Campus Florestal tem 

como parceiras praticamente todas as escolas da região em que se encontra. No início de 

cada período letivo, o professor coordenador das disciplinas de Estágio Supervisionado 

procura as escolas que costumam receber estagiários do curso e renova os acordos de 

colaboração em prol da formação de professores de Ciências e Biologia. 

Por entender que são corresponsáveis pela formação de futuros profissionais da 

educação, orientador da universidade e supervisor da escola têm buscado a construção de 

uma relação horizontal, pautada no diálogo e no bom senso. A busca pelo diálogo ocorre 

continuamente e também nos momentos em que surgem demandas, como quando há 

problemas com o número de estudantes em cada escola, por exemplo. A busca se concentra 

em encontrar um denominador comum para dirimir as questões levantadas, tendo em vista a 

manutenção e fortalecimento da relação mutualista estabelecida e, principalmente, da 

formação integral dos licenciandos, futuros profissionais. 

Ademais, o coordenador do Estágio Supervisionado visita periodicamente as escolas 

campo de estágio e se coloca à disposição, participando de trabalhos, parcerias e projetos 

que ganham contorno com o tempo e com o apoio de todos os envolvidos: professores 

orientadores e supervisores, estagiários e comunidade escolar. Da mesma forma, o professor 

supervisor da escola atua de forma ímpar junto dos estagiários, proporcionando a eles o 

contato com uma realidade concreta e desafiadora por um lado e, repleta de possiblidades e 

potencialidades por outro. 

As escolas das cidades de Florestal, Pará de Minas, Juatuba, Contagem, Betim e Belo 

Horizonte são as mais procuradas pelos licenciandos, que tem autonomia para escolher qual 

escola atenderá suas necessidades formativas. Essa escolha é guiada pelo docente 

responsável pelo estágio supervisionado, de modo a considerar o perfil do estudante, da 

escola e, principalmente, as habilidades e competências que requerem ser desenvolvidas 

durante aquele determinado estágio. 
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Trabalhando em parceria com escolas das redes municipal, estadual, federal e privada 

de ensino, os futuros professores vivenciam um conjunto de situações que possibilita uma 

rica troca de experiências entre os estudantes, entre as escolas e a universidade. Esse 

intercâmbio é potencializado pela diversidade de situações encontradas nas diferentes 

escolas, dentre as quais se pode citar aquelas que atendem pessoas com deficiência, alunos 

detentos, em turmas regulares ou de aceleração da aprendizagem, educação de jovens e 

adultos (EJA), dentre outros. 

 

Relação licenciando, docente e supervisores escolares  

A relação estabelecida entre licenciandos, docentes e supervisores das escolas é de 

colaboração e cordialidade, visando o crescimento mútuo. A partir do momento em que se 

estabelecem novas parcerias ou se renovam as parcerias existentes entre escola e 

universidade, fica evidente a disposição de ambas as instituições para contribuir com a 

formação dos licenciandos e estreitar os laços entre si. 

O trabalho se desenvolve ao longo dos períodos letivos, com visitas periódicas do 

docente coordenador à escola para acompanhamento e, de maneira mais intensa na etapa da 

regência, em que o licenciando planeja e ministra aulas de Ciências ou Biologia sob a 

orientação prévia de ambos os profissionais, recebendo indicações e recomendações. No dia 

marcado para a regência, sempre que possível e buscando atender a todos os licenciandos 

matriculados, o professor coordenador vai à escola, assiste a aula juntamente com os alunos 

e o professor supervisor. Esse acompanhamento e o posterior feedback dado por ambos os 

profissionais tem sido muito valorizado pelos licenciandos em seus relatórios finais, nos 

quais o relato se refere ao acompanhamento de dois profissionais experientes, cada qual à 

sua maneira, durante todo o Estágio. Esse fator, para muitos licenciando, o caracteriza como 

de fato um Estágio Supervisionado. 

Sempre que os horários da escola permitem, após as regências, licenciando, 

supervisor e coordenador se reúnem para discutir a atividade recém-concluída, o que poderia 

e o que precisaria ser melhorado ou conduzido de maneira diferente. Inicialmente quem 

assume a palavra é o licenciando, que externa suas impressões iniciais, suas reflexões, 

angústias e preocupações quanto à aula que ministrou. Quando pertinente e de maneira a 

propiciar a avaliação, os professores mais experientes comentam e direcionam o olhar do 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

35 

 

 

 

 

licenciando para aspectos que eventualmente tenham ficado marginalizados, como a forma 

que respondeu determinadas perguntas, se se preocupou em demasia com o cumprimento do 

conteúdo planejado e não permitiu a participação de seus estudantes na aula ou mesmo como 

lidou ou como poderia ter lidado com determinadas situações de indisciplina ou falta de 

atenção dos alunos, bem como que estratégias pode testar nas próximas regências. Esses 

momentos costumam ser ricos e formativos para todos os envolvidos, propiciando o emergir 

de ideias, projetos e temáticas passíveis de investigações e interesse coletivo, o que fortalece 

o diálogo e a parceria entre universidade e escola. 

Obviamente que conflitos são normais e esperados, entretanto, a busca pelo diálogo 

e pela horizontalidade nas relações entre universidade e escola propicia o esclarecimento das 

situações-limite que surgem na escola campo de estágio e a sua consequente resolução. Em 

muitos casos, os licenciandos relatam os conflitos ao coordenador de Estágio após sua 

resolução, o que reforça o caráter formativo da atividade de Estágio, que proporciona aos 

licenciandos a possibilidade de maturar habilidades referentes ao trato social, ao diálogo e o 

bom senso. A intervenção do professor coordenador de Estágio é realizada quando solicitado 

pelos licenciandos ou pela escola, o que raramente acontece. O sem número de situações e 

pessoas encontradas pelos licenciandos na escola campo de Estágio contribui para a 

formação de um profissional reflexivo, ativo e consciente da função social de sua futura 

profissão, socialmente participativo e atento ao respeito, à ética, à diversidade humana e à 

pluralidade cultural. 

 

Relação teoria e prática 

Segundo uma das licenciandas do curso, ao se referir ao segundo estágio, em 2016: 

“é uma aula prática sobre a nossa futura profissão”. Nesse sentido, o Estágio Supervisionado 

assume o desafio de superar a dicotomia entre teoria e prática, visando à concatenação dos 

conhecimentos específicos das Ciências Biológicas e das Ciências da Educação, adquiridos 

ao longo do curso, de modo que o licenciando possa ler a realidade encontrada na escola 

campo de estágio, assim como as suas particularidades a partir do olhar teórico que foi 

refinando ao longo de todo o curso. 

No que se refere à organização curricular, os Estágios Supervisionados são ofertados 

nos três últimos períodos do curso de Ciências Biológicas da UFV Campus Florestal, de 
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forma concomitante ou imediatamente após a conclusão de uma ou mais disciplinas de 

instrumentação para o ensino. Essas disciplinas possuem caráter prático e abordam propostas 

curriculares e o planejamento de atividades em Ciências e Biologia, a pluralidade de 

estratégias de ensino baseadas em diferentes fontes e materiais e, ainda, a aposta no trabalho 

com temas de natureza controversa, que contribuem com o desenvolvimento da capacidade 

argumentativa e de análise crítica tanto do licenciando como do estudante da escola, durante 

o estágio. 

Nesse sentido, falar de Didática ou de Psicologia do desenvolvimento da 

aprendizagem, nesse sentido, é aplicar conhecimentos dessas disciplinas no trabalho com 

um conteúdo de biologia celular no Ensino Médio, por exemplo. Para tanto, o licenciando 

busca e seleciona instrumentos e estratégias adequadas ao seu ensino e aprendizagem de 

acordo com as singularidades da clientela e da escola campo de Estágio, sem deixar, 

entretanto, de lançar um olhar analítico e reflexivo sobre a própria prática, autoavaliando seu 

desempenho e sua inserção no ambiente e na realidade escolar. O estágio é, assim, a 

oportunidade de convergir e integrar teoria e prática em prol da construção da práxis 

educativa, que visa em última instância à transformação social, o que impõe ao Estágio 

Supervisionado a indissociabilidade entre teoria e prática. 

Uma característica comum aos três Estágios Supervisionados se refere às reuniões de 

orientação com o coordenador da disciplina, que possuem caráter teórico-prático e visam 

não apenas o acompanhamento e a avaliação processual das atividades previstas no Plano de 

Estágio inicial, mas, também, a discussão de aspectos relacionados à escola, às relações 

interpessoais encontradas e aos conhecimentos construídos pelos licenciandos nas escolas. 

Essas reuniões acontecem ao longo de todo período letivo, concomitantemente às atividades 

desempenhadas na escola. 

Sob embasamento teórico adequado a cada discussão, cabe ao coordenador refletir 

junto aos licenciandos sobre os desafios, limitações e potencialidades encontrados na escola 

campo de Estágio e na atuação do professor-estagiário, de forma a ressignificar as práticas 

vivenciadas, lançando questionamentos que considerem o contexto educacional e social 

brasileiro e a articulação dos diferentes conhecimentos que compõem a base de trabalho do 

professor. 
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São discutidos aspectos da profissão docente, da organização escolar, da didática e 

do currículo das Ciências e da Biologia, as interações verbais e não verbais verificadas entre 

professores, alunos e equipe gestora, a estrutura e o uso de laboratórios de ensino, a avaliação 

da aprendizagem, aspectos de inclusão escolar, questões de gênero e sexualidade, as 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC), dentre outras que emergem do campo 

escolar e são trazidas à baila pelos licenciandos. 

Nesse sentido e entendendo que experiências diversificadas durante o período de 

estágio podem contribuir para ampliar a visão do licenciando, o Estágio também compreende 

a análise de dimensões administrativas e organizacionais da escola, acompanhamento dos 

processos de planejamento, relação da escola com a comunidade circunscrita, a observação 

e participação em atividades extraclasse, entrevistas com professores, alunos, equipe 

pedagógica e comunidade escolar, análise de produções de alunos e de situações problema, 

estudos de caso, entre outras atividades. Dessa forma, o Estágio Supervisionado abrange 

uma parte considerável das atividades próprias da vida da escola, incluindo o planejamento 

e as reuniões pedagógicas, os eventos com a participação da comunidade escolar e a 

avaliação da aprendizagem. 

Por fim, a indissociabilidade entre teoria e prática almejada no Estágio 

Supervisionado contribui com o refinamento do olhar do licenciando sobre as atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão, uma vez que se constitui como um campo de reflexão e 

investigação sobre a escola, uma instituição que aprende e ensina. Das diversas questões que 

emergem do cotidiano escolar, algumas podem fomentar inclusive projetos de pesquisa e 

extensão ou ainda em cursos de pós-graduação, nas modalidades lato ou strictu sensu, na 

área da educação, os quais podem ser uma escolha do licenciado para dar continuidade aos 

seus estudos após a conclusão da licenciatura. 

 

6.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Constituem-se em atividades que, a partir do eixo fundamental do currículo, propiciem 

experiências teórico-práticas que permitam a flexibilização do mesmo. Assim, devem 

contemplar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando seu caráter 

interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento, respeitando o Projeto Pedagógico 

do curso. Deverão ser totalizadas 210h de atividades complementares. 
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Princípios norteadores: 

a) As atividades complementares serão divididas em três áreas, a saber, ensino, pesquisa 

e extensão, e deverão ser realizadas de forma a abranger todas as três áreas. Assim, o aluno não 

poderá cumprir as 210 h de atividades complementares obrigatórias em apenas uma ou duas das 

três áreas, mas deverá, obrigatoriamente, realizar atividades nas áreas de ensino, de pesquisa e 

de extensão. Não será exigida uma carga horária mínima, mas o aluno deverá realizar pelo menos 

uma atividade, independentemente da carga horária, em cada uma das três áreas de atividades 

complementares. 

b) Constituem-se atividades complementares da área de ensino: atividades de monitoria 

e tutoria, participação em seminários, congressos, jornadas, eventos, simpósios, cursos em 

instituições de ensino reconhecidas pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, participação 

em programas institucionais afins às atividades de ensino, tais como Programa institucional de 

bolsa de iniciação à docência - PIBID e  Programa de educação tutorial - PET, participação em 

grupos de estudos registrados na Diretoria de Ensino e atividades afins específicas no campo das 

Ciências Biológicas e áreas afins, publicação de trabalhos de ensino. 

c) Constituem-se atividades complementares da área de pesquisa: estágios voluntários 

em pesquisa, participação em programa de iniciação científica, apresentação de trabalho em 

congresso e eventos científicos, publicação de trabalhos de pesquisa; 

d) Constituem-se atividades complementares da área de extensão: participação em 

programas e projetos de extensão, estágios não obrigatórios, representação acadêmica, 

organização de eventos, atuação em projetos vinculados à Empresa Junior, publicação de 

trabalhos de extensão. 

e) As atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo Curso de Ciências 

Biológicas - Licenciatura - UFV campus Florestal poderão ser automaticamente consideradas 

como atividades complementares. Apenas as atividades em outros Cursos/Unidades da UFV, 

outras IES e na comunidade precisarão ser analisadas e validadas. 

f) O detalhamento das atividades complementares está definido em tabela em anexo. 

g) Será composta uma comissão formada por três professores, indicados pelo colegiado 

do curso, com mandato de um ano, que se reunirá semestralmente para analisar os documentos 

referentes às atividades formativas apresentados pelos acadêmicos. 
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6.3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Apresentação: 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) possui caráter obrigatório para os estudantes 

do curso de Ciências Biológicas-Licenciatura do Campus UFV-Florestal, sendo o seu 

desenvolvimento dividido em duas disciplinas oferecidas em períodos distintos: TCC-

1(CBF 406), com matrícula no oitavo período do curso e TCC-2 (CBF407), com matrícula 

no nono período.  

O trabalho de conclusão de curso seguirá os moldes de um estudo monográfico 

(Monografia), devendo ser desenvolvido sob orientação de um professor da Instituição. Caso 

o professor não seja vinculado ao curso de Ciências Biológicas-Licenciatura, sua atuação 

como orientador deverá ser aprovada pela Comissão Coordenadora do Curso. A 

obrigatoriedade de matrícula nas duas disciplinas reforça a importância atribuída ao 

desenvolvimento da monografia, por parte da Comissão Organizadora do Curso, em que o 

estudante irá desenvolver habilidades de planejamento e elaboração, execução, redação e 

defesa de seu trabalho. Tais habilidades serão essenciais para o amadurecimento profissional 

dos egressos, permitindo melhor preparação para o mercado de trabalho ou e para o início 

de uma carreira acadêmica. 

Desta forma, vale ressaltar que o TCC será realizado ao longo de um ano letivo, 

estando a matrícula na primeira disciplina (TCC-1) condicionada à aprovação da disciplina 

Metodologia da Pesquisa em Ciências Biológicas (CBF 391), oferecida no sétimo período 

do curso. Em suma, o TCC será operacionalizado de maneira a permitir ao estudante um 

período de treinamento em que deverão ser cumpridas algumas metas, resumidas na tabela 

abaixo, que serão detalhadas adiante no escopo das disciplinas e no regulamento (Anexo 

VI). 

Tabela 2. Metas a serem atingidas nas disciplinas de TCC1 e 2 (CBF406 e 407). 

Disciplina Metas 

CBF 406 (TCC-1) 

- Aceite de um professor da Instituição como orientador do trabalho 

- Escolha do tema da monografia 

- Elaboração do projeto 

- Apresentação de Seminário de tema livre 
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- Defesa do Projeto 

CBF 407 (TCC-2) 

- Execução do projeto 

- Elaboração da Monografia 

- Defesa da Monografia 

 

 

CBF 406 (Trabalho de Conclusão de Curso - I) 

Apresentação: 

A disciplina CBF 406 (TCC-1) possui como pré-requisito a disciplina CBF 391 

(Metodologia da Pesquisa em Ciências Biológicas). Durante essa disciplina será 

desenvolvido o projeto de pesquisa que culminará na futura monografia. Para tanto, o 

discente deverá escolher o tema do estudo, bem como o professor orientador, sendo 

necessária a concordância deste. 

A disciplina será coordenada por um docente pertencente ao quadro do curso de 

Ciências Biológicas-Licenciatura do Campus UFV-Florestal, seguindo critério interno de 

rodízio entre os próprios docentes. Juntamente com o desenvolvimento do projeto, os alunos 

matriculados no curso deverão realizar outras atividades propostas que visem praticar e 

aprimorar conceitos relacionados com o método científico e desenvolvimento de projetos. 

Portanto, uma atividade regular prevista para a disciplina será a escolha de um trabalho 

acadêmico, de tema livre, para sua apresentação na forma de seminário, ressaltando os 

aspectos metodológicos da investigação. 

Ao final do período o aluno deverá apresentar a proposta do trabalho (projeto de 

monografia) para ser avaliada por uma banca composta pelo professor orientador e por um 

professor avaliador da Instituição mais um professor avaliador suplente. O projeto também 

deverá ser apresentado em sessão oral aberta ao público.  

 

Objetivos 

 Treinamento do estudante para o planejamento e desenvolvimento de 

trabalho acadêmico, seguindo princípios técnico-científicos; 
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 Treinamento do estudante para a escrita científica, promovendo a adoção de 

estilo próprio, chamando a importância para a consulta sistemática de 

bibliografia especializada; 

 Incentivar a postura ativa do estudante para a busca e construção do 

conhecimento através de pesquisa, investigação, leitura e escrita; 

 Treinamento do estudante para a exposição oral em público por meio da 

Defesa de seu trabalho, contribuindo para seu crescimento pessoal e 

profissional; 

 

CBF 407 (Trabalho de Conclusão de Curso - II) 

Apresentação 

A disciplina CBF 407 (TCC-2) possui como pré-requisito a disciplina CBF 406 

(TCC-1), devendo o estudante, nesta fase, executar o projeto proposto e defender a 

Monografia na forma escrita e oral a uma banca composta por dois professores como 

membros titulares, entre eles o orientador, e um suplente.  

A disciplina será coordenada por um docente pertencente ao quadro do curso de 

Ciências Biológicas-Licenciatura do Campus UFV-Florestal, seguindo critério interno de 

rodízio entre os próprios docentes.  

Nesta fase, o estudante deverá executar as ações propostas pelo projeto. Desta forma, 

o estudante participará de uma série de atividades como treinamento de técnicas 

laboratoriais, de campo ou didáticas, coleta e tratamento estatísticos dos dados, dentre outras, 

que contribuirá para seu crescimento pessoal e profissional.  

 

Objetivos 

 Incentivar a postura ativa do estudante para a busca e construção do 

conhecimento através de pesquisa, investigação, leitura e escrita. O 

estudante deverá ser capaz de aplicar, de forma integrada, o conhecimento 

obtido ao longo do curso. 
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 Capacitar o estudante para a execução de trabalho acadêmico, seja ele de 

natureza bibliográfica ou experimental, buscando treinar a habilidade de 

sistematizar os resultados. 

 Proporcionar o desenvolvimento intelectual do estudante, estimulando o 

raciocínio criterioso baseado em análises e evidências coletadas;  

 Incentivar o espírito investigativo do discente, com a exposição da visão de 

análise, de síntese e da produção do pesquisador, visando estimular a busca 

pela construção do conhecimento e do saber.  

 Treinamento do estudante para a exposição oral em público por meio da 

Defesa de seu trabalho, contribuindo para seu crescimento pessoal e 

profissional; 

 

6.4. PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

A prática é tida como componente curricular no curso de Ciências Biológicas da UFV 

Florestal. De acordo com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBN nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Docente postas no 

Parecer CNE/CP 9/2001, no Parecer CNE/CP 28/2001 e no Parecer CNE/CP 2/2002, na 

Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 e mais recentemente na Resolução nº 2, 

de 1º de julho de 2015 do CNE/CP, a carga horária mínima foi atendida no PPC que prevê 

420 horas práticas distribuídas entre as disciplinas dos cursos. 

A Prática no Curso de Biologia - Licenciatura tem o tratamento de um componente 

curricular que permeia todo o curso e tem o propósito de colaborar para a formação da 

identidade do professor pesquisador, reflexivo e atuante na sociedade a partir da articulação 

com as demais disciplinas mediante ações educativas integradoras, que estreitem o vínculo 

universidade-escola-comunidade. As 420 horas de práticas são distribuídas a partir do 

primeiro período, de modo que a discente veja a prática como um processo de ensino e 

aprendizagem. É, portanto, uma atividade por onde transitam de forma coerente e 

organizada, os conhecimentos das diversas áreas de estudo e, sobretudo, assumem caráter 

integrador no curso. 

Entre as ações a serem desenvolvidas pelo aluno no âmbito da Prática destacam-se a 

participação em atividades voltadas à pesquisa, reflexão e intervenção em situações-
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problema na comunidade escolar ou extraescolar e a produção de trabalhos didáticos e 

científicos diversos. As atividades são desenvolvidas tanto no ambiente educativo, futuro 

campo de atuação do profissional, e serve como oportunidade para o confronto entre a teoria 

apreendida e a prática, com vistas à investigação científica; como na academia. Tais 

atividades respeitam os níveis de assimilação o que depende das condições teórico-

metodológicas do aluno. Por isso, em várias situações de classe, a Prática poderá vincular-

se a relação educação-trabalho, como um meio de estimular esse envolvimento e preparar o 

aluno para o contato direto com o mercado. 

Na distribuição de carga horária prática, há disciplinas que preveem parte de sua 

carga horária total em atividades práticas de ensino, de modo que a prática seja uma 

complementação do estudo e uma atividade de ensino-aprendizagem. Há disciplinas com 

carga horária totalmente prática, em que o aluno tem condições de conduzir experimentos a 

partir de protocolos laboratoriais e como parte dessa carga horária elaborar e executar 

práticas de ensino de ciências e biologia. Há ainda disciplinas organizadas de modo a 

aproximar a atuação profissional do processo de formação do licenciando, permitindo a 

prática como componente de ensino realizado em diferentes ambientes acadêmicos, na rede 

pública de ensino, em campo e demais espaços de atuação do futuro egresso, com carga 

horária totalmente integralizada em práticas de ensino, tais como as disciplinas de 

Instrumentação para o ensino de ciências, para o ensino de saúde e meio ambiente. 

As prática de ensinos para os licenciandos do curso de Ciências Biológicas estão 

organizadas como componentes curriculares das disciplinas: CBF220 Anatomia Humana 

(15h), CBF222 Biologia do Desenvolvimento (15h), EDF 133 Educação e Realidade 

Brasileira (15h), EDF117 Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem (30h), EDF144 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio (15h), CBF400 Instrumentação 

para o Ensino: Ciências (60h), EDF155 Didática (30h), CBF115 Biologia de 

Microorganismos (15h), CBF245 Práticas em Genética e Biologia Molecular (45h), CBF391 

Metodologia de Pesquisa em Biologia (15h), CBF401 Instrumentação para o Ensino: Saúde 

(60h), CBF320 Fisiologia Animal (15h), CBF402 Instrumentação para o Ensino: Meio 

Ambiente (30h), LEF280 LIBRAS Língua Brasileira de Sinais (45h) e CBF407 Trabalho de 

Conclusão de Curso II (15h).As ações em Prática enfatizam o trabalho independente tendo 
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em vista a formação de profissionais com autonomia, responsabilidade e compromisso 

social. 

Entre as ações a serem desenvolvidas pelo aluno no âmbito da Prática destacam-se a 

participação em atividades voltadas à pesquisa, reflexão e intervenção em situações-

problema na comunidade escolar ou extraescolar e a produção de trabalhos didáticos e 

científicos diversos. As atividades são desenvolvidas tanto no ambiente educativo, futuro 

campo de atuação do profissional, e serve como oportunidade para o conforto entre a teoria 

apreendida e a prática, com vistas à investigação científica; como na academia. Tais 

atividades respeitam os níveis de assimilação o que depende das condições teórico-

metodológicas do aluno. 

Por isso, em várias situações de classe, a Prática poderá vincular-se a relação 

educação-trabalho, como um meio de estimular esse envolvimento e preparar o aluno para o 

contato direto com o mercado. 

As disciplinas de Instrumentação (CBF 400, 401 e 402) estão articuladas com as 

disciplinas trabalhadas pelos estudantes em cada período e com os demais componentes ao 

longo do curso. Na articulação estabelecida verticalmente, entre as dimensões da prática 

realizada em cada semestre, busca-se uma observação dos processos, procedimentos e 

práticas educativas e escolares. 

A Prática é defendida como instrumento de integração e conhecimento do aluno com 

a realidade social, política, econômica e do trabalho de sua área, como instrumento de 

iniciação à pesquisa e ao ensino e como instrumento de iniciação profissional. 

O trabalho realizado na Prática como Componente Curricular, está apoiado na análise 

da realidade, orientado pela leitura estruturada tanto no desenvolvimento do próprio 

componente como naquelas realizadas nos demais componentes. 

Os professores que ministram as disciplinas que contemplam as Práticas, juntamente 

com os estudantes, definem as temáticas que vão ser pesquisadas, aprofundando os 

conteúdos, preferencialmente, os relacionados aos já trabalhados em sala de aula. 

 

Operacionalização da Prática 

Para o desenvolvimento da Prática como Componente Curricular, inicialmente, 

várias reuniões com os professores são realizadas com o objetivo de definir os temas a serem 
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investigados pelos estudantes, considerando as dimensões: político-social, educacional, 

escolar, docente e discente. Sendo definidos os seguintes temas: Educação e Trabalho, 

Educação e Meio Ambiente, Educação e Saúde, Educação Patrimonial, Educação e 

Pluralidade Cultural, Financiamento da Educação, Educação Especial, Educação de Jovens 

e Adultos, Educação Indígena, Educação Profissional e outros temas que a equipe considerar 

importantes. 

O trabalho considera as seguintes etapas: 

Preparação - momento de contato inicial com os estudantes, onde é discutida a 

proposta da Prática para ser trabalhada em cada disciplina. Na oportunidade, os temas 

definidos pelos professores são apresentados aos estudantes, apenas como sugestões, não 

invalidando novas sugestões de temas. 

Posteriormente são firmadas equipes, de acordo com o tema escolhido. Cada equipe 

elabora um projeto que norteará todas as ações a serem desenvolvidas ao longo da disciplina. 

É importante ressaltar que um mesmo tema pode ser investigado nas diversas 

disciplinas, ampliando o conhecimento sobre o mesmo e proporcionando uma continuidade 

no processo investigativo, ponto principal da Prática como Componente Curricular. 

Consideramos a etapa de preparação fundamental para o sucesso dos trabalhos, uma 

vez que é o momento de socialização e sensibilização. 

Desenvolvimento - momento em que as equipes realizam as atividades previstas no 

projeto dentre as quais se destacam a pesquisa bibliográfica; elaboração de instrumentos de 

coleta de dados (questionários, formulários, roteiro de observação); aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados; tabulação e análise dos dados coletados; elaboração do 

relatório da investigação e elaboração de materiais didáticos. 

Apresentação dos resultados - os resultados obtidos pelas equipes são apresentados 

para os demais alunos e estimula-se a apresentação na forma de pôster e exposição oral 

durante o Simpósio de Integração Acadêmica, que o Campus UFV Florestal realiza 

anualmente. 

Avaliação - em relação aos estudantes, o processo avaliativo da Prática se dá ao 

longo da realização das etapas da pesquisa desenvolvidas, considerando o envolvimento em 

cada etapa. São utilizados os critérios de responsabilidade, envolvimento grupal, 

pontualidade no cumprimento do cronograma estabelecido, cientificidade dos documentos 
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elaborados (projeto, instrumentos de coleta de dados, relatório, roteiro da apresentação oral, 

etc.), fundamentação teórica e oralidade na apresentação durante o seminário, além da auto 

e heteroavaliação. Em relação aos docentes, são realizadas reuniões entre os professores, 

além de depoimentos dos alunos e autoavaliação.  



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

47 

 

 

 

 

7.  INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

A integralização Curricular do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura, está de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas 

(Parecer CNE 1.301/2001 e Resolução 7 de 11 de março de 2002 da Câmara de Educação 

Superior) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Formação de 

Professores (Resoluções 01 e 02 do CNE/2002).  

A carga horária mínima para a obtenção do diploma de Licenciado em Ciências 

Biológicas é de 3.210 horas, distribuídas da seguinte forma: 

a) 2.055 horas de conteúdos técnico científicos; 

b) 420 horas de Práticas Pedagógicas, englobando as disciplinas de Instrumentação para 

o Ensino de Ciências, Saúde e Meio Ambiente, além de parte da carga horária de 

algumas disciplinas de aspectos pedagógicos e de conteúdos técnico científicos; 

c) 405 horas de Estágio Supervisionado, distribuídos em 3 disciplinas (Estágio 

Supervisionado em Ciências I e II e em Biologia; respectivamente no 7º, 8º e 9º 

períodos do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura) cumpridos 

necessariamente no ambiente escolar,  onde serão abordados vários aspectos teórico 

e práticos da atividade docente, como por exemplo: 

 Preparo para a atuação do estágio como observador e possível agente de 

transformação; 

 Subsídios teóricos e metodológicos que dão suporte à atuação do estagiário 

como professor regente; 

 Planejamento de estratégias de avaliação de atividades realizadas; 

 Subsídios teóricos para o estabelecimento de um paralelo reflexivo entre 

diferentes realidades escolares: escola pública e escola da rede privada de 

ensino; 

 Planejamento de estratégias de ensino participativas para as aulas de regência.  

 

d) 210 horas de atividades acadêmico-científico-culturais, atividades acadêmicas 

extraclasse, inseridas por meio da matrícula na disciplina Atividades 
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Complementares, na qual o discente deve comprovar sua participação em atividades 

diversas, tais como: participação e apresentação de trabalhos e, ou, resumos em 

Encontros Científicos; Seminários; Semanas de Estudo, palestras e similares; 

monitorias; realização de estágios não curriculares e de atividades de extensão; outras 

atividades de cunho científico e cultural. A avaliação é feita mediante normas 

específicas para a realização das atividades complementares. 

e) 120 horas (mínimo) de disciplinas optativas, as quais devem ser escolhidas a partir 

do sétimo período dentre um rol de 27 disciplinas, as quais oferecem uma carga 

horária disponível de 1410 horas. As disciplinas optativas englobam tanto conteúdos 

técnicos científicos, como carga horária destinada à Prática como Componente 

Curricular.  
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8. MATRIZ CURRICULAR  

A matriz curricular com informações sobre sequência de oferecimento, créditos, 

carga horária, requisitos, bem como os programas analíticos e as ementas de todas as 

disciplinas do Curso encontram-se nos Anexos I, II e III. 

 

8.1 Bibliografia Básica, complementar e periódicos 

A relação das bibliografias básicas, bibliografias complementares, por título e por 

disciplinas encontram-se no anexo III, junto ao Programa Analítico de cada disciplina.  

Os estudantes encontram na biblioteca do Campus Florestal farto acervo de 

periódicos para consulta. Seguindo a tendência mundial de concentrar a informação na forma 

digital, a biblioteca disponibiliza aos seus estudantes, através de quatro computadores 

conectados à internet, milhares de títulos de periódicos, que poderão ser consultados de 

segunda-feira a sexta-feira, das 6h30 às 22h30, e aos sábados das 6h30 às 12h30. O acesso 

remoto ao Portal de Periódicos é também disponibilizado a todos os estudantes do Campus, 

que poderão acessar ao texto completo dos periódicos de suas residências, ou por meio de 

computadores pessoais nas áreas do Campus coberturas pela internet sem fio. Para isso, basta 

o estudante configurar o Proxy do seu navegador seguindo as instruções dadas pelos 

funcionários da biblioteca. 

Dentre o material disponibilizado, merece destaque o Portal de Periódicos Capes, que 

permite aos estudantes acessar livremente um vasto acervo composto por mais de 30 mil 

títulos com texto completo, 130 bases referenciais, dez bases dedicadas exclusivamente a 

patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e 

conteúdo audiovisual. O Portal de Periódicos CAPES proporciona acesso livre aos mais 

prestigiados periódicos internacionais de todas as áreas das Ciências Biológicas, tais como: 

American Journal of Botany;Annals of Botany;Annual Review of Ecology, Evolution, and 

Systematics; Annual Review of Genetics; Behavioral Ecology and Sociobiology; BMC 

Biology; Conservation Biology; Ecography; Ecological Monographs; Ecology; Evolution; 

Global Change Biology; Global Ecology & Biogeography; Journal of Animal Ecology; 

Journal of Biogeography; Molecular Biology & Evolution; Molecular Ecology, Nature; 

PLoS Genetics; Proceedings of the National Academy of Sciences; Proceedings of the Royal 
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Society B-Biological Sciences; Science; The American Naturalist; The Quarterly Review of 

Biology; Trends in Ecolology & Evolution e Trends in Genetics. 

Os computadores presentes na biblioteca também permitem acesso gratuito à 

Biodiversity Heritage Library, um consórcio de bibliotecas de história natural e botânica que 

tem se dedicado a digitalizar e disponibilizar seu acervo na área de biodiversidade. Este 

acervo é de livre acesso, podendo também ser consultado remotamente. A Biodiversity 

Heritage Library conta atualmente com mais de 55.000 títulos (principalmente periódicos e 

obras raras), distribuídos em mais de 105.000 volumes. Este portal comporta principalmente 

as obras produzidas na primeira metade do século XX e século XIX, fundamentais para todo 

e qualquer trabalho na área de sistemática, zoologia e botânica, bem como para muitos 

trabalhos nas outras áreas das Ciências Biológicas. Este portal é o complemento perfeito ao 

portal Capes, que comporta principalmente a produção científica moderna, publicada a partir 

da segunda metade do século XX. 

Portanto, os estudantes do Campus Florestal contam com acesso livre e fácil a vasta 

literatura científica de qualidade, que inclui desde obras raras até as mais recentes 

publicações. Dessa maneira, o acervo de periódicos disponibilizado pode ser considerado 

adequado não apenas ao ensino de qualidade, mas também ao desenvolvimento de projetos 

de extensão e pesquisa em alto nível. 
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9. METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A aprendizagem transcende a necessária formação técnica e desenvolvimento de 

competências. Seu objetivo é contribuir para a formação de um cidadão imbuído de valores 

éticos que, com competência formal e política, possa atuar no seu contexto social de forma 

comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e integrada ao meio 

ambiente. 

A metodologia adotada no Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura é focada no 

estudante, visto como sujeito ativo e participativo do processo de ensino e aprendizagem. 

Valoriza os questionamentos, as ideias e as sugestões dos estudantes, de maneira a contribuir 

para que seu aprendizado esteja mais perto de formar cidadãos conscientes, ativos e 

construtores de novos argumentos. 

Diversas atividades são desenvolvidas, por meio de aulas teóricas e práticas, para que 

os estudantes pensem de forma integrada e sejam capazes de consolidar seu conhecimento. 

Nas aulas teóricas expositivas o conteúdo é apresentado estimulando discussões entre os 

alunos visando a construção de um raciocínio lógico sobre o assunto/tema apresentado. São 

incluídas dinâmicas, apresentações escrita e oral de trabalhos acadêmicos e grupos de 

discussão de casos, situações problemas, artigos científicos, aplicabilidade de novas 

tecnologias e outros assuntos que permitem aos estudantes o desenvolvimento de habilidades 

de análise crítica e integração de conteúdo. Os conteúdos práticos mesclam aulas 

demonstrativas com aulas em que os alunos efetivamente executam as atividades. 

A formação científica e tecnológica dos estudantes está contemplada por meio da 

participação em programas de Iniciação Científica. Os estudantes participam de atividades 

extracurriculares que contribuem para dinamizar os processos de ensino e aprendizagem, 

com ciclo de palestras, reuniões acadêmicas, seminários, workshops, visita a empresas de 

apoio à pesquisa e extensão, atividades de consultoria, prestação de serviços, entre outros. 

A estrutura curricular contempla a flexibilização por meio da inclusão de disciplinas 

optativas e facultativas que permitem a exploração e abordagem não só de temas do campo 

especializado, mas também de tópicos abrangentes, atuais e relevantes. 
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10. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

No Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura considera-se a avaliação como um 

processo contínuo e cumulativo. A avaliação deve ser processual e diagnóstica, 

acompanhando o desenvolvimento do aluno na constituição das competências e habilidades 

requeridas para o exercício profissional com cidadania. 

A avaliação do rendimento acadêmico encontra-se disciplinado pelo Regime 

Didático da Graduação que estabelece procedimentos e condições inerentes a avaliação. 

Entendendo que tais procedimentos não podem estar dissociados do processo ensino-

aprendizagem, as avaliações se pautam nos seguintes princípios: 

 Planejamento dos procedimentos de avaliação de forma integrada com o processo 

educacional, com conteúdo e objetivos bem definidos e coerentes com o programa 

analítico e proposta de plano de ensino; 

 Utilização dos resultados dos procedimentos de avaliação para discussões e redefinições 

do processo ensino-aprendizagem; 

 Realização de avaliações formativas frequentes e periódicas; 

 Opção preferencial pelos instrumentos de avaliação que contemplem os aspectos 

cognitivos, as habilidades e as competências do processo ensino-aprendizagem; 

 Utilização dos resultados das avaliações para monitorar a eficiência do processo ensino-

aprendizagem, para orientar os professores e alunos, para estimular e acompanhar o 

aprendizado individual dos estudantes e para garantir a obediência a padrões mínimos 

de qualidade de desempenho profissional dos estudantes que irão se graduar. Ou seja, 

as avaliações serão utilizadas como forma de aprimoramento da educação do estudante 

e das práticas pedagógicas utilizadas pelos professores. 

 

A UFV possui regras bem definidas para o sistema de avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem. A avaliação do rendimento acadêmico na UFV encontra-se 

disciplinada pelo Regime Didático da Graduação, capítulo V, que estabelece procedimentos 

e condições inerentes a avaliação. 
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11. OUTRAS ATIVIDADES DO CURSO 

 

Os estudantes do Curso têm a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa 

junto aos professores orientadores, por meio do programa de iniciação científica institucional 

(PIBIC; PROBIC; FUNARBIC) ou por meio dos projetos aprovados em agências de 

fomento nas mais diversas áreas, como Botânica, Zoologia, Biologia Celular e Estrutural, 

Microbiologia, Genética, entre outras.  

O estudante também pode participar das atividades de extensão universitária 

desenvolvida pelos professores e financiados pela instituição ou por outras agências de 

fomento, podendo participar de programas de bolsas institucionais como o PIBEX e o 

FUNARBEX, que contribuem para o desenvolvimento pessoal e institucional na medida em 

que possibilitam a dedicação exclusiva aos projetos.  

Em consonância com a formação de profissionais preparados para o exercício crítico 

e competente da docência, pautado nos valores e princípios políticos e éticos, estimulando-

os à pesquisa e ao auto aperfeiçoamento, de modo a contribuir na melhoria das condições 

para o desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, o Curso de Ciências Biológicas – 

Licenciatura da UFV Campus Florestal oferece, aos discentes, a possibilidade de ingressar 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES/UFV), o qual 

possui os seguintes objetivos: 

Incentivar os alunos do curso para a carreira docente da Educação Básica; 

Inserir os licenciados no cotidiano das escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem; 

Elevar a qualidade dos Licenciados, por meio da articulação teórico-prática no 

cotidiano e realidade escolar, além da valorização de práticas escolares interdisciplinares e 

articuladas com a realidade local; 

Desenvolver a criatividade do futuro professor de biologia e, ou ciências, através do 

preparo de materiais paradidáticos, incentivando uma prática docente de caráter inovador. 
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Atividades de Extensão 

A Coordenação de Extensão do Campus UFV-Florestal é o setor responsável por 

coordenar, estimular e compatibilizar as atividades de extensão desenvolvidas no Campus 

UFV-Florestal, através de convênios, programas, projetos e eventos de extensão, atuando 

diretamente com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UVF. A coordenação de extensão 

é responsável, também, pelos cursos do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento que 

são oferecidos aos funcionários (PROCAP); pela divulgação dos diversos editais publicados 

tais como PIBEX, PIBEX-jr, FUNARBEX, PROEXT entre outros, e pelas visitas ao 

Campus, buscando divulgar as atividades realizadas no mesmo. 

Neste sentido, são desenvolvidas diversas atividades, tais como a promoção de 

eventos culturais que procuram aproximar a comunidade de Florestal à universidade e 

promover a cultura na cidade.  

Os discentes do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura do Campus UFV-

Florestal são sempre incentivados a participarem das atividades de Extensão que acontecem 

no Campus Anualmente, são elas: 

 

Mostra de Profissões 

Trata-se de um evento que promove a integração da comunidade e das instituições 

de ensino público e privado da região com a Universidade Federal de Viçosa- Campus 

Florestal. O objetivo da Mostra de Profissões é apresentar a instituição aos estudantes do 

ensino médio, bem como orientá-los na escolha profissional. Nesse evento, os próprios 

estudantes do curso participam da divulgação do curso, com o desenvolvimento de 

atividades interativas envolvendo as diversas áreas de Ciências Biológicas.  

 

Semana do Produtor Rural 

Este é um dos principais eventos, promovido anualmente, que já está na 41ª edição. 

Dentre os convênios firmados, destacam-se os treinamentos oferecidos pela parceria da 

universidade com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), através do 

convênio com a FUNARBE e com diversos Sindicatos de Produtores e Trabalhadores 
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Rurais. Os cursos oferecidos durante o evento abrangem diversas áreas, como por exemplo: 

máquinas agrícolas, jardinagem, defumados, laticínios, produção de destilados, 

sustentabilidade no meio rural, entre outros. 

 

Semana Acadêmica 

  Contempla palestras e mini-cursos com pesquisadores de todas as áreas do 

conhecimento existente no Campus de Florestal. Os estudantes são fortemente estimulados 

a participarem, seja como ouvintes, apresentadores de pôster e apresentações orais dos 

trabalhos desenvolvidos, em especial aqueles desenvolvidos dentro dos conteúdos da Prática 

como Componente Curricular e pelos alinos que participam dos diversos programas de 

estímulo à pesquisa, extensão e ensino. 

 

Atividades Culturais  

Os docentes e discentes do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura do Campus 

UFV-Florestal são incentivados a participarem das atividades culturais que acontecem no 

Campus e fora dele. Entendem-se como Atividades Culturais, entre outras, as seguintes 

atividades: 

 Participação em atividades culturais em eventos;  

 Organização e/ou participação em sessões de vídeos, exposições, grupos teatrais 

etc;  

 Participação na organização de campanhas e outras atividades de caráter social.  

 Premiação referente a trabalhos acadêmicos, de pesquisa, de extensão ou de 

cultura. 

 

Programa de Educação Tutorial – PET 

O programa de tutoria teve início em 2010 na UFV Campus Florestal (UFV-CAF) 

com o objetivo de propiciar apoio acadêmico-pedagógico aos estudantes que ingressam na 

UFV-CAF. Os estudantes que obtiverem menos do que 50% de acertos nas provas de 

português, matemática, biologia, física ou química no processo seletivo da UFV são 

automaticamente matriculados nas disciplinas de tutoria (apenas na(s) disciplina(s) que o 

aluno obteve nota menor que 50% de aproveitamento). As disciplinas de tutoria são 
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ministradas por um aluno tutor com excelente aproveitamento e capacidade acadêmica e 

coordenada por um professor de um curso de Licenciatura da UFV-CAF. O aluno tutor 

recebe uma bolsa para o desempenho de suas atividades e atende a pequenas turmas de 

alunos o que facilita o estudo em grupo. O aluno tutor funciona como um direcionador do 

estudo dos alunos tutorados. Essa interação propicia melhora no rendimento dos alunos 

tutorados e prática de ensino aos alunos tutores das licenciaturas. Para o curso de Ciências 

Biológicas-Licenciatura, atualmente a disciplina de tutoria que atende os alunos é a CBF 

096 – Tutoria em Biologia Celular. A disciplina de biologia celular é uma disciplina de 

massa na UFV-CAF e apresenta alto índice de reprovação, justificando a intervenção da 

tutoria para melhora do rendimento dos alunos.  

 

Atividades de pesquisa 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PPG) da UFV tem como Missão 

"definir e executar políticas de incentivo à pesquisa, pós-graduação, iniciação científica e 

capacitação de recursos humanos, objetivando a excelência da participação da Universidade 

no desenvolvimento científico e tecnológico do Estado e do País”. 

  

Iniciação científica 

A Iniciação Científica é voltada para o desenvolvimento do pensamento científico e 

da iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. Os objetivos gerais 

da IC são: contribuir para a formação de pesquisadores e contribuir para reduzir o tempo 

médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

Entre os objetivos específicos tem-se: 

 possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação; 

 qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

 estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação nas 

atividades científica, tecnológica e profissional.; 

 proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de 

técnicas e métodos de pesquisa; 

 estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes 

das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 
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Atividades de ensino 

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) da UFV, além de atuar na organização, normatização 

e avaliação do ensino de graduação da universidade, atua no fomento, incentivo e proposição 

de diversos projetos na área de ensino. Entre os projetos e programas que foram elaborados 

e têm sido implementados pela PRE são as tutorias, monitorias, o PIBEN e o FUNARBEN.  

Os programas de tutoria e monitoria serão descritos neste documento, nos programas de 

bolsas das pró-reitorias. 

PIBEN e FUNARBEN 

Esses programas buscam a interação entre pesquisadores, docentes e discentes, com 

vistas à efetivação da melhoria estrutural, organizacional e funcional do ensino. O PIBEN é 

fomentado exclusivamente pela PRE e o FUNARBEN trata-se de uma parceria entre a PRE 

e a FUNARBE. Esses programas contemplam pesquisas a serem desenvolvidas no contexto 

dos Cursos de Graduação dos três Campi da universidade, buscando o estudo, a 

implementação de iniciativas e experiências didáticas e metodológicas que visem à melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem na UFV. 

 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 

Este programa tem apoio financeiro da CAPES e visa fomentar a iniciação à docência 

de estudantes das instituições federais de ensino e preparar a formação de docentes em nível 

superior, em cursos de licenciatura plena, para atuar na educação básica pública. 

 

Programa Jovens Talentos 

Nesse programa a CAPES concede bolsas de estudos a estudantes recém ingressados 

nas Universidades Federais e Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia. A 

expectativa é que os bolsistas desse programa estejam aptos após um ano a passarem para as 

bolsas de iniciação cientifica, PIBID ou programa Ciências sem Fronteira. 

 

Outros 

Empresa Júnior (EJ) 
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Esta organização, com identidade civil própria e finalidade exclusivamente 

pedagógica, é constituída por alunos de graduação que desenvolvem estudos e, ou, trabalhos 

para empresas, entidades e a sociedade em geral, nas respectivas áreas de atuação. Na UFV 

existem cerca de 20 empresas juniores que desenvolvem projetos visando contribuir para o 

crescimento profissional dos graduandos.  
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12. APOIO AO DISCENTE 

O acadêmico do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura do Campus UFV 

Florestal é assistido pela Divisão de Assuntos Comunitários, vinculada à Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários, que coordena os serviços de Refeitório e de Bolsas, além dos setores 

de Saúde e de Alojamento. A Divisão de Assuntos Comunitários representa o acolhimento 

da instituição, que não está preocupada somente com a construção do conhecimento, mas 

também com o bem-estar das pessoas que estudam e trabalham no Campus. A UFV dispõe 

de Restaurante Universitário, Alojamento, Divisão de Saúde, Divisão Psicossocial, espaços 

destinados à cultura, lazer e práticas esportivas destinadas a atender a toda comunidade 

universitária, além de inúmeras possibilidades de desenvolvimento acadêmico, cultural e 

científico dos estudantes. 

 

Apoio acadêmico 

Os estudantes ingressantes têm acesso ao Catálogo de Graduação da UFV, onde 

constam o Regime Didático, a Matriz Curricular, Ementário das disciplinas, dentre outras 

informações disponíveis no site do curso. Cada discente conta com a orientação acadêmica 

de um docente do curso, em atendimento ao que prevê a gestão acadêmica da UFV. 

Semestralmente, o orientador acadêmico, indicado pela Comissão Coordenadora do curso, é 

responsável pela elaboração do plano de estudos do discente, que contém o planejamento 

das disciplinas a serem cursadas ao longo do curso. São oferecidos programas de monitoria, 

dentro do programa de bolsas da Pró-Reitoria de Ensino, em que estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UFV, em colaboração com 

professores, oferecem suporte aos demais alunos na realização de suas atividades 

acadêmicas. Os estudantes que ingressam na UFV com deficiência de conhecimento nas 

áreas de Biologia, Bioquímica, Física, Língua Portuguesa, Matemática e Química, podem 

participar ainda do Programa de Tutoria nas Ciências Básicas, que oferece apoio acadêmico 

pedagógico, objetivando minimizar as deficiências de conhecimentos básicos necessários às 

disciplinas introdutórias. 

Extensão Universitária e Integração Acadêmica: o campus de Florestal conta com 

uma Diretoria de Extensão, responsável por coordenar, estimular e compatibilizar as 
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atividades de extensão desenvolvidas, através de convênios, programas, projetos e eventos 

de extensão, atuando diretamente com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFV. Eventos 

culturais, científicos e de extensão são realizados visando promover a interação acadêmica 

e com a comunidade. Vale destacar aqui a realização do Simpósio de Integração Acadêmica 

por meio de ações conjuntas das Pro-reitorias de Ensino, Extensão e Cultura e Pesquisa e 

Pós-Graduação, que favorece a integração entre toda a comunidade universitária através de 

palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos orais e painéis, minursos, oficinas e 

exposições, seminários e atividades culturais que permitem a troca de experiência, 

convivência e fortalecimento das relações entre os discentes e docentes dos diversos cursos 

e campi da UFV. 

 

Assistência Estudantil 

A assistência estudantil é formada por um conjunto de programas e ações que visam 

à promoção da saúde, as quais incluem hábitos de vida saudáveis, alimentação adequada, 

estímulo à prática de atividades físicas e de lazer e atenção à saúde física e mental. 

Particularmente relevante para os estudantes em vulnerabilidade social, tem como objetivo 

garantir as condições necessárias para permanência do aluno na universidade, favorecendo 

o bom desempenho acadêmico e sua diplomação. O serviço de bolsas possui um sistema de 

bolsas de auxílio nas modalidades: Bolsa Moradia, Bolsa Creche/Pré-escola, Bolsa 

Alimentação, Bolsa Manutenção e Bolsa de Iniciação Profissional. O Restaurante 

Universitário (RU) oferece alimentação para toda a comunidade acadêmica, a preços 

subsidiados. Para estudantes bolsistas todas as refeições são gratuitas. Para os estudantes de 

qualquer nível de ensino os valores cobrados pelas refeições são: café da manhã a R$ 0,95, 

almoço a R$1,90, jantar a R$ 1,90 e lanche da tarde a R$ 0,95. Os lanches da tarde são 

servidos somente aos sábados, domingos e feriados mediante reserva feita previamente 

apenas pelos estudantes que assim o desejarem. Para professores e técnicos administrativos 

os valores cobrados pelas refeições são: café da manhã a R$2,00, almoço a R$ 6,00 e jantar 

a R$ 6,00. No ano de 2016 forma servidos no RU 222.103 refeições. Deste total 99.806 

refeições foram servidas de forma gratuita para os estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica. Quanto à moradia, estudantes do curso superior em situação de 

vulnerabilidade econômica, recebem bolsas para subsidiar moradia na cidade de Florestal, 
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sendo que no ano de 2016 foram distribuídas 200 bolsas. No contexto das atividades 

desportivas, há de se destacar a realização da recepção de calouros e dos Jogos Internos com 

a efetiva participação de todo o corpo discente da instituição. Além disso, os discentes têm 

a possibilidade de utilizar os espaços como ginásio, campo de futebol, piscina e sala de 

musculação para prática de diversas modalidades esportivas.  

 

Assistência à Saúde 

O Setor de Saúde do Campus – Florestal conta com uma equipe multiprofissional 

composta por enfermagem, nutrição, psicologia, odontologia, clínica geral, ginecologia, 

pediatria, cardiologia, ortopedia, psiquiatria e geriatria, em parceria com o AGROS. Todos 

os estudantes regularmente matriculados em graduação na UFV contam com seguro escolar, 

com cobertura mínima para Morte acidental: R$10.000,00, Invalidez permanente total ou 

parcial por acidente: Até R$10.000,00, Despesas médicas, hospitalares e odontológicas, em 

decorrência direta de acidente pessoal coberto: Até R$8.000,00. O seguro cobrirá também, 

acidentes com produtos químicos nas dependências da UFV, auxílio funeral completo, em 

caso de morte por acidente, contemplando o translado do corpo em todo o território nacional, 

dentro dos valores estabelecidos. A seguradora presta atendimentos em relação a eventos 

que ocorram dentro da instituição ou fora dela. 

 

Programas de bolsas 

Os programas de bolsa apoiam a permanência do aluno na universidade, concedendo 

recursos para a execução de diversas atividades. Além das bolsas de auxílio já mencionadas. 

Os estudantes são estimulados a participar de projetos de pesquisa, extensão e ensino, com 

concessão de bolsas ou de forma voluntária, na busca por novas alternativas por meio de 

atividades científicas e/ou extensionistas. Dentre os programas de iniciação científica e 

tecnológica, a UFV oferece programas PIBIC, PROBIC, FUNARBIC, PIBITI, financiados 

pelo CNPq, FAPEMIG e FUNARBE, Os alunos podem também participar de projetos de 

extensão, pelos programas PIBEX, FUNARBEX e de projetos de ensino, pelo programa 

PIBEN, PIBID e PET. Outro programa que merece destaque é o Programa Jovens Talentos 

para a Ciência, destinado a estudantes de graduação de todas as áreas do conhecimento e tem 
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o objetivo de inserir precocemente os estudantes no meio científico, com bolsas concedidas 

pela CAPES.  

Programas de Intercâmbio e Mobilidade: No âmbito do intercâmbio e da mobilidade 

acadêmica, o estudante poderá participar do Programa Ciência sem Fronteiras ou dos 

programas de intercâmbio da UFV, por meio de convênios firmados com outras instituições 

nacionais ou de outros países, ou ainda, internamente, através de um programa intercampi. 

O programa de Intercâmbio da UFV conta com mais de 100 convênios firmados com 

instituições da Alemanha, Angola, Argentina, Canadá, Chile, China, Colômbia, Equador, 

Escócia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Inglaterra, Itália, 

Japão, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia e Venezuela e de diversos outros 

países, estimulando e reforçando a mobilidade acadêmica.  Da mesma forma, o estudante 

pode contar com a Mobilidade Acadêmica, seja intercampi ou com outras IES de modo a 

possibilitar que os estudantes possam cursar disciplinas ou realizar outras atividades 

acadêmicas fora do campus.  

 

Sistemas de registro existentes na UFV 

A UFV possui um grande número de sistemas informatizados que são utilizados pelas 

Pró-Reitorias e outros órgãos vinculados à administração. No caso do Campus UFV 

Florestal, são disponibilizados os mesmos sistemas utilizados no Campus Viçosa. No 

controle das atividades acadêmicas, os sistemas mais comumente utilizados são: 

1 – Sistema de Apoio ao Ensino (SAPIENS): Sistema computacional que 

possibilita a estudantes, professores e coordenadores de cursos, terem acesso a informações 

gerenciadas pelo Serviço de Registro Escolar. Os estudantes podem acessar, pelo SAPIENS, 

seu histórico escolar, a relação de disciplinas matriculadas, cursadas e a cursar, as notas 

obtidas, o número de faltas, o plano de estudos, os dados pessoais e a análise curricular 

(síntese da vida acadêmica). Para utilizar o sistema, cada usuário tem o número de matrícula 

e uma senha fornecidos pelo Registro Escolar. 

2 – Controle Acadêmico (CONAC): sistema utilizado pelo Serviço de Registro 

Escolar para gerenciamento e elaboração do horário de aulas de todos os cursos de graduação 

e emissão de documentos acadêmicos; 
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3 – Sistema Integrado de Atualização de Catálogo (SIAC): sistema utilizado pela 

Diretoria de Ensino para acompanhamento e atualização de projetos pedagógicos dos cursos, 

especialmente no que se refere à atualização dos planos de estudo, bibliografias e matrizes 

curriculares dos cursos; 

4 – Sistema de Avaliação de Disciplinas: sistema utilizado para avaliação semestral 

de disciplinas, disponibilizado para que estudantes e docentes possam fazer, ao final do 

semestre letivo, avaliação das disciplinas que cursaram e ministraram. Trata-se de um 

valioso instrumento de gestão acadêmica utilizado pelas coordenações de cursos de 

graduação, e tem por objetivos: 

 Informar ao professor sobre o desenvolvimento da disciplina que leciona, sua 

adequação ao curso, aos objetivos e à metodologia utilizada; 

 Propiciar à Administração Superior do Campus uma visão global do 

desenvolvimento das disciplinas dos diversos cursos; 

 Apresentar às Coordenações de Curso parâmetros para análise da adequação 

das disciplinas aos cursos; 

 Sensibilizar o professor no respeito da necessidade de avaliar continuamente o 

processo ensino-aprendizagem, corrigindo distorções. 

5 – Sistema de Controle de Processos Acadêmicos: sistema utilizado por 

estudantes, docentes e servidores para acompanhamento de processos em tramitação em 

diferentes instâncias da UFV; 

6 – PVANet: ferramenta usada pelos professores para disponibilizar para os alunos, 

por via eletrônica, material pedagógico, atividades, calendário e outras informações 

referentes a sua disciplina. 

Todos esses sistemas são acessados via Web. 
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13. AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Aspectos diversos relacionados com o curso são objetos de avaliação, abrangendo o 

próprio Projeto Pedagógico, os docentes, discentes e técnicos envolvidos. O Projeto 

Pedagógico do Curso é dinâmico e requer avaliação permanente dos resultados de sua 

própria organização. Essa avaliação fornece informações necessárias para a manutenção do 

processo ou para reformulação de metas e objetivos, o que conduz necessariamente à 

reformulação de ações e estratégias. 

Os discentes e docentes estarão envolvidos em processos avaliativos periódicos que 

deverão ser usados como recurso de informação para o tratamento adequado dos problemas 

evidenciados, em sintonia com as práticas atuais explicitadas neste projeto. Cabe, também, 

salientar que esta avaliação será diagnóstica, no sentido de subsidiar o aprimoramento da 

prática pedagógica do professor. Os critérios de avaliação terão compromisso com o 

desenvolvimento da capacidade dos graduandos de se apropriarem de conhecimentos 

científicos, sociais e tecnológicos, além da prática profissional referente à sua formação. 

As avaliações internas do curso são realizadas periodicamente pela Comissão 

Coordenadora e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), levando em conta as informações 

obtidas, junto aos envolvidos no desenvolvimento do curso, por meio de instrumentos tais 

como: questionários, observações, reuniões, discussões promovidas e relatórios de 

desempenho dos estudantes disponíveis no sistema acadêmico. As informações contidas nos 

relatórios de autoavaliação das disciplinas realizadas pela COPAD, os resultados das 

avaliações institucionais realizadas pela CPA e os relatórios de desempenho acadêmico 

obtidos pelo sistema SAPIENS são comparados e correlacionados de modo a redirecionar as 

ações pedagógicas do curso, identificar causas de problemas e deficiências internas do curso. 

Os resultados obtidos subsidiam o planejamento e as ações de desenvolvimento do curso e 

o Plano de Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, renovado a 

cada quadriênio com base nas autoavaliações dos cursos. 

As avaliações de disciplinas são feitas mediante questionários internos e acessos ao 

sistema de avaliação própria da UFV. A COPAD - Comissão Permanente de Avaliação de 
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Disciplinas, órgão vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, e objetiva acompanhar as disciplinas 

da graduação, diagnosticando aspectos que devem ser mantidos ou reformulados em cada 

uma, para fins de melhoria e busca pela excelência do ensino e aprendizagem na UFV. A 

COPAD aplica semestralmente um formulário eletrônico para preenchimento pelos 

estudantes, professores e técnico-administrativos, com a divulgação de relatórios, com 

análises, críticas e sugestões.  Os resultados individuais de cada disciplina ficam disponíveis 

por meio de senha de acesso pessoal ao sistema e desta forma os docentes podem avaliar as 

disciplinas que coordenam, cruzando informações de desempenho acadêmico e relatórios do 

sistema SAPIENS como subsídio para a melhoria das disciplinas e das práticas educativas 

no curso. 

Do ponto de vista institucional, o processo de avaliação é coordenado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da UFV. O processo de avaliação da CPA abrange três 

componentes principais: avaliação da instituição, avaliação dos cursos e avaliação do 

desempenho dos estudantes. Em 2015, a CPA passou a contar com subcomissões de 

avaliação para os campi UFV – Florestal e UFV – Rio Paranaíba. Além de um presidente e 

um vice-presidente, a CPA é composta por membros da comunidade universitária, incluindo 

docentes, discentes e servidores técnico-administrativos e representantes da sociedade civil 

organizada. A autoavaliação institucional permite produzir conhecimento constante e 

atualizado sobre a própria instituição, identificar causas de problemas e deficiências e dessa 

forma redirecionar o planejamento estratégico da instituição, fornecendo subsídios para a 

elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. 

A avaliação externa é realizada por comissões designadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP), segundo diretrizes 

estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).  

Por meio de avaliação externa realizada pelo MEC, são avaliados indicadores 

relacionados com a Organização Didático-Pedagógica, considerando, dentre outros 

aspectos, a administração acadêmica incluindo a atuação e dedicação do coordenador, a 

coerência da matriz curricular com os objetivos do curso e com o perfil dos egressos, a 

adequação, atualização e hierarquização dos conteúdos, as atividades acadêmicas articuladas 

com a formação profissional, estágios e atividades complementares. No que se refere aos 
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recursos humanos são avaliados o perfil e a atuação do corpo docente e do corpo técnico 

administrativo, bem como o desempenho e a participação do corpo discente nas diversas 

atividades do curso. Quanto à infraestrutura são avaliadas a adequação e atualização do 

acervo, os serviços disponibilizados pela biblioteca, as instalações físicas, laboratórios 

específicos e compartilhados pelo curso, os equipamentos e os diferentes ambientes e 

cenários utilizados pelos discentes. 

O Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura do Campus UFV Florestal também 

promove uma avaliação anual com o corpo docente e discente com o intuído de realizar um 

diagnóstico da percepção da comunidade acadêmica envolvida com o curso quanto às 

questões didático pedagógicas e institucionais. O questionário é elaborado com base no 

Instrumento de Avaliação de Cursos do MEC. Os resultados, após tabulados são 

disponibilizados para a comunidade acadêmica. 

Os estudantes do curso realizam também o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE)  que tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de 

graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências, bem 

como avaliar as diversas dimensões do curso. Em 2014 o curso passou pelo primeiro exame 

com 100% de participação dos formandos, obtendo o conceito 4. 
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14. INTEGRAÇÃO COM AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Como ambiente de ensino, pesquisa e extensão; o Campus UFV Florestal promove 

diversas ações visando a integração com as escolas de educação básica da região. Dentre 

elas destacam-se as ações: Atividade de Estágio Supervisionado, projeto de ensino do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, projetos de Ensino através 

de Bolsas de Iniciação ao Ensino PIBEN e projetos de extensão tais como o PIBEX, PIBEX-

jr,  

Dos programas de bolsa de iniciação à pesquisa, ensino e extensão que permitem a 

integração do curso com redes públicas de ensino, merecem destaque o PIBIC-EM/CNPq 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, que oferece 

bolsas de pesquisa para alunos regularmente matriculados no Ensino Médio do Colégio de 

Aplicação da UFV (COLUNI) e da Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de 

Florestal (CEDAF), orientados por professores pesquisadores da UFV. Este programa 

estimula e possibilita a integração dos cursos da UFV com a rede de ensino, fortalecendo o 

processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos e 

aproximando os grupos de pesquisa, os estudantes do ensino médio, de graduação e pós-

graduação envolvidos nas atividades de pesquisa dentro do curso. Neste mesmo sentido o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária PIBEX JÚNIOR/ 

UFV oferece bolsas de iniciação à extensão a alunos do Ensino Médio, aproximando-os das 

atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas no campus. O PIBEN – Programa 

Institucional de Bolsas de Apoio à Projetos de Ensino – estimula a atuação de grupos de 

pesquisa em ensino, com oferecimento de bolsas a graduandos orientados por docentes da 

UFV em projetos de pesquisa em educação que visam, entre outros objetivos, promover a 

dinamização curricular e valorizar o envolvimento ativo dos docentes e discentes em 

atividades relativas à Pesquisa em Ensino, dentro da UFV ou em espaços externos, tais como 

a rede pública de ensino. 

Dos programas que aproximam o curso de Ciências Biológicas da UFV-Florestal, 

merece destaque o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID com 

ativa participação do curso desde o ano de 2012. Atualmente 22 bolsistas de Iniciação à 
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docência e dois docentes Coordenadores de Área estão envolvidos nesse projeto que atua na 

rede pública em Florestal e Pará de Minas. Os graduandos são orientados por supervisores 

escolares que conduzem as atividades dentro do espaço escolar. NO PIBID os graduandos 

do curso de Ciências Biológicas têm a oportunidade de conhecer e se relacionar com o 

ambiente escolar, intervir de forma a aproximar as ações e o diálogo entre a Universidade e 

a comunidade escolar, realizando atividades de classe e extraclasse, tais como aulas de 

reforço, bioaulas (atividades práticas diferenciadas para o ensino de ciências e biologia), 

palestras, projetos de férias de ciência, além de atividades em que os alunos do ensino 

fundamental e médio das escolas públicas são recebidos em laboratórios e espaços 

acadêmicos da Universidade, como o LIFE. 

O LIFE - Laboratório Interdisciplinar para a Formação de Educadores, um 

laboratório de ensino utilizado pelos professores coordenadores/supervisores do PIBID e dos 

Estágios Supervisionados das Licenciaturas, que foi criado com o intuito de auxiliar na 

formação docente na UFV (inicial e continuada). O LIFE do campus UFV Florestal foi 

estrategicamente instalado em um espaço da Universidade fora do campus, mas ao lado das 

escolas públicas municipal e estadual da rede de ensino de Florestal. Essa iniciativa de 

aproximação do LIFE às escolas veio atender uma demanda da rede de ensino que não possui 

laboratórios de aulas práticas. No LIFE UFV Florestal, alunos de graduação e professores 

orientadores realizam atividades com os professores e alunos da rede pública, e conta com 

modelos didáticos e equipamentos para o ensino nas áreas de Biologia, Física, Química e 

Matemática.  

A FECITEC – Feira de Ciências, Tecnologia, Educação e Cultura, é outro evento 

consolidado na UFV Florestal, conduzido desde a sua concepção por professores do curso 

de Ciências Biológicas da UFV Florestal. Neste ano de 2017 a FECITEC está em sua 4ª 

edição, congregando a XIII Feira de Ciências da CEDAF e a VI feira de Ciências do PIBID. 

O evento recebe inscrições de toda a região, com a apresentação de trabalhos e projetos de 

feria de ciência apresentados por alunos e professores da rede pública de ensino e IES, dentro 

da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Dentre os objetivos da 

FECITEC destaca-se: I - Desenvolver e consolidar as relações acadêmicas (ensino, pesquisa 

e extensão) e culturais do Campus UFV Florestal com a Educação Básica do município de 

Florestal e região, através da interação espontânea entre os estudantes e professores das 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

69 

 

 

 

 

escolas da Educação Básica com a comunidade universitária; II- Estimular e promover o 

desenvolvimento de atividades de iniciação científica (divulgar as Ciências e a metodologia 

científica) entre professores e estudantes da Educação Básica de Escolas do Estado de Minas 

Gerais; III - Incentivar a promoção de Feiras de Ciências e ou Mostras Científicas nas 

Escolas de vários municípios do Estado de Minas Gerais, estimulando o interesse dos 

estudantes, do Ensino Básico e Profissionalizante, pelas ciências e o desenvolvimento de 

pesquisas e da inovação. 

O Programa de Educação Tutorial - PET UFV Florestal - é outro programa bem 

estabelecido na UFV com ampla participação do curso de Ciências Biológicas. É um 

programa de comprovada excelência voltado para a área de educação em que os alunos 

(petianos) orientados por um professor, desenvolvem várias atividades envolvendo a tríade 

universitária ensino, pesquisa e extensão. Das diversas atividades o PET ESCOLA tem por 

objetivo levar os petianos pra dentro das escolas municipal e estadual de Florestal para 

trabalhar metodologias alternativas com os alunos e professores. 

Através das atividades de Estágio Supervisionado, os alunos do curso são inseridos 

no ambiente escolar. Com atividades de auxílio, observação e regência, ajudam o professor 

da escola básica em sua prática didática, ao mesmo tempo em que vivenciam a atuação 

docente e aprendem com esta prática, de forma crítico-reflexivo. Tais atividades são 

desempenhadas sob orientação do coordenador da disciplina e professor orientador da escola 

de educação básica. 

Esses projetos propiciam o encontro entre docentes do Curso Superior, docentes da 

Escola Básica, graduandos e alunos do Ensino Fundamental e Médio, buscando (1) 

Incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente para o ensino 

médio; (2) Valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira 

docente; (3) Promover a melhoria da qualidade da educação básica; (4) Promover a 

articulação integrada da educação superior do sistema federal com a educação básica do 

sistema público, em proveito de uma sólida formação docente inicial; (5) Elevar a qualidade 

das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciaturas 

das instituições federais de educação superior; (6) Estimular a integração da educação 

superior com a educação básica no ensino fundamental e médio, de modo a estabelecer 

projetos de cooperação que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; (7) 
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Fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que utilizem 

recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem para a superação 

de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem; (8) Valorizar o espaço da 

escola pública como campo de experiência para a construção do conhecimento na formação 

de professores para a educação básica; (9) Proporcionar aos futuros professores participação 

em ações, experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a 

realidade local da escola. 

O Campus UFV Florestal possui diversos convênios com entidades concedentes de 

estágio. A tabela abaixo relaciona algumas das entidades onde atualmente os alunos do 

Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura podem estagiar. 

 

Tabela 3: Relação de Instituições cadastradas, concedentes de estágio aos alunos do curso de 

Ciências Biológicas – licenciatura do Campus UFV Florestal. 

Instituição Município 

CENTRO EDUCACIONAL EVANGELICO CRESCER BELO HORIZONTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM BETIM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO BRUMADINHO 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES CONTAGEM 

ESCOLA ESTADUAL SERAFIM RIBEIRO DE RESENDE FLORESTAL 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES FLORESTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL FLORESTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA ITAÚNA 

ESCOLA MUNICIPAL MARTIA LUZIA DE ANDRADE JUATUBA 

ESCOLA MUNICIPAL LEIVA MARQUES JUATUBA 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA DE ANDRADE JUATUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA JUATUBA 

ESCOLA ESTADUAL CLÓVIS SALGADO PARA DE MINAS 

ESCOLA ESTADUAL FERNANDO OTAVIO PARA DE MINAS 

ESCOLA ESTADUAL FREI CONCORDIO PARA DE MINAS 

ESCOLA ESTADUAL PROFº PEREIRA DA COSTA PARA DE MINAS 

ESCOLA ESTADUAL TORQUABO DE ALMEIDA PARA DE MINAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS PARA DE MINAS 

ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO BARBOSA PEQUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA VARGINHA SÃO JOSE DA 

VARGINHA 
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15. INGRESSO NO CURSO 

O Campus UFV-Florestal oferece anualmente 25 vagas para o Curso de Ciências 

Biológicas – Licenciatura.  

O ingresso de estudantes nos cursos de graduação dar-se-á por uma das seguintes 

modalidades: I - Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC); II - Vagas Ociosas; III - 

Reativação de matrícula; IV - Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G); V 

- Transferência ex officio. O Sisu é processo seletivo classificatório, destinado ao 

preenchimento das vagas dos cursos fixadas pelo CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UFV. Vagas ociosas de cada curso, calculadas até 60 dias após o início de cada 

semestre são disponibilizadas para novas entradas, respeitando os editais próprios. 

Estudantes que por algum motivo tenham abandonado o curso podem solicitar sua reativação 

de matrícula que será avaliada conforme normas estabelecidas nos conselhos superiores da 

UFV. O programa de Estudantes-Convênio é um instrumento de cooperação educacional, 

científica e tecnológica que o governo brasileiro oferece a outros países, administrado 

conjuntamente pelo MEC e pelo Ministério das Relações Exteriores, permitindo que alunos 

estrangeiros façam mobilidade acadêmica matriculando-se na UFV. Em cumprimento à 

legislação específica, a UFV também oferece vaga por transferência ex officio, assegurando 

o direito de ingresso para o servidor público federal civil ou militar ou o dependente, egresso 

de instituição de ensino pública, em qualquer época do ano e independentemente da 

existência de vaga, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício 

que acarrete mudança de domicílio para Viçosa, Florestal ou Rio Paranaíba, ou para 

localidades mais próximas destas que de outro Campus de Instituição de Ensino Superior 

Federal. Para essa última forma de ingresso só é aceita a transferência para o mesmo curso 

em que o estudante estava matriculado na instituição de origem. 

Conforme Regime Didático, a UFV poderá, a critério de seus Colegiados Superiores, 

oferecer formas de admissão aos seus cursos superiores por meio de outras modalidades de 

processos seletivos, que serão regulamentadas por edital específico.  É vedada ao estudante 

a matrícula simultânea em mais de um curso de graduação da UFV.  
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16- COLEGIADO DO CURSO 

 

A partir da Resolução nº 9/2015 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFV 

que rege a gestão acadêmica dos cursos de graduação da UFV, a função do Núcleo Docente 

Estruturante passou a ser exercida pela Comissão Coordenadora responsável pela 

coordenação didático pedagógica de cada curso de graduação e com atribuições consultivas, 

propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, com especial atenção 

quanto à elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

A Comissão Coordenadora é constituída de 5(cinco) a 12(doze) membros, escolhidos 

pelo Diretor de Ensino do campus UFV, a partir de lista tríplice organizada pelo colegiado 

do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, com mandato de 4 (quatro) anos. Também 

compõe a comissão coordenadora um docente representante dos demais Institutos de 

Ciências envolvidos no curso; e um representante dos estudantes do curso e seu suplente, 

escolhidos entre seus pares, com mandato de um ano, permitida a recondução. Os 

representantes estudantis deverão ter cumprido pelo menos 40% da carga horária de seu 

curso e não terem coeficiente de rendimento insuficiente em seus históricos escolares, do 

que dependerá, também, sua permanência na Comissão. A Comissão Coordenadora é 

presidida pelo Coordenador, indicado pelos membros da Comissão Coordenadora, 

referendado pelo Diretor de Ensino do campus de Florestal e designado pelo Reitor. 

São requisitos necessários para a atuação na Comissão Coordenadora: I - titulação 

em nível de pós-graduação stricto sensu, sendo pelo menos 50% (cinquenta por cento) de 

docentes com título de doutor; II - regime de trabalho em tempo integral; III - pelo menos 

40% (quarenta por cento) de docentes atuando ininterruptamente no curso desde o último 

ato regulatório; e IV - experiência docente mínima de 3 (três) anos. Para assegurar a 

continuidade do processo de acompanhamento do curso, deve-se garantir a renovação parcial 

dos integrantes da Comissão Coordenadora. 

A Comissão Coordenadora reúne-se, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por período 

letivo e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente ou pela maioria de 

seus membros. As decisões da Comissão Coordenadora são tomadas pela maioria dos 
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membros presentes, obedecendo o disposto no Regimento Geral, sendo que o Presidente 

votará e, em caso de empate, exercerá o voto de qualidade. 

À Comissão Coordenadora compete: I. elaborar, manter atualizado e propor 

modificações no Projeto Pedagógico do curso; II. avaliar, anualmente, o desenvolvimento 

do curso, tendo como base o instrumento de avaliação institucional e encaminhar o relatório 

padronizado à Câmara de Ensino, até a 10ª (decima) semana do 2º (segundo) período letivo 

de cada ano; III. propor à Câmara de Ensino a criação e extinção de disciplinas do curso; IV. 

manifestar sobre as modificações dos programas analíticos das disciplinas do curso; V. 

propor critérios para os processos seletivos de ingresso no curso e para a ocupação de vagas 

ociosas; VI. deliberar sobre solicitações de aproveitamento e equivalência de disciplinas, 

ouvidos os Departamentos ou Institutos envolvidos, se necessário; VII. pronunciar sobre as 

solicitações de estudantes para cursar disciplinas em outras instituições de ensino, no 

programa de mobilidade acadêmica; VIII. deliberar sobre a dispensa de pré ou correquisito, 

solicitada por estudantes regulares, ouvido o Departamento ou Instituto envolvido; IX. 

pronunciar sobre compensação de carga horária optativa ou reconhecimento de disciplina 

facultativa como optativa; X. selecionar os candidatos a estágio ou atividades de experiência 

profissional no exterior, em consonância com a coordenação do convênio na UFV; XI. 

indicar, ao Diretor de Centro do campus Viçosa ou ao Diretor de Ensino dos campi Florestal 

e Rio Paranaíba, os nomes dos Orientadores Acadêmicos; XII. deliberar sobre critérios e 

procedimentos com vista à Orientação Acadêmica dos estudantes; XIII. opinar sobre 

solicitações de estudantes e outros assuntos concernentes ao curso, não previstos nos incisos 

anteriores. 

 

Atuação do coordenador 

 O Coordenador do Curso de Ciências Biológicas atua além da Presidência da 

Comissão Coordenadora. O coordenador de Curso é membro nato da Câmara de Ensino que 

exerce a gestão didático-pedagógica do ensino de graduação da UFV. Além disso, integra 

Comissões de Assessoramento pertinentes às participações nestas instâncias acadêmicas e 

administrativas. 

 Atuar como coordenador de Curso é ser mais que um simples mediador entre 

discentes e professores, é reconhecer as necessidades da área em que atua e tomar decisões 
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que possam beneficiar toda a comunidade escolar, é atender as exigências legais do 

Ministério da Educação, gerir e executar o projeto pedagógico do Curso, operar novas 

tecnologias, avaliar o trabalho dos docentes, estar comprometido com a missão, crença e 

valores da instituição, estar atento às mudanças impostas pelo mercado de trabalho a fim de 

adequar e modernizar o curso com foco na garantia de qualidade. É gerir equipes e processos, 

pensando e agindo estrategicamente, colaborando com o desenvolvimento dos discentes e 

com o crescimento da instituição em que trabalha.  

Assim, ser coordenador de Curso de Ciências Biológicas pressupõe possuir 

competências nos aspectos legal, mercadológico, científico, organizacional e de liderança. 

Desse modo, ao cumprir com tarefas cada vez mais complexas e que ultrapassam o 

conhecimento específico do Curso, o coordenador assume o perfil de gestor - peça chave 

para promover as alterações e introduzir propostas inovadoras no ambiente universitário. 

Compete a ele transformar, diariamente, conhecimento em competência. Trata-se não apenas 

de competência técnica, centrada no saber fazer de modo operacional, mas no conhecer, no 

saber ser e no saber viver junto, ou seja, o conhecimento dos dados isolados é insuficiente; 

é preciso articulá-los à iniciativa, a motivação para o trabalho, às relações interpessoais, 

aliando saberem sócio-afetivos e cognitivos. 

A atuação do Coordenador de Curso está estabelecida pela Resolução Nº 09/2015 do 

CEPE  que trata da  forma de Gestão Acadêmica dos cursos de graduação da UFV. O 

Coordenador do Curso e seu suplente são eleitos pelos membros da Comissão Coordenadora, 

indicados pelo Diretor de Ensino do campus, e designados pelo Reitor. O mandato do 

Coordenador do Curso e de seu suplente será de 2 (dois) anos, permitida a recondução.  

São atribuições do Coordenador: I. convocar e presidir as reuniões da Comissão 

Coordenadora do Curso; II. encaminhar os processos aos órgãos competentes, com pareceres 

ou deliberações da Comissão Coordenadora; III. coordenar a orientação acadêmica dos 

alunos do curso; IV. acompanhar, junto com os orientadores acadêmicos, a elaboração dos 

Planos de Estudos dos estudantes do curso; V. zelar pelo cumprimento das disposições legais 

e regimentais concernentes ao curso; VI. manter atualizado o Projeto Pedagógico do curso; 

VII. responsabilizar pela inscrição dos estudantes nos processos avaliativos do MEC; VIII. 

representar o curso na Câmara de Ensino, como membro nato; IX. Identificar as necessidades 
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do curso e promover gestões para seu equacionamento; X. analisar o relatório final de 

conclusão de curso dos estudantes e encaminhar à Câmara de Ensino. 

Para auxiliar nas atividades de orientação dos estudantes, o Coordenador de Curso 

conta com o apoio dos Orientadores Acadêmicos que somados à Comissão Coordenadora 

constituem a Comissão de Orientadores. Compete ao Orientador Acadêmico: I - exercer o 

acompanhamento acadêmico dos seus orientados. II - zelar para que sejam cumpridas as 

determinações e recomendações constantes no projeto pedagógico do curso. III - elaborar, 

em conjunto com o seu orientado, o Plano de Estudo a ser cumprido. IV - pronunciar-se, 

quando solicitado, em assuntos relativos às atividades acadêmicas do seu orientado. 
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17. RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA 

 

Pessoal docente  

 No ano de 2017, o Curso de Graduação em Ciências Biológicas do Campus UFV-

Florestal possui um corpo docente constituído de 19 professores, todos os professores com 

Doutorado. Dos 19 docentes, 12 atuam em disciplinas do Núcleo das Ciências Biológicas, 

sendo 10 docentes do quadro permanente da Universidade Federal de Viçosa, docentes 

efetivos com Dedicação Exclusiva. Um professor visitante e um professor substituto, com 

contrato temporário em substituição ao docente em licença treinamento. 7 professores 

completam o quadro docente do curso, atuando nas disciplinas ligadas aos outros Institutos 

de Ciências, lecionando as disciplinas de Química, Bioquímica, Física e Matemática, além 

das disciplinas específicas da área de Educação. Destes professores, todos doutores, 6 

compõe o quadro permanente como docentes efetivos com Dedicação Exclusiva, e uma 

professora substituta, igualmente cobrindo a vaga de um professor em licença treinamento. 

São os atuais docentes do curso (ano de 2017) 

 

1. Eduardo França Castro. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UFV – 1999; 

Mestrado em Medicina Veterinária, UFV, 2002; Doutorado em Biologia Celular e 

Estrutural, UFV, 2013. 

2. Eduardo Gusmão Pereira. Bacharel em Biologia, UNIMONTES, 2003, Mestrado e 

Doutorado em Ciências Agrárias (Fisiologia Vegetal), UFV, 2006, 2009. 

3. Felipe Sá Fortes Leite. Bacharel em Ciências Biológicas, UFMG, 2003; Mestrado em 

Zoologia de Vertebrados, PUC Minas, 2006; Doutorado em Ecologia, Conservação e 

Manejo da Vida Silvestre, UFMG, 2012. 

4. Germano Carneiro da Costa. Bacharel em Ciências Biológicas , UFV, 2003. Mestrado 

e Doutorado em Biologia Celular, UFMG, 2005, 2009. 

5. Helder Canto Resende. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UNICERP, 2005; 

Mestrado e Doutorado em Genética e Melhoramento, UFV, 2006, 2012. 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

77 

 

 

 

 

6. João Paulo de Souza. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UFU, 2003, 

Mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU, 2005; Doutorado em 

Ecologia e Recursos Naturais, UFSCAR, 2009. 

7. Leonardo Esteves Lopes. Bacharelado em Ciências Biológicas, UFMG, 2001; Mestrado 

em Biologia Animal, UnB, 2004, Doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo da vida 

Silvestre, UFMG, 2009. 

8. Marco Antônio de Oliveira. Bacharel em Engenharia Florestal, UFV, 1992; Mestrado 

Doutorado em Entomologia, UFV, 1995, 2009. 

9. Thiago Mendonça. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, Universidade 

Positivo, 2008. Mestrado em Ciência do Solo, UFPR, 2011; Doutorado em Educação para a 

Ciência, UNESP, 2016. 

10. Newton Moreno Sanches. Bacharel e Licenciado em Biologia, UFV, 1993;  Mestrado 

em Ciências Biológicas (Microbiologia), UFMG, 1996; Doutorado em andamento, 

Microbiologia Agrícola, UFV, 2014 – atual. 

11. Advânio Inácio Siqueira Silva. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UFES, 

2006; Mestrado em Botânica pela UFV, 2009; Doutorado em Biologia Vegetal, UFMG, 

2014; Pós-doutorado, UFV, 2017. 

12. Robson de Assis Souza. Bacharel em Ciências Biológicas, UFMG, 2008. Mestrado em 

Microbiologia Agrícola, UFV, 2012; Doutorado em Microbiologia Agrícola 

UFV/Rijksuniversiteit Groningen (Holanda), 2016. 

13. Carla Christina Imenes de Morais. Bacharel em Pedagogia, UERJ, 1997. Especialista 

em Administração e Planejamento Educacional, UERJ, 1998. Mestrado e Doutorado em 

Educação, UERJ, 2003 e 2012. 

14. Cláudio dos Santos Ferreira. Bacharel em Química, UFMG, 2001; Mestrado e 

Doutorado em Química Inorgânica, UFMG, 2004 e 2008. Pós-doutorado, UFMG, 2009. 

15. Elisângela Aparecida de Oliveira. Bacharel em Matemática, UFV, 2008; Mestrado em 
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Estatística Aplicada e Biometria, UFV, 2011; Doutorado em Ciência em Estatística e 

Experimentação Agronômica, USP, 2016. 

16. Flávia Cristina Silva de Paula. Bacharelado em Farmácia e Bioquímica, UFMG, 1997; 

Licenciatura em Química, UTRAMIG, 2011; Mestrado em Ciências Farmacêuticas, UFMG, 

2001; Doutorado em Química, UFMG, 2008. 

17. Maria do Carmo de Oliveira Moreira dos Santos. Bacharel em Letras, PUC Minas, 

2000; Mestrado em Letras, PUC Minas, 2003; Doutora em Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira, PUC Minas/Universidade de Buenos Aires, Argentina, 2015. 

18. Robson Luiz Santos. Licenciado em Física, UFMG, 2000; Mestrado e Doutorado em 

Física, UFMG, 2004 e 2008. 

19. Pollyanna Amaral Viana. Bacharel em Engenharia de Alimentos, UFV, 2000. 

Mestrado em Bioquímica Agrícola, UFV, 2005; Doutorado em Bioquímica Agrícola, 

UFV/UFMG, 2009. 

 

Laboratórios e infraestrutura  

O Campus UFV-Florestal abrange uma área de 1.700 hectares. A estrutura 

compreende um complexo advindo da Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de 

Florestal (CEDAF) que funciona no local desde 1939. Nessa área, encontram-se: 

 

Prédio principal: 

Possui quatro salas de aulas, equipadas em sua totalidade com carteiras escolares móveis 

ou fixas, quadro negro, retroprojetores e pontos físicos de conexão com a rede internet ou 

opção por wireless e sistema de projeção multimídia (datashow) móvel. As salas de aula 

atendem plenamente aos requisitos de acústica, ventilação, iluminação, limpeza, 

conservação e comodidade necessária ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. Estão 

disponíveis data shows móveis para serem utilizados nas salas de aulas. Em suas 

dependências estão instalados os seguintes setores: 

 registro escolar, 
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 salas de professores e de reuniões medindo aproximadamente 25 m², contendo uma 

mesa com seis cadeiras para pequenas reuniões, armários e porta objetos.  

 laboratórios de informática  

 auditório com aproximadamente 140 m2, com 72 lugares, computador, data show, 

acesso à internet e recursos de áudio e vídeo conferência; 

 

Pavilhões de aula  

O Campus UFV-Florestal possui cinco pavilhões de aula, entre outras salas de aulas 

setoriais que podem ser utilizadas pelo curso, conforme as necessidades. Pavilhão de aulas 

A – 02 salas com capacidade para 70 alunos. Pavilhão B – 02 salas com capacidade para 70 

alunos. Pavilhão C – 02 salas com capacidade para 60 alunos e 04 salas com capacidade para 

35 alunos. Pavilhão D – 02 salas com capacidade para 50 alunos e 06 salas com capacidade 

para 40 alunos. Pavilhão E – 02 salas com capacidade para 50 alunos e 06 salas com 

capacidade para 40 alunos. Zootecnia – 02 salas com capacidade para 40 alunos. Agronomia 

– 02 salas com capacidade para 40 alunos e 02 salas com capacidade para 25 alunos. 

As aulas teóricas do curso de Ciências Biológicas concentram-se, em sua maioria, no 

PVE – Pavilhão de Aulas E. As salas variam em tamanho, conforme o número de alunos, 

sendo que a distribuição de aulas em cada sala feita pela Diretoria de Ensino, observando o 

número de alunos matriculados na disciplina. Todas as salas são arejadas, bem iluminadas, 

possuem carteiras escolares móveis, adequadas para o uso de anotações, com acessibilidade, 

carteiras para canhotos e destros, quadro de giz ou quadro branco para pincel, projetor 

multimídia fixo em cada sala, ventiladores silenciosos adquiridos especificamente para 

permitir uma ventilação adequada da sala com conforto acústico necessário para lecionar as 

aulas.  

Os prédios de aulas contam ainda com acessibilidade, banheiros masculino e 

feminino, bebedouros de água, e foram construídos próximos aos demais serviços 

acadêmicos, de modo a facilitar a mobilidade do aluno entre as aulas e os prédios 

administrativos e serviços de alimentação. Contam ainda com espaço verde, jardins e áreas 

de convivência que permitem ao aluno bem-estar e integração comunitária nos intervalos de 

aulas. Os prédios de aulas possuem estacionamentos próprios, tanto para carros como para 

bicicletas (bicicletário) e o acesso se dá por avenida dupla, com passeios e ciclovias. Todos 
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os prédios de aulas possuem cobertura wireless de internet móvel, e os alunos e professores 

possuem acesso gratuito por meio de senha pessoal. 

Para o desenvolvimento das aulas, o curso dispõe ainda de 03 Laboratórios de 

Informática, 01 Laboratório de Física, 01 Laboratório de Química, 2 Laboratórios 

Multiusuários, 01 Laboratório de Drosophilas, e laboratórios de pesquisa que apoiam as 

atividades práticas de algumas disciplinas. A comunidade acadêmica do curso conta ainda 

com dois auditórios de aproximadamente equipados com computador, data show, acesso à 

internet e recursos de áudio, um localizado no Prédio Principal, dentro do campus e outro 

localizado em área do campus no centro urbano do município de Florestal, próximo às 

escolas do município, possibilitando facilitando o acesso e o intercâmbio com a comunidade. 

 

Gabinetes de professores 

Todos os professores possuem gabinete. Os gabinetes de professores do curso de 

Ciências Biológicas ficam todos reunidos em um prédio próprio, chamado pela comunidade 

acadêmica de “Casa da Biologia”. Possui gabinetes individuais e partilhados. Todos os locais 

atendem aos requisitos de dimensão, iluminação, ventilação e conservação, contendo 

mobiliário básico necessário, aparelho telefônico, computador, impressora e ligação com a 

internet sendo adequados para as atividades de preparação de aulas e atendimento aos alunos. 

As dimensões dos gabinetes são variáveis por ter sido uma estrutura adaptada para receber 

gabinetes, mas possui além dos gabinetes de professores, banheiro, copa e cozinha, sala de 

reuniões e estacionamento próprio. Fica instalado próxima aos laboratórios de ensino do 

curso. 

Novas obras de infraestrutura estão sendo construídas, já em fase avançada de 

construção. Novos laboratórios atenderão o curso e junto desses prédios estão sendo 

construídos gabinetes individuais para todos os docentes, centralizando todas as atividades 

de ensino e atendimento em espaços contíguos, ao lado na nova biblioteca e do novo 

restaurante Universitário, em área central do campus. 

 

Laboratórios didáticos  

O Campus conta com vários laboratórios de ensino dentre eles os laboratórios 

didáticos de Matemática, Física, Química, Biologia e Informática. Os Laboratórios 
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específicos do Curso de Ciências Biológicas - licenciatura possuem dimensões, 

equipamentos e mobiliários adequados para os fins a que se propõem. São três laboratórios, 

descritos a seguir: 

 

Laboratório Multiuso 1 de Biologia – Microscopia. 

 Localizado no prédio dos cursos de Química e Biologia, o laboratório conta com três 

salas, sendo uma para as aulas práticas e duas para apoio e almoxarifado de material didático, 

totalizando 73m2. O laboratório conta com capacidade para até 25 alunos e é utilizado para 

as aulas práticas das disciplinas que exigem microscopia ótica, sendo elas: CBF 111 - 

Biologia Celular,  CBF 120 - Citologia e Histologia, CBF 170 - Biologia e Ecologia de Algas 

e Briófitas, CBF 175 - Plantas Vaculares - Células e Tecidos, CBF 176 - Plantas Vasculares: 

Biologia e Anatomia, CBF 177 - Antomia de Espermatófita, CBF 180 - Organografia e 

sistemática de espermatófita, CBF  221 - Histologia Básica, CBF 230 - Ecologia I, CBF 264 

- Parasitogia Humana, CBF 265 - Zoologia dos Vertebrados II, CBF 270 - Fisiologia 

Vegetal , CBF 330 - Geologia e paleontologia, CBF 335 - Ecologia II, CBF 390 - Noções de 

Gestão Ambiental e Saneamento, CBF 400 - Instrumentação para Ensino de Ciências, CBF 

401 - Instrumentação para o Ensino de Biologia. 

 

Laboratório Multiuso 2 – Morfofisiologia Animal. 

Localizado em anexo ao prédio dos cursos de Química e Biologia, o laboratório conta 

com banheiro e três salas, sendo uma para as aulas e duas para apoio e almoxarifado de 

material didático, totalizando 73m2. O laboratório conta com capacidade para até 25 alunos 

e atende as disciplinas de CBF220 – Anatomia Humana, CBF222 Biologia do 

Desenvolvimento, CBF230 Fisiologia Animal, CBF260 Zoologia dos Invertebrados I, 

CBF261 Zoologia dos Invertebrados II. 

 

Laboratório de Microbiologia: 

Localizado no setor de Agroindústria, o laboratório conta com ampla sala equipada 

com bancadas para o atendimento de até 50 alunos (o curso de Ciências Biológicas admite 

um máximo de 25 alunos por turma prática) e uma sala de apoio e almoxarifado, totalizando 
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115m2. O laboratório é utilizado para a disciplina CBF 115 – Biologia dos Microrganismos 

e para a realização de atividades de pesquisa e extensão dos professores e alunos do curso. 

 

Laboratório de Drosophilas: 

Anexo ao Laboratório Multiuso I, a sala das Drosophilas é utilizada na disciplina de 

CBF245 Práticas em Genética e Biologia Molecular, para a criação de moscas das frutas de 

diferentes linhagens mutantes e experimentos de cruzamentos mendelianos. 

 Os laboratórios atualmente em uso estão equipados com materiais e reagentes que 

atendem de forma adequada grupos de até 25 alunos por aula prática. Os laboratórios 

específicos do curso estão equipados com os seguintes equipamentos: 

 

Laboratório Multiuso I  

Equipamentos                                                                                               Quantidade 
Micrótomo  1 

Estufa  2 

Destilador 1 

Deionizador 1 

Barrilete/água 1 

Agitador magnético 1 

Geladeira 1 

Armários 6 

Estantes 4 

Quadro branco 1 

Microscópio binocular 14 

Microscópio Trinocular com sistema de captação para projeção 1 

Lupas  8 

Estufa de secagem 2 

Data Show 2 

Caixas de lâminas preparadas com cortes histológicos. 15 

Vidrarias em Geral e Reagentes 

 

Laboratório Multiuso II 

Equipamentos                                                                                               Quantidade 
Microscópio Nikon Eclipse E200 04 

Microscópio Olympus CX31 03 

Lupa Olympus SZ51 04 

Lupa Biofocus 03 

Projetor Multimídia Epson Power Lite S18+ 01 

Notebook Acer 01 

TV Philco 29” TPF2940 01 

DVD Semp Toshiba Pro Scan 01 
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Estufa de Secagem Med Clave Modelo 3 01 

Estufa Bacteriológica Lucadema 01 

Computador Positivo 01 

Refrigerador Eletrolux DC43 01 

Refrigerador Continental Copacabana 01 

Coluna vertebral (Clássica) 01 

Coluna vertebral (Sistema Nervoso) 01 

Crânio (Clássico) 01 

Crânio (Suturas) 02 

Crânio (Mandíbula exposta) 01 

Crânio (Origem/inserção – músculos) 01 

Articulação do joelho 01 

Articulação do cotovelo 01 

Articulação do ombro 01 

Articulação coxofemoral 01 

Cérebro (hemipartes) 01 

Contador de células sanguíneas 02 

Pulmão 02 

Laringe 02 

Fumante mecânico 01 

Esfignomanômetro anaeróide Solidor 01 

Olho  01 

Ouvido 01 

Pelve gravídica 01 

Série de gravidez 02 

Mama (3 mamas individuais) 02 

Pelve feminina (Maior) 01 

Pelve feminina (menor) 01 

Pelve masculina 01 

Vagina  01 

Pênis  02 

Sistema urinário (feminino/masculino) 01 

Rim (néfrons, vasos sanguíneos e corpúsculo renal) 01 

Esqueleto desarticulado 01 

Esqueleto articulado 01 

Modelo anatômico muscular 01 

Modelo do desenvolvimento embrionário 01 

Laminário (Morfofisiologia Animal) 01 

Laminário (Embriologia Básica) 01 

Laminário (Anatomia Vegetal) 01 

Laminário (Biologia Vegetal) 01 

Micrôtomo de mesa 01 

Kits Cirúrgicos 05 
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Laboratório de Drosophilas 

O laboratório conta com vidraria, reagentes e utensílios necessários para criação de 

moscas das frutas Drosophila melanogaster das linhas tipo selvagem, mutante tipo ebony, 

mutante tipo White, mutante tipo taxi-ebony. Conta ainda com incubadora B.O.D. para 

criação das moscas em temperatura ambiente. O laboratório ainda possui 12 lupas tipo 

estereomicroscópio para avaliação de linhagens, instaladas em laboratório anexo de 

Fitopatologia que possui bancadas apropriadas para os experimentos de cruzamentos 

genéticos. 

 

Coleção Zoológica didática 

Fundada em março de 2010, a Coleção Zoológica Didática do Campus UFV-

Florestal (CZD), encontra-se em condições de atender as demandas dos cursos que a 

utilizam, contando com exemplares representativos de todos os Filos abordados nas aulas 

práticas. Atualmente a CZD encontra-se em franca expansão, e a expectativa é de, em poucos 

anos, formar uma das maiores e mais representativas coleções didáticas do estado de Minas 

Gerais. Durante o curto período de existência da CZD foram realizadas diversas expedições 

de coleta de material, com destaque para as realizadas nos municípios de Guarapari (ES), 

Arraial do Cabo (RJ), Marliéria, Ouro Preto, Montes Claros e Januária (MG). Estas 

expedições, juntamente com as coletas realizadas no próprio campus universitário, 

culminaram com a reunião de acervo, que conta com representantes dos diversos filos, 

cobrindo Filo Porifera , Filo Cnidaria, Filo Platyhelminthes, Filo Mollusca , Filo Annelida, 

Filo Arthropoda, Filo Cycloneuralia, Filo Echinodermata, Filo Chordata. O acervo tombado 

da coleção é de, aproximadamente: 170 peixes, 250 répteis e anfíbios, 300 aves e 45 

mamíferos. Também possui dezenas de anfíbios, serpentes e peixes ainda não tombados, 

além de pelo menos 1000 invertebrados de praticamente todos os grandes grupos utilizados 

nas aulas práticas como material didático. 

 

Coleção Entomológica didática 

Para apoio à disciplina de zoologia dos invertebrados II e disciplinas de entomologia 

oferecidas para o curso de Agronomia, foi montada a coleção entomológica didática que 

reúne insetos das principais ordens, com centenas de espécimes das principais ordens: 
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Blattodea, Isoptera, Hemiptera, Lepdoptera, Hymenoptera, Coleoptera e Diptera. A coleção 

está passando atualmente por curadoria, e conta com armários entomológicos com gavetas, 

caixas entomológicas padrão e desumidificador de ambiente. 

 

Laboratório de Microbiologia 

Utilizado para a disciplina CBF 115 – Biologia dos Microrganismos e para a 

realização de atividades de pesquisa e extensão dos professores e alunos do curso. 

 

Equipamento Quantidade 

Armários p/ vidraria 4 

Estufa p/ cultura 1 

Estufa p/ esterilização 1 

Estufa p/ secagem 1 

Forno microondas 1 

Destilador  1 

Balanças semi-analítica 2 

Autoclave 1 

Geladeiras 2 

Contador de colônias 1 

Capela de exaustão  1 

Capela de microbiologia c/ luz UV 1 

Banho-maria (cap. 80 tubos de ensaio)  1 

Crioscópico 1 

Microscópio binocular  10 

Estante em aço 1 

Quadro branco 1 

Chapa de aquecimento c/ agitação 1 

Dessecador 1 

Vidrarias em geral 4000 (aproximadamente) 

 

Outros Laboratórios didáticos  

 

Laboratório de Química (70 m2):  

Laboratório utilizado para aulas de Química Geral e Bioquímica, no qual são 

priorizadas análises para fundamentar o conhecimento da química necessária ao 

desenvolvimento do curso. O laboratório conta com espaço adequado para 25 alunos, 

bancadas centrais, pHmetro, condutivímetro, espectrofotômetro de UV-Visível, centrífuga, 

balanças analíticas e semi-analíticas, evaporador rotativo, manta de aquecimento, agitadores 
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magnéticos, estufas, destilador, multímetros, pHmetros, projetores multimídia, ponto de 

fusão, mufla, bomba de vácuo, banho maria geladeira, vidrarias específicas, capela de 

exaustão, destilador e deionizador de água. A infraestrutura do laboratório ainda está sendo 

completada, com equipamentos já em fase de aquisição, tais como, Infravermelho e 

fotômetro de chama. 

 

Laboratório de Física (71 m2): 

Espaço utilizado para aulas de Laboratório de Física Geral. São realizados experimentos 

quantitativos que auxiliam no entendimento dos fenômenos físicos em vários ramos da 

Física como Mecânica, Termodinâmica, Movimentos ondulatórios, Óptica geométrica e 

Óptica Física, Eletromagnetismo e Física Moderna. O espaço do laboratório é suficiente para 

uma turma com 25 alunos que ficam distribuídos em duas bancadas. Há equipamentos para 

montagens de experimentos das disciplinas listadas acima. Há a disposição dos alunos dois 

computadores com software para confecção de gráficos e ajuste de curvas. A infraestrutura 

do laboratório ainda está sendo completada com equipamentos cuja aquisição está sendo 

processada. 

Os laboratórios didáticos do curso de Ciências Biológicas possuem assistentes e técnico 

que são responsáveis pela organização, controle de estoque, preparo das aulas práticas e 

auxílio ao professor e assistência aos alunos envolvidos nas diversas disciplinas. Atualmente 

o curso conta com um técnico de laboratório e três assistentes de laboratório, estando 

previsto no plano de gestão do curso a contratação de mais sete assistentes para atenderem 

os laboratórios em construção.  O técnico de laboratório assume a função de organização dos 

laboratórios, manutenção de itens e equipamentos para as aulas práticas e é o responsável 

pelo serviço de compras do curso de Ciências Biológicas, e pela parceria que o curso possui 

em convênio com a Fundação Ezequiel Dias para doação de reagentes. Também é o 

responsável pelo controle de Químicos junto à Polícia Federal, para aqueles reagentes que 

por legislação exigem controle. As assistentes de Laboratório auxiliam na manutenção dos 

itens de aulas práticas, preparação de aulas e manutenção de coleções. As assistentes de 

laboratório ainda auxiliam os professores durante as aulas, quando solicitadas, e durante a 

execução de práticas, orientando e prestando assessoria direta aos alunos na realização de 
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práticas fora dos horários de aula, sendo as responsáveis pelo monitoramento dos alunos em 

uso dos laboratórios na ausência do professor da disciplina. 

Além disso, o curso conta com monitores nas disciplinas que apresentam maior índice 

de dificuldade entre os alunos e naquelas onde a monitoria se faz necessária como 

facilitadora do processo ensino aprendizagem. O monitor tem como atribuição zelar pelos 

equipamentos, contribuir na comunicação entre os alunos e o professor, auxiliar os 

professores na execução de práticas, colaborar com os alunos na elaboração de projetos e 

seminários, Os monitores encontram-se sob orientação permanente do coordenador da 

disciplina e são selecionados de acordo com as normas da UFV. 

Para melhor disciplinar a utilização dos equipamentos os laboratórios possuem 

normas próprias de funcionamento que se encontram no Anexo VII. 

 

Biblioteca 

O acervo da bibliografia básica possui três títulos por unidade curricular, disponível 

na proporção média de um exemplar para cada 5 alunos, de cada uma das unidades 

curriculares. Todos os títulos estão disponíveis para consulta na Biblioteca do campus e 

podem ser tomados por empréstimo conforme as regras estabelecidas pelo setor. As 

referências passam por constante atualização, com aquisição de novos exemplares para esse 

processo a cada ano. 

O acervo da bibliografia complementar possui pelo menos cinco títulos por unidade 

curricular, disponível na proporção de pelo menos um exemplar, de cada uma das unidades 

curriculares. Todos os títulos estão disponíveis para consulta na Biblioteca do campus e 

podem ser tomados por empréstimo conforme as regras estabelecidas pelo setor. As 

referências passam por constante atualização, com aquisição de novos exemplares para esse 

processo a cada ano. 

Os estudantes encontram na biblioteca do Campus Florestal farto acervo de 

periódicos para consulta. Seguindo a tendência mundial de concentrar a informação na forma 

digital, a biblioteca disponibiliza aos seus estudantes a consulta ao Portal de Periódicos 

CAPES e ao site “domínio público” nos 09 computadores destinados especificamente aos 

usuários, com funcionamento de segunda a sexta-feira de 6:30 às 22:30 horas e, aos sábados 

de 7:00 às 12:00 horas. O acesso remoto ao Portal de Periódicos é também disponibilizado 
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a todos os estudantes do Campus, que poderão acessar O texto completo dos periódicos de 

suas residências, ou por meio de computadores pessoais nas áreas do Campus com cobertura 

de internet em todo o Campus. A Universidade Federal de Viçosa é membro da comunidade 

acadêmica federada – CAFE, que permite o acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal 

de Periódicos CAPES disponível para a instituição. Desta forma, o aluno do curso pode 

acessar todo o conteúdo do Portal de Periódicos CAPES, bastando para isso login com sua 

senha pessoal. 

O Portal de Periódicos da Capes oferece acesso a textos completos disponíveis em 

mais de 38 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e a diversas bases de dados 

que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até normas 

técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais, 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 CAPES 

proporciona acesso livre aos mais prestigiados periódicos internacionais de todas as áreas 

das Ciências Biológicas, tais como: American Journal of Botany;Annals of Botany;Annual 

Review of Ecology, Evolution, and Systematics; Annual Review of Genetics; Behavioral 

Ecology and Sociobiology; BMC Biology; Conservation Biology; Ecography; Ecological 

Monographs; Ecology; Evolution; Global Change Biology; Global Ecology & 

Biogeography; Journal of Animal Ecology; Journal of Biogeography; Molecular Biology & 

Evolution; Molecular Ecology, Nature; PLoS Genetics; Proceedings of the National 

Academy of Sciences; Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences; Science; 

The American Naturalist; The Quarterly Review of Biology; Trends in Ecolology & 

Evolution e Trends in Genetics. 

Os computadores presentes na biblioteca também permitem acesso gratuito à 

Biodiversity Heritage Library, um consórcio de bibliotecas de história natural e botânica que 

tem se dedicado a digitalizar e disponibilizar seu acervo na área de biodiversidade. Este 

acervo é de livre acesso, podendo também ser consultado remotamente. A Biodiversity 

Heritage Library conta atualmente com mais de 55.000 títulos (principalmente periódicos e 

obras raras), distribuídos em mais de 105.000 volumes. Este portal comporta principalmente 

as obras produzidas na primeira metade do século XX e século XIX, fundamentais para todo 

e qualquer trabalho na área de sistemática, zoologia e botânica, bem como para muitos 
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trabalhos nas outras áreas das Ciências Biológicas. Este portal é o complemento perfeito ao 

portal Capes, que comporta principalmente a produção científica moderna, publicada a partir 

da segunda metade do século XX. 

Portanto, os estudantes do Campus Florestal contam com acesso livre e fácil a vasta 

literatura científica de qualidade, que inclui desde obras raras até as mais recentes 

publicações. Dessa maneira, o acervo de periódicos disponibilizado pode ser considerado 

adequado não apenas ao ensino de qualidade, mas também ao desenvolvimento de projetos 

de extensão e pesquisa em alto nível. 

 

Setor de Tecnologia da Informação. 

Esse setor responsável pela administração dos laboratórios e da infraestrutura de 

tecnologia do Campus, contando com dois funcionários na área de redes e sistemas, e outro 

na área de manutenção, além de dois estagiários. 

 

Posto de assistência médica e odontológica 

A divisão de Saúde da UFV-Florestal presta assistência médica, odontológica, 

nutricional, psicológica e fisioterápica para estudantes, professores e servidores técnico-

administrativos da universidade. 

 

Restaurante Universitário 

A UFV-Florestal conta com um restaurante universitário que funciona atraz do 

alojamento. O restaurante serve uma média de 1050 refeições diárias. 

 

Ginásio poliesportivo coberto; Quadras externas; Campo de futebol 

O Campus da UFV Florestal conta com estrutura para a prática desportiva, utilizada 

em competições discentes e como lazer. 

 

Outras instalações. 

 O Campus UFV-Florestal conta também com uma estrutura montada para atender 

aos cursos técnicos de Agropecuária e Agroindústria com diversas áreas produtivas, como: 

 Mecanização Agrícola; 
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 Hidroponia; 

 Estufas de mudas; 

 Viveiros; 

 Culturas anuais e perenes; 

 Avicultura de Corte e Postura; 

 Apicultura; 

 Cunicultura; 

 Bovinocultura de corte e leite; 

 Suinocultura; 

 Caprino-cultura; 

 Piscicultura; 

 Fruticultura; 

 Equinocultura com pista de hipismo e saltos;  



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

91 

 

 

 

 

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BANCO DE DADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO (MEC), 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP), 

Censo da Educação Superior, 2000 a 2005. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No. 9.394. 20 de dezembro de 

1996. 

DECRETO No. 3.860. Dispõe sobre a Organização do Ensino Superior, a Avaliação de 

Cursos e Instituições, e dá providências. Publicado no DOU de 10/07/2001. 

DECRETO Nº 5.626. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000. Publicado no DOU de 22/12/2005. 

ENCICLOPÉDIA DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA. Revisada em outubro de 2005. 

Fonte/Internet: http://www.inep.gov.br/censo/censo99/censo99mun.asp?UF=31. 

FRANCHES, C.C. et al. LDB Anotada e Comentada e Reflexões sobre a Educação 

Superior. 2005.  

LEI FEDERAL N0 10.861. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES. Publicada no DOU de 14/04/2004. 

LEI FEDERAL Nº 11.788. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 

de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 

de agosto de 2001; e dá outras providências. Publicada no DOU de 25/09/2008. 

MADEIRA, F.A. Implantação de Curso de Ciências Naturais e Aplicadas no Município de 

Ubá. Proposta de projeto aprovada. Setembro de 2005. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Dados Gerais da Educação Básica. 

Outubro de 2003, 80p. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument


Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

92 

 

 

 

 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Evolução da Matrícula. Julho de 2003, 

108p. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior. Maio de 2000. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Superior. Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica. Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de 

Ensino Superior – SAPIENS/MEC. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 

Diretrizes para Elaboração. Dezembro de 2004. 5p. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Secretaria da Educação Média e 

Tecnológica. O Ensino Médio é Educação Básica. Brasília/DF. 1997. 

OLIVEIRA, LUIZ CARLOS CARVALHO DE. Uma Análise das Transformações na 

Gestão do Ensino Superior no Brasil. http://www.aespi.br/revista/revista2/art4.htm 

PARECER CNE/CP 09/2001, aprovado em 08/05/2001 pelo Conselho Pleno do CNE. 

PARECER CNE/CP 27/2001, aprovado em 02/10/2001 pelo Conselho Pleno do CNE. 

PARECER CNE/CP 28/2001, aprovado em 02/10/2001 pelo Conselho Pleno do CNE. 

PORTARIA No. 4.361. Ministério da Educação. Processo de Credenciamento e 

Descredenciamento de Instituições de Educação Superior. Publicada no DOU de 292 de 

dezembro de 2004. 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CUROS DE LICENCIATURA NOTURNO EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. Coordenação do Curso Noturno de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. Universidade Federal de Viçosa. 2009. 

RESOLUÇÃO No. 450. Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Altera e 

Consolida Normas Relativas á Educação Superior do Sistema Estadual de Educação de 

Minas Gerais e dá outras providências. 26 de março de 2003. 

RESOLUÇÃO CNE/CP 1/2002. Ministério da Educação. Institui Diretrizes Nacionais para 

Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, em Cursos de 

Licenciatura, de Graduação Plena. Homologado no DOU em 17 de janeiro de 2002. 

RESOLUÇÃO CNE/CP 2/2002. Ministério da Educação. Institui a Duração e a Carga 

Horária dos Cursos de Licenciatura, de Graduação Plena, de Formação de Professores da 

Educação Básica em Nível Superior. Homologado no DOU de 19 de fevereiro de 2002. 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

93 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES No. 07/2002. Ministério da Educação. Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Ciências Biológicas. Homologado no DOU em 11 de março 

de 2002. 

SCHWARTZMAN, S. A Revolução Silenciosa do Ensino Superior. São Paulo: NUPES/ 

USP. Março. 2000. 

TRAMONTINA, R. Ensino Superior: uma Agenda para Repensar seu 

Desenvolvimento. Texto para discussão. IPEA. n.388, out. 1995. 

UFV. Estatuto e Regimento da Universidade Federal de Viçosa. Estatuto aprovado pelo 

Conselho Universitário em sua 231ª reunião, de 16 e 17.12.98; aprovado pela Portaria nº 

768, de 14.5.99, do Ministro de Estado da Educação (à luz do Parecer nº 354/99 – 

CESu/CNE), publicada no DOU de 18.5.99; averbado no Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, em 27.9.99. 

UFV. Projeto Pedagógico Institucional. http://www.ufv.br/pre/ppi/apresenta_ppi.html 

  

http://www.ufv.br/pre/ppi/apresenta_ppi.html


Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

94 

 

 

 

 

ANEXO I: MATRIZ CURRICULAR 

 

Currículo do Curso de Ciências Biológicas -  Licenciatura 

ATUAÇÃO 

O Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, 

promove uma formação sólida com conhecimentos gerais e atualizados na área pedagógica e nas áreas de 

atuação do Biólogo: Meio Ambiente e Biodiversidade, Biotecnologia e Produção e Saúde, além de uma 

sólida formação humanista, crítica e reflexiva. O licenciado será ainda conhecedor da história de sua 

profissão, seus determinantes políticos, econômicos e ideológicos e suas implicações. Deverá estar atento 

às transformações da área de meio ambiente e sua relação com o mercado de trabalho em que atua, sendo 

capaz de antever as necessidades que ocorrerão a partir dessas mudanças. O licenciado deverá ter plena 

convicção do poder da educação como instrumento de transformação social, portanto, deve estar 

preparado para, aliando o conhecimento existente e as técnicas pedagógicas, avançar em direção à 

qualidade do ensino. Deve atentar para a pesquisa científica e atividades técnicas de alto nível, com uma 

atitude permanente de investigação, que conheça a natureza e esteja consciente das forças que direcionam 

e atuam na acumulação do saber científico. Deve ser um indivíduo que tenha uma visão crítica sobre os 

usos, benefícios e os limites da ciência; que esteja atualizado nas diversas áreas de conhecimento da 

biologia moderna; que participe dos debates da atualidade e discussões científicas, sabendo distinguir o 

que tem fundamentação do que não está cientificamente fundamentado; que seja um profissional capaz 

de analisar criticamente problemas de ordem biológica, ecológica e humana, e saiba interpretar as relações 

entre o homem, a sociedade, a natureza e a ciência, transmitindo estes conhecimentos a seus alunos. Ao 

longo de sua carreira acadêmica, o licenciando poderá consolidar sua formação por meio de sua 

participação nos diversos Programas Institucionais de ensino, pesquisa e, ou, extensão da UFV. Após 

formado, poderá ainda complementar seus estudos na pós-graduação Lato Sensu ou Scricto Sensu. 

Reconhecimento:  

Portaria do MEC Nº619 de 30/10/2014 

Autorização: CEPE-UFV, Ata N.º 443 de 06/09/2007 

Ano de início: 2009 

Turno: Noturno - 25 vagas anuais 

 

Exigência Horas Prazos Anos 

Disciplinas obrigatórias 3.090 Mínimo 3,0 

Disciplinas Optativas (mínimo) 120 Padrão 4,5 
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Estágio Supervisionado (405 h)   Máximo 8 

TOTAL 3.210   

 

SEQUÊNCIA SUGERIDA 

    

Disciplinas Obrigatórias 

Código       Nome 

Carga Horária 

Cr(T-P) 

Total 

 Horas 

Pré-requisito 

 (ou Co-requisito*)  

1º Período 

CBF105 Taxonomia e Sistemática Filogenética 2(2-0) 30  

CBF111 Biologia Celular 4(2-2)  60  

CBF220 Anatomia Humana 4(2-2) 60 CBF111* ou CBF120* 

CBF260 Zoologia dos Invertebrados I 4(2-2) 60 CBF111* 

QMF100 Química Geral 4(4-0) 60  

QMF107 Laboratório de Química Geral 2(0-2) 30 QMF100* 

TOTAL  20 300  

TOTAL ACUMULADO 20 300  

 

2º Período 

BQF101 Laboratório de Bioquímica I 2(0-2) 30 BQF100* ou BQF102* ou BQF103* 

BQF102 Bioquímica Básica 4(4-0) 60 CBF111 ou CBF120 

CBF170 Biologia e Ecologia de Algas e Briófitas 3(1-2) 45  

CBF221 Histologia Básica 4(2-2) 60 CBF111 

CBF240 Genética 4(4-0) 60 CBF111 ou AGF111 

CBF261 Zoologia dos Invertebrados II 4(2-2) 60 CBF260 

TOTAL  21 315  

TOTAL ACUMULADO 41 615  

 

3º Período 

CBF109 Bioética e Filosofia da Ciência 2(2-0) 30  

CBF175 Plantas Vasculares: Células e Tecidos 2(0-2) 30 CBF111 

CBF222 Embriologia 4(2-2) 60 CBF221 

CBF265 Zoologia dos Cordados I 4(2-2) 60  

EDF133 Educação e Realidade Brasileira 4(4-0) 60  

MAF107 Noções de Cálculo Diferencial e Integral 4(4-0) 60  

TOTAL  20 300  

TOTAL ACUMULADO 61 915  
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4º Período 

CBF176 Plantas Vasculares: Biologia e Anatomia 4(2-2) 60 CBF175 

CBF200 Biofísica 4(2-2) 60 CBF111 

CBF266 Zoologia dos Cordados II 4(2-2) 60 CBF265 

CBF311 Biologia Molecular 4(2-2) 60 BQF102, CBF111 

EDF117 Psicologia do Desenvolvimento da 

Aprendizagem 

4(4-0) 60  

FIF101 Fundamentos de Física 2(2-0) 30 MAF107 

TOTAL  22 330  

TOTAL ACUMULADO 83 1245  

 

5º Período 

     

CBF180 Organografia e Sistemática das 

Espermatófitas 

5(1-4) 75  

CBF230 Ecologia I 4(3-1) 60  

CBF340 Evolução Orgânica 4(4-0) 60 CBF240 

EDF144 Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Fundamental e Médio 

4(4-0) 60  

FIF121 Laboratório de Física Geral 2(0-2) 30  

TOTAL  19 285  

TOTAL ACUMULADO 102 1530  

 

6º Período 

CBF270 Fisiologia Vegetal 6(4-2) 90 (BQF100 e CBF177) ou (BQF100 e 

AGF221) ou (BQF102 e CBF175 e 

CBF176) 

CBF335 Ecologia II 3(2-1) 45 CBF230 

CBF400 Instrumentação para o Ensino: Ciências 4(0-4) 60 EDF155* 

EDF155 Didática 4(4-0) 60 EDF117* 

MAF105 Iniciação à Estatística 4(4-0) 60 MAF107 ou MAF140 ou MAF141 

TOTAL  21 315  

TOTAL ACUMULADO 123 1845  
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7º Período 

CBF115 Biologia de Microrganismos 4(2-2) 60 CBF111 

CBF245 Práticas em Genética e Biologia 

Molecular 

4(0-4) 60 CBF240 

CBF391 Metodologia da Pesquisa em Ciências 

Biológicas 

2(0-2) 30  

CBF401 Instrumentação para o Ensino: Saúde 4(0-4) 60 EDF155 

CBF403 Estágio Supervisionado em Ciências I 9(4-5) 135 EDF155 e CBF400 

TOTAL  14 345  

TOTAL ACUMULADO 137 2190  

8º Período 

CBF320 Fisiologia Animal 6(4-2) 90 BQF102 e CBF200 e CBF220 e 

CBF266 

CBF330 Geologia e Paleontologia 6(4-2) 90 CBF266* e CBF340* 

CBF402 Instrumentação para o Ensino: Meio 

ambiente 

2(0-2) 30 EDF155 

CBF404 Estágio Supervisionado em Ciências II 9(4-5) 135 CBF403 

CBF406 Trabalho de Conclusão de Curso I 2(1-1) 30 CBF391 

 Optativa    

TOTAL  16 375  

TOTAL ACUMULADO 153 2565  

 

9º Período 

CBF435 Conservação e Manejo da Vida Silvestre 2(2-0) 30 CBF335 

CBF405 Estágio Supervisionado em Biologia 9(4-5) 135 CBF404 

CBF407 Trabalho de Conclusão de Curso II 7(1-6) 105 CBF406 

CBF408 Atividades complementares 0(0-14) 210  

LEF280 LIBRAS Língua Brasileira de Sinais 3(3-0)  45  

 Optativas    

TOTAL  12 525  

TOTAL ACUMULADO 165 3090  
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Disciplinas Optativas 

AGF230 Gênese do Solo 4(2-2) 60  

AGF231 Constituição, Propriedade e Classificação de Solo 5(3-2) 75 AGF230 

AGF302 Produção e Tecnologia de Sementes 4(2-2) 60 CBF270 

CBF248 Imunologia 2(2-0) 30 CBF111 e CBF115 

CBF264 Parasitologia Humana 4(2-2) 60 CBF261 e CBF335 

CBF271 Ecofisiologia Vegetal 4(2-2) 60 CBF270 e CBF335* 

CBF325 Patologia Geral 3(3-0) 45 
CBF220 e (CBF225* ou 

CBF320*) 

CBF336 Biogeografia 2(2-0) 30 CBF 330* e CBF335 e CBF340 

CBF380 Tópicos Atuais em Biologia Vegetal 

2(2-0) 30 (CBF180 ou AGF220) e 

CBF270 

CBF390 Noções de Gestão Ambiental e Saneamento 3(2-1) 45 CBF335* 

CBF430 Ecologia de Campo 3(0-3) 45 CBF335 

CBF409 Neurobiologia do processo ensino aprendizagem 2(2-0) 30 EDF117 e CBF320* 

EAF210 Microbiologia dos alimentos 4(2-2) 60 CBF 115 

EDF127 Filosofia da Ciência 3(3-0) 45  

EDF227 Concepção Filosófica da Educação 4(4-0) 60  

EDF230 Sociologia da Educação 4(4-0) 60  

EDF314 Dinâmica de Grupo 4(4-0) 60  

LEF100 Português Instrumental I 4(4-0) 60  

LEF101 Português Instrumental II 4(4-0) 60  

LEF215 Inglês I 4(4-0) 60  

LEF216 Inglês II 4(4-0) 60 LEF215 

TBC104 Empreendedorismo 4(4-0) 60  

TGA251 Legislação Ambiental 3(3-0) 45  

TGA350 Licenciamento Ambiental 3(1-2) 45 TGA251 

TGA351 Avaliação de Impactos Ambientais 3(3-0) 45 TGA350* 

TGA373 Gestão Ambiental 4(4-0) 60  

TGA391 

Elaboração e Desenvolvimento de Projetos 

Ambientais 

4(4-0) 60  

  

Obs.: Os alunos poderão cursar qualquer disciplina oferecida pela universidade como facultativa, desde que 

autorizado pelo orientador acadêmico e com anuência da comissão coordenadora.  
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ANEXO II: EMENTÁRIO 

 

Primeiro Período 

CBF105   Taxonomia e Sistemática Filogenética 

Introdução à Taxonomia e à Sistemática Filogenética. Coleta de espécimes e coleções 

biológicas. Publicações em taxonomia. Estudando a distribuição geográfica. Nomenclatura 

científica. Conceitos de espécies. Plesiomorfia e Apomorfia. Grupos monofiléticos e 

merofiléticos. Métodos de reconhecimento de sinapomorfias e homoplasias. Protocolos de 

análises e Matrizes de informações. Informações em cladogramas. Construção de 

cladogramas. Classificações filogenéticas. Métodos numéricos. 

CBF111   Biologia Celular 

Introdução às células e vírus. Métodos de estudo da célula. Composição química da célula. 

Estrutura das membranas e transporte. Metabolismo energético da célula. Célula vegetal. 

Citoesqueleto. Estrutura do núcleo interfásico. Processos de síntese na célula. 

Compartimentos intracelulares e transporte. Divisão celular e morte celular programada. 

CBF220   Anatomia Humana 

Introdução ao estudo de anatomia. Sistema esquelético. Articulações. Sistema muscular. 

Sistema nervoso. Sistemas circulatório e linfático. Sistema respiratório. Sistema digestivo. 

Sistema urinário. Sistema genital. Sistema endócrino. Sistema tegumentar. 

CBF260   Zoologia dos Invertebrados I 

Introdução aos invertebrados. Protozoa. Introdução aos Metazoa. Porifera. Cnidaria. 

Ctenophora. Introdução aos Bilateria. Platyhelminthes. Nemertea. Cycloneuralia. 

Gnathifera. Annelida. Onychophora. 

QMF100   Química Geral 

Classificação da matéria. Propriedades físicas, químicas e unidades de medida. Estrutura 

atômica e distribuição eletrônica. Tabela periódica e propriedades periódicas. Ligações 

químicas. Forças intermoleculares. Soluções e concentrações. Equações químicas e 

estequiometria. Equilíbrio químico. Equilíbrio ácido-base e cálculo de pH. Eletroquímica. 

QMF107   Laboratório de Química Geral 
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O laboratório e equipamento de laboratório. Substâncias puras e misturas. Fenômenos físicos 

e químicos e reações químicas. Propriedades dos elementos químicos. Obtenção e 

purificação de substâncias. Estudo das soluções. Estequiometria. Ácidos e bases. 

Oxirredução. Pilhas. Cinética das reações químicas. Termoquímica. Reações Químicas 

especiais. 

 

Segundo Período 

CBF170   Biologia e Ecologia de Algas e Briófitas 

Sistemas de classificação. Cianobactérias e algas de águas continentais e marinhas: 

morfologia, fisiologia, ultraestrutura, ecologia e aspectos evolutivos. Identificação de 

gêneros e espécies representativas. Briófitas: morfologia, sistemática, reprodução, ecologia 

e filogenia.  

CBF221   Histologia Básica 

Tecidos epiteliais. Tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido adiposo. Tecido 

cartilaginoso. Tecido ósseo. Sangue e hemacitopoese. Tecido nervoso. Tecidos musculares.  

CBF261   Zoologia dos Invertebrados II 

Mollusca. Arthropoda. Lophophorata. Echinodermata. Sinopse e filogena dos invertebrados.  

BQF102   Bioquímica Básica 

Carboidratos. Lipídios. Ácidos nucléicos. Aminoácidos e proteínas. Enzimas. Princípios de 

Bionergética. Catabolismo de carboidratos. Utilização do Acetil-CoA. Catabolismo de 

lipídios. Catabolismo de compostos nitrogenados. Biossíntese de carboidratos. Fotossíntese. 

Biossíntese de ácidos graxos e lipídios. Integração do metabolismo.  

BQF101   Laboratório de Bioquímica I 

Introdução aos trabalhos práticos. Caracterização de carboidratos. Titulação potenciométrica 

de um aminoácido. Separação e análise de aminoácidos. Caracterização de lipídios. Técnicas 

de precipitação de proteínas. Dosagem das proteínas do leite pelo método fotocolorimétrico 

de biureto. Hidrólise do amido. Estudo da polifenoloxidase (PPO) extraída da batatinha. 

Identificação dos ácidos nucléicos em material biológico. 

CBF240 Genética 

Genética e sua importância. Cromossomos e reprodução celular. Princípios básicos da 

hereditariedade. Probabilidade e teste de proporções genéticas. Extensões e modificações 
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dos princípios básicos da hereditariedade. Determinação sexual e características ligadas ao 

sexo. Ligação, recombinação e mapeamento gênico eucariótioco. Variação cromossômica. 

Bases químicas da herança. Genética de populações. Genética quantitativa. Biotecnologia. 

  

Terceiro Período 

CBF175   Plantas Vasculares: Células e Tecidos 

A célula vegetal. Meristemas. Tecidos de revestimento. Tecidos fundamentais. Tecidos de 

condução. Células e tecidos secretores.  

CBF222   Embriologia 

Introdução à biologia do desenvolvimento animal. Biologia de reprodução. Morfofisiologia 

dos sistemas reprodutores. Gametogênese. Fecundação (primeira semana do 

desenvolvimento). Clivagem (primeira e segunda semana do desenvolvimento). Gastrulação 

(da terceira à oitava semana do desenvolvimento). Neurulação. Anexos embrionários. 

Organogênese básica (da nova semana do desenvolvimento ao nascimento/período fetal). 

CBF265   Zoologia dos Cordados I 

Origem, radiação e diversidade dos Chordata. Representantes basais dos Chordata. Origem 

e radiação dos Vertebrata. Representantes agnatos dos Vertebrata. Origem e radiação dos 

Gnathostomata. A vida no ambiente aquático. Chondrichthyes: origem, biogeografia, 

morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e conservação. Actinopterygii: origem, 

biogeografia, morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e conservação. Actinistia: 

origem, biogeografia, morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e conservação. 

Dipnoi: origem, biogeografia, morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e 

conservação. A vida no ambiente terrestre. Origem e radiação dos Tetrapoda. Lissamphibia: 

origem, biogeografia, morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e conservação. 

MAF107 Noções de Cálculo Diferencial e Integral 

Números Reais. Funções. Limite e continuidade. Derivadas. Aplicações da derivada. 

Integrais.  

EDF133 Educação e Realidade Brasileira 

Introdução aos estudos educacionais. O fenômeno educativo na sociedade contemporânea. 

Tópicos atuais da educação formal e não-formal.  

CBF109   Bioética e Filosofia da Ciência 
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Introdução e contexto histórico. Aspectos filosóficos da ética. Definições de ética. 

Deontologia. Influência da cultura em valores reais. Ética nas relações humanas. Bioética na 

pesquisa científica moderna:  nascimento, vida, morte e morrer (aborto, reprodução assistida, 

clonagem,  células-tronco, pesquisas com seres vivos, pesquisas com seres humanos,  doação 

de órgãos, eutanásia). Comitês de ética. Aspectos éticos, legais e morais na produção 

científica. Filosofia e ética na docência. 

 

Quarto período 

CBF176 Plantas Vasculares: Biologia e Anatomia 

Plantas vasculares sem sementes: classificação, ciclo de vida, morfologia e anatomia do 

esporófito, tendências evolutivas. Plantas vasculares com sementes: ciclo de vida e anatomia 

dos órgãos vegetativos e de reprodução. 

CBF200 Biofísica 

Introdução à Biofísica. Bioeletricidade. Fluidos. Bioacústica. Biotermologia. Biomecânica. 

Bio-óptica. Biofísica das radiações ionizantes.  

CBF266   Zoologia dos Cordados II 

Origem e radiação dos Amniota. Testudinia: origem, biogeografia, morfologia, fisiologia, 

história natural, diversidade e conservação. Origem e radiação dos Diapsida. Lepidosauria: 

origem, biogeografia, morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e conservação. 

Crocodylia: origem, biogeografia, morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e 

conservação. Origem e radiação dos Archosauria. Origem e radiação das Aves. Aves: 

biogeografia, morfologia, fisiologia, história natural, diversidade e conservação. Origem e 

radiação dos Synapsida. Mammalia: origem, biogeografia, morfologia, fisiologia, história 

natural, diversidade e conservação.  

CBF311   Biologia Molecular 

Introdução e Histórico. Estrutura e propriedades dos ácidos nucléicos. Biossíntese dos ácidos 

nucléicos. Mutação, reparo e recombinação no material genético. Manipulação do material 

genético. Código genético. Biossíntese de proteínas. Regulação da expressão gênica em 

procariotos. Regulação da expressão gênica em eucariotos. Avaliação da função e da 

expressão gênica celular. Métodos pedagógicos em biologia molecular. 

EDF117   Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem 
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A relação da psicologia com a educação. Introdução ao estudo dos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem. Enfoque comportamentalista e seus desdobramentos 

na prática educacional. Enfoque psicanalítico e seus desdobramentos na prática educacional. 

Enfoque gestaltista e seus desdobramentos na prática educacional. Enfoque humanista e seus 

desdobramentos na prática educacional. Enfoque psicogenético e seus desdobramentos na 

prática educacional. Enfoque histórico-cultural e seus desdobramentos  

FIF101 Fundamentos de Física 

Mecânica. Eletromagnetismo. Fluidos. Ondas sonoras e acústicas. Óptica Geométrica e 

física.  

 

Quinto período 

CBF180   Organografia e Sistemática das Espermatófitas 

Caracterização das espermatófitas. Morfologia externa dos órgãos reprodutores. 

Reprodução. Sistemas de classificação e nomenclatura botânica. Herbário e técnicas de 

herborização.  

CBF230   Ecologia I 

Introdução e história da Ecologia, Ecologia e evolução, Biomas, Domínios fitogeográficos 

brasileiros, Condições, Recursos, Nascimento, morte e história de vida, Competição 

intraespecífica, Dispersão, dormência e metapopulações, Competição interespecífica, 

Predação, Decompositores e detritívoros, Parasitismo e doenças, Mutualismo e 

comensalismo.  

CBF340   Evolução Orgânica 

A teoria sintética da evolução e seu desenvolvimento. As fontes de variabilidade. A 

organização da variabilidade genética nas populações. Diferenciação das populações. 

Isolamento reprodutivo e origem das espécies. As grandes linhas da evolução. Evolução 

humana.  

EDF144   Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio 

Fundamentos filosóficos, históricos e sócio-políticos. O sistema escolar brasileiro. 

Fundamentos legais. O ensino fundamental e médio na Lei 9.394/96.  

FIF121   Laboratório de Física Geral 
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Medidas, erros e gráficos. Cinemática e dinâmica da partícula e de corpos rígidos. 

Oscilações, ondas e óptica. Termodinâmica. Eletricidade e magnetismo.  

 

Sexto Período 

CBF270   Fisiologia Vegetal 

Funções da planta. Fotossíntese. Respiração. Nutrição mineral. Assimilação do nitrogênio. 

Relações hídricas. Transporte de solutos orgânicos. Desenvolvimento vegetativo. 

Desenvolvimento reprodutivo. Dormência e germinação. Senescência e abscisão. Fisiologia 

ambiental. A planta sob condições adversas. 

CBF335   Ecologia II 

Introdução à ecologia de comunidade. Sucessão ecológica. Interações entre populações e 

estrutura de comunidades. Teias alimentares. Padrões em riqueza de espécies. Fluxo de 

energia através de ecossistema. Fluxo de matéria através de ecossistema. Aplicações 

ecológicas no nível de comunidades e ecossistemas. 

CBF400   Instrumentação para o Ensino: Ciências 

Análise crítica dos PCNs e Currículos para o ensino de ciências.Temas Transversais.  

Importância do planejamentos e planos de atividades. Seleção e utilização de estratégias de 

ensino coerentes com os objetivos propostos para o ensino de ciências. Utilização do 

laboratório de ciências no ensino fundamental. Planejamento e desenvolvimento de 

atividades extra-classe. Livros Didáticos.  Utilização de instrumentos adequados para a 

avaliação no ensino de ciências. Elaboração de projetos. Abordagem da prática educacional.  

EDF155   Didática 

A didática na formação do professor. Diferentes concepções de educação no Brasil. Noções 

de currículo. A sala de aula como espaço interdisciplinar. A construção do conhecimento em 

sala de aula. Planejamento e avaliação.  

MAF105   Iniciação à Estatística 

Conceitos introdutórios. Estatística descritiva. Regressão linear simples e correlação 

amostral. Introdução à teoria da probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 

Funções de variáveis aleatórias. Esperança matemática, variância e covariância. 

Distribuições de variáveis aleatórias discretas e contínuas. Testes de significância: qui-

quadrado, F e t.  
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Sétimo Período 

CBF115   Biologia de Microrganismos 

Retrospectiva histórica e novas fronteiras da Microbiologia. Componentes e funções das 

estruturas celulares. Diversidade taxonômica e filogenética. Diversidade metabólica. 

Utilização de energia metabólica. Biologia molecular de microrganismos. Ecologia 

microbiana. Controle de microrganismos. Tópicos atuais em Microbiologia. 

CBF245   Genética Prática 

Introdução, biossegurança e procedimentos gerais em laboratório de genética. Experimentos 

com Drosophila 1. Métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de Genética e Biologia 

Molecular. Experimentos com Drosophila 2. Citogenética e Divisão Celular. Genética de 

populações e quantitativa. Introdução e procedimentos gerais em laboratório de biologia 

molecular. Extração de Ácidos Nucléicos. Amplificação gênica- PCR. Quantificação do 

DNA por espectrofotometria. Análise de DNA por eletroforese. 

CBF391   Metodologia da Pesquisa em Biologia 

Introdução. A evolução da ciência. Plágio. Linguagem científica. O projeto de pesquisa. 

Fundamentação teórica da pesquisa. Metodologia da pesquisa. Normas de citação. Estrutura 

de apresentação dos trabalhos científicos. Técnicas de apresentação de seminário. 

Abordagem da prática educacional. 

CBF401   Instrumentação para o Ensino de Biologia: Saúde 

Análise e discussão das propostas curriculares para o ensino de biologia. Seleção de 

metologias de ensino coerentes ao tema "Saúde", voltadas para o Ensino Médio. Utilização 

do laboratório de Biologia nos estabelecimentos de Ensino Médio. Planejamento e 

desenvolvimento de atividades extra-classe. Planejamento e apresentação de palestras. 

Elaboração de projetos de pesquisa relacionados ao ensino de biologia, com enfoque em 

"Saúde". Abordagem da prática educacional. 

CBF403   Estágio Supervisionado em Ciências I 

Subsídios teóricos para o diagnóstico da realidade do ambiente escolar. Retrospectiva 

histórica e principais problemas relacionados ao ensino de Ciências e de Biologia. Preparo 

para a atuação do estágio como observador e possível agente de transformação. Estágio a ser 

desenvolvido com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental (6 ao 9 ano). 
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Oitavo período 

CBF320   Fisiologia Animal 

Introdução aos princípios de fisiologia. Organização funcional do sistema nervoso. Sistemas 

sensoriais. Introdução ao sistema endócrino dos vertebrados. Sistemas circulatórios. Sistema 

linfático. Sistemas respiratórios. Sistemas digestórios. Sistemas renais. Fisiologia térmica. 

CBF330   Geologia e Paleontologia 

Introdução à Geologia. Minerais e Rochas. O Planeta Terra. Processos Geológicos. Deriva 

Continental e Tectônica de Placas. Introdução à Paleontologia. Fósseis e Fossilização. 

Estratigrafia e Tempo Geológico. Extinções. Micropaleontologia. Paleoecologia. Origem e 

Evolução da Vida ao longo do Tempo Geológico. Apresentação de Seminários. 

CBF402   Instrumentação para o Ensino de Biologia: Meio Ambiente 

Análise e discussão das propostas curriculares para o ensino de biologia. Seleção de 

metologias de ensino coerentes ao tema "Meio Ambiente", voltadas para o Ensino Médio. 

Planejamento e desenvolvimento de atividades extra-classe. Planejamento e apresentação de 

palestras. Elaboração de projetos de pesquisa relacionados ao ensino de biologia. 

Abordagem da prática educacional. 

CBF404   Estágio Supervisionado em Ciências II 

Subsídios teóricos e metodológicos que dão suporte à atuação do estagiário como professor 

regente. Planejamento teórico e metodológico dos conteúdos que serão trabalhados nos mini-

cursos oferecidos aos professores. Planejamento teórico e metodológico dos conteúdos que 

serão trabalhados com os alunos do ensino fundamental. Planejamento das estratégias de 

avaliação das atividades realizadas.  

CBF406   Trabalho de Conclusão de Curso I 

Seminário de tema livre. Elaboração do projeto envolvendo um tema dentro de área com 

afinidade para as Ciências Biologia ou a Educação. Apresentação do projeto escrito seguindo 

as normas do curso. Defesa em sessão oral pública do projeto. 
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Nono Período 

CBF435   Conservação e Manejo da Vida Silvestre 

Introdução e história da Biologia da Conservação, Ameaças à Diversidade Biológica, 

Conservação de populações e espécies, Conservação de comunidades, Conservação e 

desenvolvimento sustentável. 

CBF405   Estágio Supervisionado em Biologia 

Subsídios teóricos para o estabelecimento de um paralelo reflexivo entre diferentes 

realidades escolares: escola pública e escola da rede privada de ensino. Orientação para a 

observação e diagnóstico das diferentes escolas. Planejamento de estratégias de ensino 

participativas para as aulas de regência de biologia no ensino médio. Orientação para a 

elaboração do relatório final dos estágios.  

CBF407   Trabalho de Conclusão de Curso II 

Desenvolvimento do trabalho proposto pelo projeto. Elaboração final do trabalho de 

conclusão de curso, envolvendo um tema dentro de área com afinidade para as Ciências 

Biologia ou a Educação. Apresentação do trabalho escrito seguindo as normas do curso. 

Abordagem da prática educacional. Defesa em sessão oral pública da monografia.  

CBF408 Atividades Complementares 

Atividades acadêmico-científico-culturais realizadas ao longo do curso e comprovadas ao 

coordenador da disciplina, tais como: participação em simpósios, seminários, semanas 

acadêmicas, projetos científicos, feiras de ciências, sempre que possível relacionadas à 

questões Étnico-raciais e de Educação Ambiental. 

LEF280   LIBRAS Língua Brasileira de Sinais 

Introdução às técnicas de tradução em Libras/Português. Introdução às técnicas de tradução 

em Português/Libras. Noções básicas da língua de sinais brasileira. O sujeito surdo. Noções 

linguísticas de libras. A gramática da língua de sinais. Aspectos sobre a educação dos surdos. 

Teoria da tradução e interpretação 

 

Disciplinas optativas 

AGF230   Gênese do Solo 

A Terra: Composição, estrutura, dinâmica e equilíbrio do planeta. O solo como parte 

essencial do meio ambiente. Material de origem do solo. Rochas ígneas, sedimentares e 
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metamórficas. Intemperismo e formação de solos. Clima, organismos, relevo e tempo na 

formação do solo. Processos básicos de formação do solo. Processos gerais de formação de 

solos.  

AGF231   Constituição, Propriedade e Classificação de Solo 

O solo como sistema trifásico. Propriedades físicas e morfológicas do solo. Água do solo. 

Aeração do solo. Temperatura do solo. Química do solo. Classificação de solos. Solos e 

ambientes brasileiros. 

AGF302   Produção e Tecnologia de Sementes 

Importância da semente. Formação da semente na planta. Maturação. Germinação. 

Dormência. Deterioração e vigor. Produção. Colheita. Secagem. Beneficiamento. 

Armazenamento. 

CBF248   Imunologia 

Introdução à imunologia: resposta imune adquirida. Células e tecidos do sistema linfático. 

Complexo principal de histocompatibilidade. Processamento e apresentação de antígenos. 

Maturação de linfócitos. Ativação dos linfócitos. Anticorpos. Citocinas. Imunidade inata. 

Imunidade celular. Imunidade humoral. Tolerância imunológica. Doenças autoimunes. 

Imunologia dos transplantes.  

CBF264   Parasitologia Humana 

Introdução à Parasitologia. Protozoários parasitos do homem. Platelmintos parasitos do 

homem. Nematelmintos parasitos do homem. Artrópodos parasitos do homem. 

CBF271   Ecofisiologia Vegetal 

Introdução à ecofisiologia vegetal. Resposta das plantas a diferentes condições de estresses. 

Fatores do meio ambiente determinantes da produção vegetal. A planta e o microclima. 

Balanço energético vegetal. Metabolismo do carbono, de nitrogênio, relações hídricas e o 

ambiente. Radiação no ecossistema. Processos fisiológicos e produtividade. Distribuição de 

assimilados nas plantas. Interações entre plantas. Ecossistemas e processos globais. Métodos 

e técnicas em ecofisiologia vegetal.  

CBF325 Patologia Geral 

Conceitos fundamentais em patologia geral. Lesões reversíveis e morte celular. 

Calcificações e pigmentos patológicos. Distúrbios da circulação. Inflamações.  Distúrbios 

do crescimento e da diferenciação celular.  Tópicos especiais em patologia geral. 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

109 

 

 

 

 

CBF336   Biogeografia 

Introdução e História da Biogeografia. Distribuição Individual de Espécies. Distribuição das 

Comunidades. Deriva Continental e Tectônica de Placas. Especiação e Extinção. Dispersão. 

Endemismo, Provincialismo e Disjunção. Biogeografia de Ilhas. Diversidade de Espécies 

em Habitats Marinhos e Continentais. Processos e Padrões Continentais. Biodiversidade e 

Conservação. Apresentação de Seminários. 

CBF380   Tópicos Atuais em Biologia Vegetal 

Instrução para elaboração e planejamento de seminários. Apresentação dos seminários. 

Análise dos seminários apresentados. Desenvolvimento de metodologias alternativas para o 

ensino de Botânica em nível fundamental e médio. Apresentação em sala das metodologias 

desenvolvidas.  

CBF390   Noções de Gestão Ambiental e Saneamento 

Histórico e evolução da gestão ambiental no mundo. Desenvolvimento sustentável. Opções 

e instrumentos de política e gestão ambiental. Gerenciamento de resíduos sólidos. 

Gerenciamento de efluentes líquidos. Gerenciamento de poluentes atmosféricos. 

Compatibilizando conservação ambiental, crescimento econômico e desenvolvimento 

social. 

CBF430   Ecologia de Campo 

Investigação científica na área de ecologia. Análise de dados em Ecologia. Redação e 

apresentação científica. Desenvolvimento de projetos ecológicos em grupo. 

CBF409   Neurobiologia do processo ensino aprendizagem 

Estruturas cerebrais como interfaces do processo ensino- aprendizagem.  Fundamentos da 

anatomia, fisiologia e neuroquímica da aprendizagem. Neurobiologia das emoções. O 

cérebro da criança e do adolescente.Diferenças cerebrais entre os sexos. Aspectos 

neurobiológicos dos transtornos de aprendizagem. Abordagem da prática educacional. 

EAF210   Microbiologia de Alimentos 

Introdução à microbiologia dos alimentos. A ecologia microbiana dos alimentos. A 

contaminação dos alimentos. A deterioração dos alimentos. Intoxicações e infecções de 

origem alimentar. A conservação dos alimentos. Controle microbiológico de alimentos. 

Produção de alimentos por fermentação. 

EDF127   Filosofia da Ciência 
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Introdução ao pensamento científico. As posições da ciência moderna. Obstáculos à 

produção da ciência. Deontologia. 

EDF227   Concepção Filosófica da Educação 

Filosofia e política. Filosofia da educação. Educação e autonomia. Filosofia, educação e 

política. 

EDF230   Sociologia da Educação 

A formação do pensamento sociológico. Sociologia de Émile Durkheim. A Sociologia de 

Karl Marx. A Sociologia de Max Weber. Novas tendências no pensamento sociológico e a 

educação. 

EDF314   Dinâmica de Grupo 

Histórico sobre grupos. Conceituação de grupo: relação indivíduo/grupo. Fatores que 

interferem nas dinâmicas grupais. Papéis grupais. Grupo operativo. Análise institucional.  

LEF100   Português Instrumental I 

Concepções de leitura e produção, considerando o enfoque tradicional e interacionista. Os 

sujeitos da leitura e da produção. Compreensão e expressão oral. Leitura e produção de textos 

informativos e acadêmicos. 

LEF101   Português Instrumental II 

Conceituação e textualidade. Tipologia textual. Léxico e argumentatividade. Textos 

informativos e acadêmicos.  

LEF215   Inglês I 

Técnicas de leitura e compreensão de textos científicos: o uso do dicionário e formação de 

palavras. O estudo das funções do discurso. O uso de sinais de referência. 

LEF216   Inglês II 

Técnicas de leitura e compreensão de textos científicos: técnicas de anotação. O uso de 

conectivos de estruturas. O uso de conectivos de parágrafos.  

TBC104   Empreendedorismo 

Introdução ao empreendedorismo. Motivação, criatividade e perfil empreendedor. O plano de 

negócios. Empresas e processo administrativo. Gerenciando os recursos empresariais. 

Formalização e constituição de uma empresa. Apresentação do Plano de Negócios. 

TGA251   Legislação Ambiental 
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Introdução. Breve histórico sobre Meio Ambiente no Brasil. A Constituição Federal de 1988 e 

o Meio Ambiente. Agendas.  

TGA350   Licenciamento Ambiental 

A estrutura Estadual do Meio Ambiente. A obrigatoriedade de licenciar empreendimentos 

potencialmente poluidores. Lei Estadual nº 14.309/2002. Decreto Estadual nº 44.309/2006. 

Formulário de Caracterização de Empreendimento Integrado (FCEI). Autorização Ambiental de 

Funcionamento (AAF). Licença prévia (LP). Licença de instalação (LI). Licença de operação 

(LO). Averbação da reserva legal. Outorga do uso da água.  

TGA351   Avaliação de Impactos Ambientais 

Conceitos e definições em meio ambiente. Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): origem e 

difusão. Quadro legal e institucional da AIA no Brasil. O processo de AIA e seus objetivos. 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Metodologias para avaliação de impactos ambientais. 

Classificação de impactos ambientais. 

TGA373   Gestão Ambiental 

Histórico e Perspectivas. Desenvolvimento Sustentável. Opções e instrumentos de política e 

gestão ambiental - Setor Público. Gestão Ambiental Empresarial. Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) e as Certificações Ambientais. Estratégias de Gestão Ambiental e a Responsabilidade 

Social. 

TGA391   Elaboração e Desenvolvimento de Projetos Ambientais 

O conceito de Metodologia Científica. Teoria da Ciência: o conhecimento científico, de senso 

comum, teológico e filosófico. A leitura objetivando a busca do conhecimento. Conceito de 

Pesquisa: tipos de pesquisa. Tipos de resumo. Fichamento. Introdução à elaboração de projetos 

de pesquisa, monografias, a metodologia de estudo e a relação entre o sujeito e objeto de 

conhecimento. Normas para apresentação de trabalhos científicos segundo a ABNT: Elaboração 

de projetos de pesquisa, relatórios, artigos e monografia. Técnicas de apresentação e exposição. 

Elaboração dos termos de referências de projetos. Planejamento interno e externo. Contratos. 

Proposta. Definição dos colaboradores. Objetivos gerais e específicos. Plano de trabalho, 

métodos e atividades. Monitoramento, avaliação e relatório. Orçamento. Resultados. Status 

futuro do projeto. Planilha de elaboração. 
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ANEXO III: PROGRAMAS ANALÍTICOS DAS DISCIPLINAS 

 

Impresso em separata – consultar também no site em http://www.lcb.caf.ufv.br/ 

Anexos do Projeto Pedagógico 
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ANEXO IV: PLANO DE ESTÁGIO 

 

 

                                                           MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

                                                  UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

                                                             PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

Campus Universitário  - Viçosa, MG  - 36570-000  - Telefone: (31) 3899-1235 - Fax: (31) 3899-1236 - e-mail: pre@ufv.br                                 

 

 

ATO No 007/2013/PRE, DE 22/02/2013 

 

O Pró-Reitor de Ensino da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas 

atribuições, conferidas pela Portaria nº. 0564/2011, de 31/05/2011, publicada no Diário 

Oficial da União, de 01/06/2011, considerando a competência delegada pela Portaria 

0882/2008, resolve 

 

1. instituir o Regulamento do Estágio Supervisionado dos cursos de Licenciatura da 

Universidade Federal de Viçosa. 

 

2. tornar sem efeito o ato 049/2010/PRE, de 29.06.2010.  

 

Publique-se e cumpra-se. 
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Vicente de Paula Lelis 

Pró-Reitor de Ensino 

ANEXO DO ATO No 007/2013/PRE, DE 22/02/2013 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, FINALIDADES E OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Art. 1o  O presente regulamento visa normatizar a organização didático-pedagógica do 

Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UFV, em conformidade com a 

Legislação Federal, pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, pela Resolução CNE/CP 

nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e pela Resolução CNE/CP, Nº 1, de 15 de maio de 2006. 

§ 1o  Os estágios supervisionados dos cursos de licenciatura perfazem um total de 400 h, de 

acordo com Artigo 1º da Resolução do CNE/CP 2/2002, distribuídas conforme a matriz 

curricular de cada curso. 

§ 2o  Para o curso de Pedagogia, a carga horária mínima a ser cumprida é de 300 h, de acordo 

com a Resolução do CNE/CP, Nº 1, de 15 de maio de 2006, distribuídas conforme a matriz 

curricular do curso. 

§ 3o  O licenciando que exercer, ou que tenha exercido, atividades de docência na educação 

básica bem como aquele que participa, ou que tenha participado de programas institucionais 

tais como, PIBID, PET, PIBEX, dentre outros, deverá ter redução da carga horária do estágio 

curricular supervisionado até o máximo de 200 horas. 

 

Art. 2º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de licenciandos, que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. 

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do licenciando.  
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§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do licenciando para a vida 

cidadã e para o trabalho.  

 

Art. 3º O estágio previsto nesse regulamento e em consonância com a Lei Nº 11.788, de 25 

de setembro de 2008, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os 

seguintes requisitos: 

I. Matrícula e frequência regular do licenciando em curso de educação superior 

atestadas pela instituição de ensino;  

II. Celebração de termo de compromisso entre o licenciando, a parte concedente 

do estágio e a instituição de ensino. 

Parágrafo único -  O estágio como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino, pelo professor 

de espaços formais ou pelo supervisor da parte concedente. 

 

Art. 4º Os estágios supervisionados dos cursos de licenciatura têm por finalidade inserir o 

estagiário em situações concretas do exercício profissional, no âmbito da unidade/instituição 

de natureza pública e/ou privada, mediante ações de caráter educacional.  

 

Art. 5º Os estágios supervisionados dos cursos de licenciatura têm por objetivos: 

 Propiciar ao estagiário o conhecimento das condições concretas nas quais se 

realiza a prática educativa na educação básica; 

 Instrumentalizar o estagiário para que se qualifique no exercício profissional, 

visando a sua inserção no mundo do trabalho; 

 Construir espaços de reflexão sobre os fundamentos e os pressupostos teóricos 

estudados nos cursos de licenciatura e sua relação com a realidade do cotidiano 

escolar, para que o estagiário assuma uma postura crítica aliada à competência 

técnica e ao compromisso político de seu papel transformador na sociedade; 
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 Construir espaços de vivências, para que o estagiário adquira e desenvolva 

habilidades necessárias para se trabalhar os saberes teórico-metodológicos da 

docência; 

 Estabelecer a ligação entre os níveis de ensino para que o estagiário possa fazer 

uma análise sobre os estudos e práticas curriculares desenvolvidos na educação 

superior e sua aplicação à realidade da educação básica. 

 

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

Art. 6º São atribuições da Universidade Federal de Viçosa, por intermédio da Pró-Reitoria 

de Ensino/PRE, em relação aos estágios de seus licenciandos: 

I. Celebrar termo de compromisso entre o licenciando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 

II. Solicitar aos coordenadores de cursos de licenciatura a indicação do professor 

orientador; 

III. Encaminhar ao professor orientador, no início de cada período letivo, o termo 

de compromisso que deverá ser assinado pelo estagiário, pela parte concedente 

e pelo professor orientador, representando a instituição de ensino/UFV; 

IV. Providenciar e entregar ao professor orientador os crachás de identificação do 

estagiário, obrigatoriamente, 10 dias após receber do professor orientador o 

termo de compromisso devidamente assinado pelas partes; 

V. Elaborar normas complementares dos estágios de seus licenciandos;  

VI. Elaborar declarações a serem emitidas para o professor da escola que 

supervisionou as atividades dos licenciandos; 

VII. Buscar junto à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários informações sobre o 

seguro contra acidentes pessoais para o estagiário;     

VIII. Nomear a Comissão de Estágios das Licenciaturas. 

 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

117 

 

 

 

 

 Art. 7º A comissão de estágios das licenciaturas estará vinculada à Pró-Reitoria de Ensino 

e será composta por 02 (dois) representantes da PRE, indicados pelo Pró-Reitor de Ensino, 

por 1 (um) coordenador de curso de licenciatura, por 02 (dois) professores orientadores de 

cursos de licenciatura e por 01 (um) estudante de curso de licenciatura, indicados pela 

Coordenação Geral das Licenciaturas e nomeados pelo Pró-Reitor de Ensino. 

 

§ 1º A comissão terá mandato de 01 (um) ano e será presidida por um dos seus membros 

indicado pelo Pró-Reitor de Ensino, podendo ser reconduzida por igual período. 

§ 2º São atribuições da comissão:  

I. Receber, do professor orientador, conferir e arquivar o termo de compromisso 

previsto no inciso I do Art. 6º desse regulamento; 

II. Ser o elo entre os professores orientadores de estágio e a PRE; 

III. Procurar resolver juntamente com o professor orientador os problemas 

detectados de forma a não comprometer os trabalhos referentes aos estágios; 

IV. Realizar reuniões com os professores orientadores de estágio e convidados, 

sempre que se fizer necessário; 

V. Tomar as decisões sobre os casos omissos e as excepcionalidades. 

 

Art. 8º São atribuições do professor orientador: 

I. Disponibilizar à parte concedente uma cópia deste regulamento; 

II. Orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar os estagiários sob sua 

responsabilidade em parceria com o professor ou com o supervisor de espaços 

formais do campo de estágio; 

III. Selecionar, contatar e visitar os campos de estágio antes e durante o 

desenvolvimento do estágio; 

IV. Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso; 

V. Assinar o termo de compromisso representando a instituição de ensino/UFV; 
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VI. Entregar à comissão de estágios das licenciaturas o termo de compromisso 

previsto no inciso I do Art. 6º desse regulamento até 30 dias após o início do 

semestre letivo, sob pena de ter a disciplina cancelada no semestre; 

VII. Verificar e efetuar o aproveitamento de carga horária do estagiário, mediante 

solicitação do mesmo, conforme previsto nos parágrafos 3º do Art. 1º;  

VIII. Discutir o plano de atividades do estagiário com o professor ou com o supervisor 

de espaços formais do campo de estágio disponibilizando-lhe uma cópia do 

plano; 

IX. Organizar e presidir reuniões com os estagiários, com o professor ou com o 

supervisor de espaços formais do campo de estágio, sempre que se fizer 

necessário; 

X. Comunicar à comissão de estágios das licenciaturas, no início e ao longo do 

semestre letivo, os problemas detectados que poderão comprometer os trabalhos 

referentes aos estágios; 

XI. Verificar antes de cada semestre letivo as condições necessárias de infraestrutura 

para a realização das atividades do estágio; 

XII. Avaliar as questões relacionadas ao estágio suscitadas pelo professor ou pelo 

supervisor de espaços formais do campo de estágio e tomar as providências 

pertinentes; 

XIII. Comparecer às reuniões e demais atividades de interesse do estágio, quando 

convocado pela comissão de estágio das licenciaturas; 

XIV. Dar conhecimento aos estagiários desse regulamento no início de cada semestre 

letivo; 

XV. Entregar ao estagiário o crachá de identificação, no início do semestre e devolvê-

lo à comissão de estágios das licenciaturas, no final do semestre; 

XVI. Incentivar os estagiários a apresentar trabalhos no Simpósio de Integração 

Acadêmica e similares, a partir de experiências vivenciadas nos campos de 

estágios. 

 

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE  
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Art. 9º Entende-se como parte concedente espaços formais e não-formais previstos na 

Resolução CNE/CP Nº1/ 2002 e na Resolução CNE/CP Nº 1/ 2006.  

§ 1º As atividades de estágio supervisionado realizadas em espaços não-formais deverão ser 

aprovadas pelo professor orientador.  

§ 2º O estágio supervisionado dos cursos de licenciatura deverá ser realizado no município 

de Viçosa e/ou em municípios vizinhos.  

 

Art. 10º Compete à parte concedente: 

I. Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o licenciando, 

zelando por seu cumprimento;  

II. Indicar o responsável para assinar o termo de compromisso representando a parte 

concedente; 

III. Tomar conhecimento do regulamento do estágio dos cursos de licenciatura da 

UFV e disponibilizá-lo ao profissional que irá acompanhar o estagiário; 

IV. Indicar professor ou profissional de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente;  

V. Disponibilizar instalações que tenham condições de proporcionar ao licenciando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. 

 

Art. 11 São atribuições do professor ou do supervisor do campo de estágio: 

I. Tomar conhecimento do regulamento do estágio dos cursos de licenciatura da 

UFV; 

II. Facilitar ao estagiário todas as informações que se fizerem necessárias ao 

desenvolvimento do estágio;  

III. Apresentar os estagiários aos profissionais e aos alunos dos campos de estágio; 

IV. Elaborar, em parceria com o professor orientador, o plano de atividades dos 

estagiários; 

V. Supervisionar, em parceria com o professor orientador, as aulas ministradas pelos 

estagiários nos campos de estágio, participando da avaliação do processo;  



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

120 

 

 

 

 

VI. Comunicar ao professor orientador quaisquer irregularidades no 

desenvolvimento das atividades do estágio. 

Parágrafo único - o professor ou o supervisor do campo de estágio receberá da PRE uma 

declaração referente ao número de horas dedicadas ao estágio, assinada pelo Pró-Reitor de 

Ensino da UFV. Essa declaração não deverá ultrapassar o limite de 60% da carga horária 

total da disciplina.  

 

CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 12 Estagiário é o acadêmico matriculado e desenvolvendo atividades em alguma das 

disciplinas do estágio supervisionado dos cursos de licenciatura da UFV, denominado 

licenciando. 

 

Art. 13 São atribuições do estagiário: 

I. Cumprir o plano de atividades de estágio de acordo com os encaminhamentos 

estabelecidos pelo professor orientador; 

II. Assinar o termo de compromisso de estágio e entregá-lo ao professor orientador 

no prazo estabelecido pelo mesmo, sob pena de ter sua matrícula na disciplina 

estágio cancelada; 

III. Assumir as atividades de estágio zelando pelo nome da UFV, de seu curso e do 

campo de estágio; 

IV. Comparecer ao campo de estágio em dias e horas marcadas pelo professor 

orientador, usando crachá de identificação de estagiário fornecido pela PRE; 

V. Assumir uma postura ética acerca de situações  vivenciadas no cotidiano das 

unidades concedentes de estágio; 

VI. Ministrar as aulas e desenvolver as atividades que lhe forem atribuídas nos 

campos de estágio; 

VII. Conhecer e respeitar a estrutura organizacional do campo de estágio, adequando-

se às suas normas e rotinas; 

VIII. Manter uma relação harmoniosa e produtiva com a comunidade escolar do campo 

de estágio;  
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IX. Zelar pela conservação dos materiais, equipamentos e das instalações nos campos 

de estágio; 

X. Entregar ao final do estágio, ao professor orientador, o crachá de identificação 

sob pena de não ter sua nota/conceito lançada no sistema sapiens. 

 

Parágrafo único – É permitida a realização de estágio concomitantemente em dois campos 

de estágio, em casos específicos, desde que previamente aprovado pela comissão 

coordenadora do curso e pela comissão de estágios das licenciaturas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 14 O presente regulamento poderá ser modificado sempre que constatadas 

necessidades relevantes, sendo as modificações procedidas submetidas à aprovação da 

Coordenação Geral das Licenciaturas. 

 Art. 15 Os casos omissos e as excepcionalidades, ao presente regulamento, serão analisados 

pela comissão de estágios das licenciaturas. 
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ANEXO V: ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Constituem-se em atividades que, a partir do eixo fundamental do currículo, propiciem 

experiências teórico-práticas que permitam a flexibilização do mesmo. Assim, devem 

contemplar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando seu caráter 

interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento, respeitando o Projeto Pedagógico 

do curso. Deverão ser totalizadas 210h de atividades complementares. 

Princípios norteadores: 

a) As atividades complementares serão divididas em três áreas, a saber, ensino, 

pesquisa e extensão, e deverão ser realizadas de forma a abranger todas as três áreas. Assim, o 

aluno não poderá cumprir as 210 h de atividades complementares obrigatórias em apenas uma 

ou duas das três áreas, mas deverá, obrigatoriamente, realizar atividades nas áreas de ensino, de 

pesquisa e de extensão. Não será exigida uma carga horária mínima, mas o aluno deverá realizar 

pelo menos uma atividade, independentemente da carga horária, em cada uma das três áreas de 

atividades complementares. 

b) Constituem-se atividades complementares da área de ensino: atividades de monitoria 

e tutoria, participação em seminários, congressos, jornadas, eventos, simpósios, cursos em 

instituições de ensino reconhecidas pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, participação 

em programas institucionais afins às atividades de ensino, tais como Programa institucional de 

bolsa de iniciação à docência - PIBID e  Programa de educação tutorial - PET, participação em 

grupos de estudos registrados na Diretoria de Ensino e atividades afins específicas no campo das 

Ciências Biológicas e áreas afins, publicação de trabalhos de ensino. 

c) Constituem-se atividades complementares da área de pesquisa: estágios voluntários 

em pesquisa, participação em programa de iniciação científica, apresentação de trabalho em 

congresso e eventos científicos, publicação de trabalhos de pesquisa; 

d) Constituem-se atividades complementares da área de extensão: participação em 

programas e projetos de extensão, estágios não obrigatórios, representação acadêmica, 

organização de eventos, atuação em projetos vinculados à Empresa Junior, publicação de 

trabalhos de extensão. 
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e) As atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo Curso de Ciências 

Biológicas - UFV campus Florestal poderão ser automaticamente consideradas como atividades 

complementares. Apenas as atividades em outros Cursos/Unidades da UFV, outras IES e na 

comunidade precisarão ser analisadas e validadas. 

f) O detalhamento das atividades complementares está definido em tabela em anexo. 

g) Será composta uma comissão formada por três professores, indicados pelo colegiado 

do curso, com mandato de um ano, que se reunirá semestralmente para analisar os documentos 

referentes às atividades formativas apresentados pelos acadêmicos. 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Grupo Categoria Discriminação 
Carga horária a 

ser registrada 

Documentação 

comprobatória 

Ensino 
Eventos em 

geral 

Seminário, jornada, 

encontro, fórum, congresso, 

feira e/ou palestra técnica 

Carga horária do 

documento 

comprobatório. 

Máximo de 20h 

por evento 

Certificado ou documento 

equivalente 

Ensino Cursos 

Curso de  extensão 

universitária, minicurso, 

grupo de estudos ou similar 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Certificado. 

Ensino Monitoria 
Monitoria em disciplina do 

Curso de Ciências Biológicas 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Certificado emitido pela 

unidade coordenadora do 

programa 

Ensino Tutoria 
Tutoria em disciplina do 

Curso de Ciências Biológicas 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Certificado emitido pela 

unidade coordenadora do 

programa 

Ensino Publicações 

Publicações na área de 

ensino, tais como cadernos 

didáticos e similares, com 

corpo editorial 

75h 
Ficha catalográfica e 

sumário  

Ensino PIBID, PET 

Participação em programas 

de iniciação à docência e de 

educação tutorial. 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Certificado emitido pela 

unidade coordenadora do 

programa 

Pesquisa 
Trabalho 

completo 

Trabalho completo em 

evento (congresso, 

40h evento local, 

60h evento 

Cópia do trabalho 

publicado constando dados 
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seminário, simpósio, salão de 

iniciação e similares) 

nacional, 80h 

evento 

internacional 

de publicação e programa 

do evento 

 

Pesquisa 
Resumo de 

trabalho 

Resumo de trabalho em 

evento 

20h evento local, 

30h evento 

nacional, 40h 

evento 

internacional 

Cópia do trabalho 

publicado constando dados 

de publicação e programa 

do evento 

Pesquisa Artigo 

Publicação de artigo 

científico em periódico 

especializado, com comissão 

editorial (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite 

final. 

100h periódico 

Qualis nacional e 

150h periódico  

Qualis 

internacional 

Artigo publicado e/ou carta 

de aceite final de 

publicação 

Pesquisa Capítulo de livro 

Autoria ou co-autoria de 

capítulo de livro científico 

com ISBN. 

75h 

Ficha catalográfica, 

sumário e página inicial do 

capítulo 

Pesquisa 
Participação em 

Pesquisa 

Participação em pesquisa 

com ou sem bolsa de 

iniciação científica, com 

pesquisador ou grupo de 

pesquisa. 

 

30h por semestre 

Certificado emitido pela 

unidade coordenadora do 

programa com resumo da 

pesquisa realizada. 

Extensão Estágio 

Estágio não obrigatório 

regulamentado pela Diretoria 

de Extensão 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Contrato com descrição das 

atividades desenvolvidas e 

/ou certificado 

Extensão 

Curso ou 

Palestra 

ministrados 

Ministrante de curso ou 

palestra vinculado a projeto 

de extensão 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Certificado ou declaração 

de participação 

Extensão 
Extensão 

universitária 

Participação em projeto ou 

programa de extensão 

universitária reconhecido 

pela UFV 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Certificado emitido pela 

unidade coordenadora do 

programa 
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Extensão 
Organização de 

eventos  

Participação na organização 

de eventos acadêmico-

científicos, tais como 

encontros, seminários e 

congressos. 

Carga horária do 

documento 

comprobatório. 

Máximo de 20h 

por evento. 

Certificado emitido pela 

unidade coordenadora do 

evento 

 

 

Extensão Empresa Júnior 
Atuação em projetos 

vinculados à Empresa Junior 

Carga horária do 

documento 

comprobatório 

Certificado emitido pela 

Empresa Júnior 

responsável pelo projeto. 

Extensão 
Representação 

acadêmica 

Participação no colegiado, 

em comissões e órgãos de 

representação estudantil 

junto aos órgãos da 

universidade. 

10h por 

semestre/cargo. 

Ato de nomeação ou 

equivalente. 

Extensão Publicações 

Publicações na área de 

extensão tais como 

orientações técnicas ou 

similares, com corpo 

editorial. 

75h 
Ficha catalográfica e 

sumário  

Outros  Atividades inerentes à área 

A definir pela 

comissão 

avaliadora 

Documentação disponível 

a ser validada pela 

comissão avaliadora 

 

As atividades de pesquisa e extensão podem ser documentadas por meio de uma 

declaração do professor responsável pela atividade e chancelada (rubricada) pelo chefe do 

Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, conforme modelo específico. 

Haverá reuniões da Comissão de Atividades Formativas ao longo do ano letivo nas 

quais serão avaliados os formulários e documentos entregues dentro de um prazo determinado 

pela referida comissão. 
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DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, que o(a) acadêmico(a)______________________ 

__________________________________, matrícula ______________________, 

participou __________________________________________________________ 

(nome do evento de extensão, nome da pesquisa, congresso e outros) realizando atividades de 

________________________________________________ (pesquisa, extensão, 

organização de congresso e outros) sob minha orientação totalizando _____ horas. 

 

______________________, ____ de ______________ de ________. (Local e data) 

 

______________________________  _________________________________ 

Professor(a) responsável                  Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 
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ANEXO VI: PLANO DE TCC 

REGULAMENTO DE TCC DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-

LICENCIATURA DA UFV Campus UFV-FLORESTAL. 

O presente regulamento visa formalizar as normas para elaboração e defesa da Monografia, 

requisito parcial para a conclusão do curso de Ciências Biológicas-Licenciatura da 

Universidade Federal de Viçosa Campus UFV-Florestal.  

 

Das disposições gerais: 

Art 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um trabalho de natureza técnico-

científica, obrigatório, sob a forma de monografia, como exigência para obtenção do título 

de Licenciado em Ciências Biológicas, devendo ser elaborado individualmente e 

apresentado em duas etapas, a saber: apresentação escrita e oral do projeto de monografia 

para conclusão da disciplina CBF 406 (TCC-1); apresentação escrita e oral da monografia 

para conclusão da disciplina CBF 407 (TCC-2). 

I- O TCC, elaborado sob a forma de Monografia, para o curso de Ciências 

Biológicas-Licenciatura do Campus UFV-Florestal, compreende uma 

pesquisa individual orientada acerca de um objeto de estudo. 

II- As monografias devem ser desenvolvidas sob orientação de docentes com 

linhas de pesquisa que possuam afinidade com as áreas das Ciências 

Biológicas ou da Educação, preferencialmente aqueles desenvolvidos ao 

longo do Estágio Supervisionado. 

III- Professores pertencentes a outros Institutos de Ciências do Campus UFV-

Florestal poderão orientar monografia mediante parecer favorável da 

Comissão Coordenadora do curso de Ciências Biológicas-Licenciatura. 

§ 1º - O TCC poderá ser apresentado na forma de artigo científico mediante avaliação prévia 

de solicitação formal do professor orientador, por parte da Comissão Coordenadora do 

Curso. 
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§ 2º - Para os trabalhos, dentro do formato de artigo científico, que estiverem publicados ou  

aceitos em periódico indexado não é necessária a defesa. Neste caso, deve haver apenas uma 

apresentação aberta ao público. 

Art 2º - O TCC deverá ser elaborado individualmente sob orientação de um docente 

pertencente à Instituição. 

Art 3º - O TCC será avaliado por uma banca examinadora composta por dois docentes da 

Instituição como membros titulares – orientador (presidente) e um avaliador – e um membro 

avaliador suplente. 

Parágrafo único. A banca também poderá ser composta por um membro avaliador externo 

mediante parecer favorável da Comissão Coordenadora do Curso, após análise prévia de sua 

qualificação para a função. 

Art 4º - A monografia será desenvolvida ao longo de duas disciplinas (TCC-I e TCC-II) a 

serem coordenadas por um professor pertencente à Comissão Coordenadora do Curso, sendo 

de sua competência: 

I- Definir o calendário de atividades da disciplina. 

II- Disponibilizar todo material necessário ao desenvolvimento das disciplinas, 

inclusive o presente regulamento, pelo sistema de ensino à distância da UFV 

(PVANet). 

III- Acompanhar o cumprimento do cronograma. 

IV- Organizar as apresentações orais inerentes às disciplinas. 

V- Levar ao conhecimento da Comissão Coordenadora do Curso, os casos em 

que os prazos não estejam sendo cumpridos. 

VI- Fazer cumprir o presente regulamento. 

§ 1º - A coordenação das disciplinas TCC-1 e TCC-2 seguirá um critério de rodízio entre os 

docentes pertencentes à Comissão Coordenadora do Curso, devendo ser pré-estabelecida no 

ano anterior. 

§ 2º - O professor coordenador da disciplina TCC-2 deverá ser o mesmo que coordenou o 

TCC-1 imediatamente anterior. 

Dos órgãos envolvidos: 

Art. 5º - Compete ao Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde e à Comissão Coordenadora 

do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura do Campus UFV-Florestal: 
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I- Propor quaisquer modificações referentes ao presente regulamento. 

II- Analisar a pertinência da solicitação de professor orientador de modo a 

preservar os interesses dos estudantes, contribuindo para sua formação. 

III- Analisar, em grau de recurso, as decisões e avaliações dos professores 

orientadores. 

IV- Avaliar situações levantadas pelo professor coordenador das disciplinas 

TCC-I e TCC-II que possam prejudicar o andamento das disciplinas. 

V- Tomar, em primeira instância, todas as demais medidas necessárias para o 

cumprimento deste regulamento. 

VI- Convocar reuniões extraordinárias, caso se julgue necessário, com os 

professores orientadores.  

Dos orientandos: 

Art 6º - Escolher um professor orientador para auxiliar no planejamento e desenvolvimento 

dos trabalhos no início da disciplina TCC-I, obedecendo ao prazo previamente estabelecido 

pelo coordenador da disciplina. 

Art 7º - Ao estudante, matriculado nas disciplinas TCC-I e TCC-II, compete: 

I- Definir a temática do TCC juntamente com o professor orientador. 

II- Estar atento ao cronograma das disciplinas para cumprimento de todas as 

atividades dentro do prazo pré-determinado. 

III-  Informar-se sobre as normas contidas no regulamento do TCC, bem como 

fazer cumpri-las. 

IV- Entregar três cópias da versão final da monografia digitada e encadernada em 

espiral ao coordenador da disciplina, que deverá ser encaminhada aos 

membros da banca previamente escolhidos. Após a aprovação, entregar a 

versão final, com as correções sugeridas, em formato digital (CD), seguindo 

o prazo previamente estabelecido pela banca. 

Dos professores orientadores: 

Art 8º - O desenvolvimento da Monografia deverá ser acompanhado por um professor 

orientador lotado em qualquer Instituto da Instituição desde que possua linha de pesquisa 

que tenha afinidade com as Ciências Biológicas ou com a Educação. 
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Art 9º – O professor orientador é escolhido livremente pelo estudante até o prazo máximo 

estabelecido na disciplina CBF406 (Trabalho de Conclusão de Curso  I). 

§ 1º - Caso o estudante não encontre um professor orientador que se disponha ao 

compromisso, este deverá ser indicado pela Comissão Coordenadora do Curso. 

§ 2º - Cada orientador poderá orientar concomitantemente, no máximo, dez alunos que 

estejam matriculados na disciplina CBF407 (Trabalho de Conclusão de Curso  II). 

Art 10º  – Compete ao professor orientador: 

I- Definir a temática do TCC, juntamente com o estudante. 

II- Auxiliar o estudante no planejamento e desenvolvimento do trabalho, 

buscando motivar a sua busca pela autossuficiência.  

III- Sugerir ao coordenador da disciplina a não consideração do trabalho, 

apresentando a devida justificativa.  

IV- Estar atento ao cronograma da disciplina, cuidando para que o estudante 

cumpra todas as atividades dentro do prazo pré-estabelecido. 

V- Avaliar a monografia previamente à sua defesa bem como contribuir para o 

aprimoramento de sua versão final. 

Da metodologia de avaliação do TCC 

Art 11º - A elaboração do TCC deverá seguir critérios metodológicos e científicos rigorosos, 

considerando o nível de graduação.  

Art 12º - A versão escrita do projeto de monografia (TCC-I) e da monografia (TCC-2) deverá 

seguir os padrões de formatação pré-estabelecidos no anexo I desse regulamento. 

Art 13º - O trabalho de monografia deverá ser apresentado na forma oral em sessão pública, 

obedecendo a um prazo médio de 30 minutos, com cinco minutos de tolerância. 

Parágrafo único. Em casos especiais, em que o trabalho possua caráter sigiloso, a sessão oral 

pode ocorrer fechada ao público. Tais casos necessitam de parecer emitido pela Comissão 

Coordenadora do Curso mediante solicitação do professor orientador. 

Art 14º - Após a apresentação do seminário de defesa, os membros da banca examinadora 

poderão arguir o estudante acerca do trabalho, devendo utilizar um tempo máximo de 30 

minutos cada um. 

Art 15º - Os membros da banca deverão avaliar o trabalho, tanto a sua versão escrita quanto 

a apresentação e arguição oral, seguindo alguns critérios como: 
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I- Domínio do assunto 

II- Qualidade do trabalho escrito de acordo com a coerência, clareza e síntese. 

III- Qualidade do trabalho escrito quanto à sua estrutura, seguindo a observância 

de normas técnico-científicas.  

IV- Apresentação verbal durante a defesa da monografia. 

V- Argumentação lógica e fundamentação teórica. 

VI- Capacidade de raciocínio e desenvolvimento intelectual. 

Art 16º - A banca examinadora poderá decidir pela reprovação do discente diante das 

seguintes circunstâncias 

I- Evidências de não originalidade na escrita, caracterizando o plágio. 

II- O não cumprimento do prazo sem justificativa aceitável. 

III- Mérito do trabalho.  
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ANEXO VII: NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO 

Normas gerais e de segurança para os laboratórios de Ciências Biológicas 

Todo e qualquer trabalho a ser desenvolvido dentro de um laboratório apresenta 

riscos, seja por produtos químicos, chama, eletricidade ou imprudência do próprio usuário, 

que pode resultar em danos materiais ou acidentes pessoais, que podem acontecer quando 

menos se espera.  

Estas Normas de Segurança contém as principais medidas que se fazem necessárias 

para melhor utilização dos laboratórios do Curso de Ciências Biológicas. 

Prevenir acidentes é dever de cada um, portanto trabalhe com calma, cautela, 

dedicação e bom senso, seguindo sempre as recomendações aqui descritas, desta 

forma prevenindo e/ou minimizando os efeitos nefastos resultantes dos possíveis 

acidentes. 

Regras gerais 

Estas regras foram desenvolvidas para todos os laboratórios do Curso de Ciências 

Biológicas do Campus UFV-Florestal. Apesar de cada laboratório ser voltado para uma área 

específica, são normas básicas que envolvem disciplina e responsabilidade.  

 Apenas é permitida a entrada de pessoas autorizadas nos laboratórios ou salas de 

preparo.  

 Nunca trabalhar sozinho no laboratório. É conveniente fazê-lo durante o período de aula 

ou na presença do monitor e/ou professor.  

 Usar o jaleco de mangas compridas, sempre que estiver dentro de um laboratório, 

mesmo que não esteja trabalhando.  

 Utilizar os equipamentos de proteção individual  (luvas, touca, mascara, etc) de acordo 

com a orientação do professor e/ou monitor. 

 Não é permitido beber, comer, fumar ou aplicar cosméticos dentro do laboratório, em 

decorrência do alto risco de contaminação.  

 Utilizar roupas e calçados adequados que proporcionem maior segurança, tais como: 

calças compridas e sapatos fechados.  

 Tomar os devidos cuidados com os cabelos, mantendo-os presos e/ou uso de touca.  
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 Ler sempre o procedimento experimental com a certeza de ter entendido todas as 

instruções. Em caso de dúvidas, ou se algo anormal tiver acontecido, chame o professor 

ou monitor imediatamente.  

 Para utilizar-se de produtos químicos ou qualquer equipamento, é necessário auxílio e 

autorização de professores ou monitores.  

 Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos que possam dificultar as 

análises. 

 Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham arestas 

cortantes. Todo material quebrado deve ser desprezado.  

 Não deixar sobre a bancada, vidros quentes e frascos abertos.  

 Utilizar óculos de segurança quando se fizer necessário.  

 Usar luvas apropriadas durante a manipulação de objetos quentes e de substâncias que 

possam ser absorvidas pela pele (corrosivas, irritantes, cancerígenas, tóxicas ou 

nocivas).  

 Caso você tenha alguma ferida exposta, esta deve estar devidamente protegida.  

 Em caso de acidentes, avise imediatamente o professor ou monitor responsável.  

 Cada equipe é responsável pelo seu material, portanto, ao término de uma aula prática, 

tudo o que você usou deverá ser limpo e guardado em seus devidos lugares.  

 Quando houver quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunique imediatamente 

aos professores ou ao monitor responsável.  

 Na falta de algum material, a equipe ficará responsável pela sua reposição.  

 Não utilizar o material de outra equipe.  

 Não fazer uso de materiais ou equipamentos que não fazem parte da aula prática.  

 O material disponível no laboratório é de uso exclusivo para as aulas práticas, por isso 

não promova brincadeiras com ele.  

 Em caso de empréstimos de materiais, somente autorização do monitor responsável e 

mediante assinatura do termo de responsabilidade. 

 Laboratório é local de trabalho sério e não fuga de aulas teóricas, por isso desenvolva a 

responsabilidade e o profissionalismo. 

 O não cumprimento destas normas poderá acarretar punição ao aluno ou à equipe. 
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Laboratório Multiuso I de Biologia 

Neste laboratório são desenvolvidas disciplinas como biologia celular, histologia, botânica, 

zoologia entre outras. Seu uso se faz através da observação de tecidos animais e vegetais 

bem como estudo destes organismos. 

Todos os reagentes químicos utilizados podem ser considerados seguros se forem 

devidamente utilizados. Para isso, algumas normas fazem-se necessárias:  

 Cumprir regras gerais.  

 Prestar cuidados especiais ao manusear qualquer microscópio e/ ou lupa presentes 

nos laboratórios.  

 Cada aluno terá sua bancada correspondente, sendo responsável pelo respectivo 

microscópio.  

 Zelar pela limpeza e conservação dos microscópios.  

 Ao deixar o laboratório, verificar se o microscópio encontra-se desligado, com o 

potenciômetro de luz no mínimo, a mesa baixa e o equipamento coberto. 

Laboratório Multiuso II de Biologia 

Neste laboratório são desenvolvidas disciplinas como anatomia humana, fisiologia 

animal, biofísica, zoologia entre outras. Seu uso se faz através da observação de peças 

anatômicas, e espécimes animais. Todos as peças e espécimes, além dos reagentes químicos 

utilizados podem ser considerados seguros se forem devidamente utilizados. Para isso, 

algumas normas fazem-se necessárias:  

 Cumprir as regras gerais. 

 Zelar pela limpeza e conservação das peças.  

 Realizar o estudo em tom de voz baixa, para não atrapalhar os colegas.  

 Caso o(a) professor(a) ou monitor (a) observe, por parte do(s) aluno(s), atitudes de 

agressão ou desrespeito às peças anatômicas / cadáver, deverá encaminhar o(s) 

aluno(s) imediatamente à coordenação acadêmica e/ou coordenação do respectivo 

curso. 

 

Laboratório de Microbiologia 
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Neste laboratório são desenvolvidas as aulas de microbiologia e parasitologia. Seu 

uso se faz através da manipulação de microrganismos e parasitos. Todos os organismos 

manipulados podem ser considerados seguros, desde que obedecidas as regras abaixo: 

 Cumprir as regras gerais. 

 Lavar as mãos de acordo com a técnica recomenda antes e ao final de todas as aulas. 

 Executar todas as técnicas de manipulação com máxima atenção, evitando a 

contaminação de bancadas, objetos, vestimentas e pele com os microrganismos 

manipulados. 

 Realizar a manipulação em capela de fluxo, quando indicado pelo professor ou 

monitor. 

 Descartar os materiais, restos de meios e amostras de acordo com a indicação do 

professor e/ou monitor.  

 

Primeiros socorros em laboratório 

 É muito importante que sejam conhecidos os procedimentos de segurança que 

devem ser usados quando ocorrem determinados acidentes. Por esse motivo enumeraremos 

aqui os acidentes que podem ocorrer com maior frequência em laboratórios e quais as 

providências que devem ser tomadas imediatamente.   

 É de vital importância conhecer a localização das  pessoas e equipamentos 

necessários quando o acidente exigir assistência especializada. Números de telefones como 

os da vigilância do campus, bombeiros, posto médico, hospital e médico mais próximos, 

devem estar visíveis e facilmente acessíveis ao responsável pelo laboratório.   

Queimaduras 

Pessoas com queimaduras profundas podem correr sério risco de vida. Quanto maior 

a extensão, maiores os perigos para a vítima. Existem diferentes graus de lesão.  

Leve em conta que uma pessoa pode apresentar, ao mesmo tempo, queimaduras de 

terceiro, segundo e primeiro graus - e cada tipo de lesão pede um socorro específico.   

É proibido passar gelo, manteiga ou qualquer coisa que não seja água fria no local, 

em qualquer caso. Também não se deve estourar bolhas ou tentar retirar a roupa colada à 

pele queimada. 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

136 

 

 

 

 

Primeiro grau:   

As queimaduras deste tipo atingem apenas a epiderme, que é a camada mais 

superficial da pele. O local fica vermelho, um pouco inchado, e é possível que haja um pouco 

de dor. É considerada queimadura leve, e pede socorro médico apenas quando atinge grande 

extensão do corpo.  

 Use água, muita água. É preciso resfriar o local. Faça isso com água corrente, um 

recipiente com água fria ou compressas úmidas. Não use gelo.   

 Depois de cinco minutos, quando a vítima estiver sentindo menos dor, seque o local, 

sem esfregar.   

 Com o cuidado de não apertar o local, faça um curativo com uma compressa limpa.   

 Em casos de queimadura de primeiro grau - e apenas nesse caso - é permitido e 

recomendável beber bastante água e tomar um remédio que combata a dor.   

Segundo grau  

Já não é superficial: epiderme e derme são atingidas. O local fica vermelho, inchado 

e com bolhas. Há liberação de líquidos e a dor é intensa. Se for um ferimento pequeno, é 

considerada queimadura leve. Nos outros casos, já é de gravidade moderada.  

É grave quando a queimadura de segundo grau atinge rosto, pescoço, tórax, mãos, 

pés, virilha e articulações, ou uma área muito extensa do corpo.   

 Use água, muita água. É preciso resfriar o local. Faça isso com água corrente, um 

recipiente com água fria ou compressas úmidas. Não use gelo.   

 Depois de cinco minutos, quando a vítima estiver sentindo menos dor, seque o local, 

sem esfregar.   

 Com o cuidado de não apertar o local, faça um curativo com uma compressa limpa.   

 Em casos de queimadura de primeiro grau - e apenas nesse caso - é permitido e 

recomendável beber bastante água e tomar um remédio que combata a dor.   

Terceiro grau  

Qualquer caso de queimaduras de terceiro grau é grave: elas atingem todas as 

camadas da pele, podendo chegar aos músculos e ossos. Como os nervos são destruídos, não 

há dor - mas a vítima pode reclamar de dor devido a outras queimaduras, de primeiro e 
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segundo grau, que tiver. A aparência deste tipo de ferimento é escura (carbonizada) ou 

esbranquiçada.   

 Retire acessórios e roupas, porque a área afetada vai inchar. Atenção: se a roupa 

estiver colada à área queimada, não mexa!   

 É preciso resfriar o local. Faça isso com compressas úmidas. Não use gelo.   

 Nas queimaduras de terceiro grau pequenas (menos de cinco centímetro de diâmetro) 

- só nas pequenas! - você pode usar água corrente ou um recipiente com água fria. 

Cuidado com o jato de água - ele não deve causar dor nem arrebentar as bolhas.   

 Atenção: a pessoa com queimadura de terceiro grau pode não reclamar de dor e, por 

isso, se machucar ainda mais - como dizer que o jato de água não está doendo, por 

exemplo.   

 Se a queimadura tiver atingido grande parte do corpo, tenha o cuidado de manter a 

vítima aquecida.   

 Com o cuidado de não apertar o local, faça um curativo com uma compressa limpa. 

Em feridas em mãos e pés, evite fazer o curativo você mesmo, porque os dedos 

podem grudar um nos outros. Espere a chegada ao hospital.   

 Não ofereça medicamentos, alimentos ou água, pois a vítima pode precisar tomar 

anestesia e, para isso, estar em jejum.   

 Não perca tempo em remover a vítima ao hospital. Ela pode estar tendo dificuldades 

para respirar.  

Ferimentos com materiais perfuro cortantes e fraturas 

Se a hemorragia decorrente de um ferimento qualquer é intensa, deve ser 

interrompida imediatamente. O estancamento de hemorragia pode ser feito aplicando-se uma 

compressa ao ferimento com pressão direta. Se for possível, o local afetado deve ser elevado 

até que se controle a hemorragia.  

Tratando-se de corte leve, a hemorragia não é grande. Nestes casos, deve-se remover 

todo material estranho que se encontre no ferimento, lavando-se cuidadosamente a região 

com sabão e água corrente e limpa. A seguir, deve ser aplicado anti-séptico em todas as 

partes do ferimento até aproximadamente 2 cm da pele ao redor do corte. Não se deve nunca 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

138 

 

 

 

 

remover materiais estranhos que estejam muito profundos nos ferimentos. Em todos os tipos 

de ferimentos as bandagens devem ser firmes, nunca apertadas.  

Em casos de ferimentos por perfuração a vítima deve ser enviada a um hospital, pois 

há perigo da existência de materiais estranhos no corte e a impossibilidade de se alcançar o 

fundo do ferimento com antissépticos.  

Sintomas como dor, inchaço e deformação são típicos em casos de fraturas. A vítima 

não deve ser removida do local do acidente a menos que vapores, fumaça ou fogo assim o 

determinem. Os ossos fraturados devem ser mantidos imóveis, assim como as juntas 

adjacentes. A hemorragia e o estado de choque devem ser tratados. Quando se torna 

absolutamente necessário o transporte da vítima deve ser improvisada uma tala suporte para 

impedir que a fratura se agrave durante o trânsito.  

Deve ser utilizado material rígido, almofada ou cobertor para apoiar a região e entalar 

como estiver. 

Intoxicação por gases ou vapores 

 • O socorrista deve tomar todas as precauções, como o uso dos devidos equipamentos 

de proteção individual, para entrar na área do acidente.  

 • Remover o acidentado do local do acidente para local arejado e afrouxar as vestes, 

principalmente próximas ao pescoço.  

 • Manter o acidentado deitado e moderadamente aquecido.  

 • Praticar respiração artificial boca-a-boca, a não ser que se trate de sustâncias do 

tipo gás cloro, SO2, inalado para os pulmões.  

 • Aplicar ressuscitação cardiorespiratória, se necessário.  

 • Solicitar assistência médica urgente.  

Ingestão oral de agentes químicos 

Normalmente, quando certas soluções são ingeridas deve-se induzir o vômito. A 

melhor maneira para provocá-los é a excitação mecânica da garganta. Em alguns casos, o 

vômito não deve ser provocado, como nas intoxicações em consequência da ingestão de 

substâncias cáusticas e derivados de petróleo.  

 • Conservar o corpo aquecido pela aplicação de cobertores. Evitar calor externo. 
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  Guardar o tóxico suspeito no recipiente original e colocar qualquer material 

vomitado num recipiente limpo. Levar os espécimes, com o paciente, para possível 

identificação.  

 • Providenciar assistência médica imediata, levando junto o recipiente original do 

produto e a Ficha de Informação da Segurança do Produto (FISP). 

 

Choques elétricos 

A vítima que sofreu um acidente por choque elétrico não deve ser tocada até que 

esteja separada da corrente elétrica. Esta separação deve ser feita empregando-se luva de 

borracha especial. A seguir deve ser iniciada imediatamente a respiração artificial, se 

necessário. A vítima deve ser conservada aquecida com cobertores ou bolsas de água quente.  

Estado de choque 

O estado de choque pode ocorrer em todos os casos de lesões graves ou hemorragias. 

Existem outras situações que podem causar estado de choque, como queimaduras e 

ferimentos graves ou extensos, esmagamentos, perda de sangue, acidentes por choque 

elétrico, ,envenenamento por produtos químicos, ataque cardíaco, exposição a extremos de 

calor ou frio, dor aguda, infecções, intoxicações alimentares e fraturas. A gravidade do 

choque varia de indivíduo  para indivíduo, podendo às vezes provocar a morte. 

Alguns sintomas facilmente reconhecíveis caracterizam bem o estado de choque, 

assim como palidez com expressão de ansiedade; pele fria e molhada; sudação na fronte e 

nas palmas das mãos; náusea e vômitos; respiração ofegante, curta rápida e irregular; frio 

com tremores; pulso fraco e rápido; visão nublada e perda total ou parcial de consciência. 

Diante desse quadro, enquanto se espera a chegada do recurso médico ou se providencia o 

transporte, a vítima, depois de rapidamente inspecionada, deve ser colocada em posição 

inclinada, com a cabeça abaixo  do nível do corpo. A causa do estado de choque deve ser 

combatida,  evitada ou contornada, se possível. No caso de Ter sido provocada por 

hemorragia, controle-a imediatamente.  

A roupa do acidentado deve ser afrouxada no pescoço, no peito e na cintura e retirada 

da boca dentaduras, gomas de mascar, etc. O aparelho respiratório superior da vítima deve 

ser conservado totalmente desimpedido. Caso a vítima vomite, sua cabeça deve ser virada 
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para o lado. As pernas do acidentado devem ser elevadas, caso não haja fratura. Mantenha-

o agasalhado, utilizando cobertores e mantas. Se não houver hemorragia, as pernas e os 

braços deve ser friccionados para restauração da circulação. 

Não devem ser ministrados estimulantes, até que a  hemorragia esteja controlada; 

bebidas alcoólicas, em nenhuma hipótese; líquidos a uma pessoa inconsciente ou semi-

consciente; ou líquidos, caso suspeite de uma lesão abdominal. 

 

Incêndios e uso de extintores 

Um incêndio é um processo no qual se desenrola uma reação de combustão, que, para 

iniciar e se propagar, precisa de três componentes: energia ou calor, combustível e 

comburente.  

 O comburente natural do ambiente é o oxigênio do ar. Os combustíveis podem ser 

materiais sólidos, tais como: tecidos, plásticos, madeiras ou produtos químicos 

inflamáveis.  

 Os acidentes mais comuns em laboratórios envolvem roupas e reagentes. Veja a 

seguir, portanto, os procedimentos mais utilizados para estes casos:  

 Roupas em chama: evitar correr, ventilando as chamas. O método mais eficiente é 

tentar abafar as chamas, deitando no chão e envolvendo a pessoa com panos úmidos.  

 Reagentes em chama: fechar o gás e os interruptores de todas as chapas quentes ao 

redor. Remover tudo que entrar em ignição. 

 O controle do fogo vai depender do tamanho e da espécie. Um fogo pequeno (de um 

líquido em um béquer, por exemplo) pode ser extinto cobrindo a abertura do frasco 

com um pano limpo e úmido ou pelo uso do extintor de incêndio. O fogo geralmente 

se extingue na ausência do ar. Para fogo maior, pode ser empregada areia seca, ao 

ainda utilizar extintor adequado ao fogo. 

Descarte de resíduos biológicos 

Primeiramente, deve-se identificar, de maneira correta, os materiais a serem 

eliminados. Pode-se fazer a seguinte divisão de categorias:  

1. Dejetos não contaminados 
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Os dejetos não contaminados podem ser eliminados  diretamente no lixo do 

laboratório normal (sacos plásticos pretos).  

2. Objetos perfurantes e cortantes 

Não se devem encapar as seringas hipodérmicas usadas, nem mesmo cortar ou retirar 

as agulhas descartáveis. As seringas e agulhas devem ser colocadas em um recipiente de 

paredes rígidas (DESCARTEX). Em seguida  encaminhadas para empresa responsável pelo 

destino final do material (Setor de saúde do Campus).  

O coletor deve ser colocado próximo ao local onde o procedimento é realizado para 

evitar que o usuário circule com os perfuro-cortantes nas mãos ou bandejas.   

Material contaminado 

São classificados como materiais contaminados resíduos biológicos, tais como:  

Cultura inócua, mistura de microrganismos, meio de cultura inoculado, vacina 

vencida ou inutilizada, sangue e hemoderivados, tecido, órgãos, peças anatômicas e animais 

contaminados.  

 Os dejetos contaminados deverão ser eliminados em sacos plásticos brancos leitosos, 

com espessura respeitando as exigências legais preconizadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), NBR 9091 e com o símbolo de substância infectante.  

 Se o material contaminado for reutilizado, é necessário, primeiramente, sua 

descontaminação por meio da autoclavação, antes de qualquer limpeza ou reparo. 
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ANEXO VIII: RECURSOS HUMANOS VINCULADOS AO CURSO 

 

Técnicos e assistentes dos laboratórios do curso de Ciências Biológicas 

 

Nome Cargo Titulação 
Regime de 

trabalho 

Rui Tarcísio Barbosa 

Júnior 

Técnico de 

Laboratório 
Técnico em Química 40 h 

Lilian Morais dos Santos 

Leão 

Assistente de 

Laboratório 

Graduação em Ciências 

Biológicas 
40 h 

Daniele do Rosário 

Carvalho Sales 

Assistente de 

Laboratório 

Graduação em 

Enfermagem 
40 h 

 

Técnicos e assistentes de outros laboratórios que prestam assistência ao curso de 

Ciências Biológicas. 

Nome Cargo Titulação 
Regime de 

trabalho 

Giselle Vaz de Sousa 
Técnica de 

Laboratório 
Técnico em Química 40 h 

Rosiane Siqueira 
Assistente de 

Laboratório 

 Especialização em 

Psicopedagogia 
40 h 

Fernanda Rezende de Melo 
Assistente de 

Laboratório 

Graduação em 

Nutrição 
40 h 

Haroldo de Oliveira 

Gonçalves 

Assistente de 

Laboratório 
Ensino médio 40 h 

Renato Silvio Siqueira 
Técnico de 

Laboratório 
Técnico em Química 40 h 

 

Docentes vinculados ao curso 

 

1. Eduardo França Castro. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UFV – 1999; 

Mestrado em Medicina Veterinária, UFV, 2002; Doutorado em Biologia Celular e 
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Estrutural, UFV, 2013. 

2. Eduardo Gusmão Pereira. Bacharel em Biologia, UNIMONTES, 2003, Mestrado e 

Doutorado em Ciências Agrárias (Fisiologia Vegetal), UFV, 2006, 2009. 

3. Felipe Sá Fortes Leite. Bacharel em Ciências Biológicas, UFMG, 2003; Mestrado em 

Zoologia de Vertebrados, PUC Minas, 2006; Doutorado em Ecologia, Conservação e 

Manejo da Vida Silvestre, UFMG, 2012. 

4. Germano Carneiro da Costa. Bacharel em Ciências Biológicas , UFV, 2003. Mestrado 

e Doutorado em Biologia Celular, UFMG, 2005, 2009. 

5. Helder Canto Resende. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UNICERP, 2005; 

Mestrado e Doutorado em Genética e Melhoramento, UFV, 2006, 2012. 

6. João Paulo de Souza. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UFU, 2003, 

Mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU, 2005; Doutorado em 

Ecologia e Recursos Naturais, UFSCAR, 2009. 

7. Leonardo Esteves Lopes. Bacharelado em Ciências Biológicas, UFMG, 2001; Mestrado 

em Biologia Animal, UnB, 2004, Doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo da vida 

Silvestre, UFMG, 2009. 

8. Marco Antônio de Oliveira. Bacharel em Engenharia Florestal, UFV, 1992; Mestrado 

Doutorado em Entomologia, UFV, 1995, 2009. 

9. Thiago Mendonça. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, Universidade 

Positivo, 2008. Mestrado em Ciência do Solo, UFPR, 2011; Doutorado em Educação para a 

Ciência, UNESP, 2016. 

10. Newton Moreno Sanches. Bacharel e Licenciado em Biologia, UFV, 1993;  Mestrado 

em Ciências Biológicas (Microbiologia), UFMG, 1996; Doutorado em andamento, 

Microbiologia Agrícola, UFV, 2014 – atual. 

11. Advânio Inácio Siqueira Silva. Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UFES, 

2006; Mestrado em Botânica pela UFV, 2009; Doutorado em Biologia Vegetal, UFMG, 

2014; Pós-doutorado, UFV, 2017. 

12. Robson de Assis Souza. Bacharel em Ciências Biológicas, UFMG, 2008. Mestrado em 
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Microbiologia Agrícola, UFV, 2012; Doutorado em Microbiologia Agrícola 

UFV/Rijksuniversiteit Groningen (Holanda), 2016. 

13. Carla Christina Imenes de Morais. Bacharel em Pedagogia, UERJ, 1997. Especialista 

em Administração e Planejamento Educacional, UERJ, 1998. Mestrado e Doutorado em 

Educação, UERJ, 2003 e 2012. 

14. Cláudio dos Santos Ferreira. Bacharel em Química, UFMG, 2001; Mestrado e 

Doutorado em Química Inorgânica, UFMG, 2004 e 2008. Pós-doutorado, UFMG, 2009. 

15. Elisângela Aparecida de Oliveira. Bacharel em Matemática, UFV, 2008; Mestrado em 

Estatística Aplicada e Biometria, UFV, 2011; Doutorado em Ciência em Estatística e 

Experimentação Agronômica, USP, 2016. 

16. Flávia Cristina Silva de Paula. Bacharelado em Farmácia e Bioquímica, UFMG, 1997; 

Licenciatura em Química, UTRAMIG, 2011; Mestrado em Ciências Farmacêuticas, UFMG, 

2001; Doutorado em Química, UFMG, 2008. 

17. Maria do Carmo de Oliveira Moreira dos Santos. Bacharel em Letras, PUC Minas, 

2000; Mestrado em Letras, PUC Minas, 2003; Doutora em Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira, PUC Minas/Universidade de Buenos Aires, Argentina, 2015. 

18. Robson Luiz Santos. Licenciado em Física, UFMG, 2000; Mestrado e Doutorado em 

Física, UFMG, 2004 e 2008. 

19. Pollyanna Amaral Viana. Bacharel em Engenharia de Alimentos, UFV, 2000. 

Mestrado em Bioquímica Agrícola, UFV, 2005; Doutorado em Bioquímica Agrícola, 

UFV/UFMG, 2009. 
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ANEXO IX: VINCULAÇÃO DE DOCENTES ÀS DISCIPLINAS 

 

Docentes Regime 

de 

Trabalho 

Disciplinas Lecionadas 

Eduardo França Castro Dedicação 

Exclusiva 

(40h)  

CBF 220 – Anatomia Humana 

CBF 222 – Biologia do Desenvolvimento 

CBF 320 – Fisiologia Animal 

Eduardo Gusmão 

Pereira 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

CBF 270 - Fisiologia Vegetal 

Optativas 

CBF 671 - Ecofisiologia Vegetal 

Felipe Sá Fortes Leite Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

CBF 105 - Taxonomia e Sistemática 

CBF 391 - Metodologia Científica 

CBF 330 - Geologia e Paleontologia 

CBF 435 - Conservação e Manejo da Vida Silvestre 

Optativas 

CBF 336 - Biogeografia 

CBF 430 - Ecologia de Campo   

Germano Carneiro da 

Costa 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

CBF111 – Biologia Celular 

CBF221 – Histologia Básica 

CBF311 – Biologia Molecular 

Helder Canto Resende Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

CBF 240 – Genética 

CBF 245 – Práticas em Genética e Biologia Molecular 

CBF 340 – Evolução Orgânica 

João Paulo de Souza Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

CBF 180 – Organografia e Sistemática das 

Espermatófitas 

Optativas 

CBF 380 – Tópicos atuais em biologia vegetal 

Leonardo Esteves Lopes Dedicação 

Exclusiva 

CBF230 – Ecologia I 

CBF335 – Ecologia II 
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(40h) CBF265 – Zoologia dos Cordados I 

CBF266 – Zoologia dos Cordados II 

Marco Antônio de 

Oliveira 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

CBF 260  - Zoologia dos Invertebrados I 

CBF 261 – Zoologia dos Invertebrados II 

Thiago Mendonça Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

CBF 109 - Bioética e Filosofia da Ciência 

CBF 400 - Instrumentação para o Ensino: Ciências 

CBF 401 - Instrumentação para o Ensino: Saúde 

CBF 402 - Instrumentação para o Ensino: Meio 

Ambiente 

CBF 403 - Estágio Supervisionado em Ciências I 

CBF 404 - Estágio Supervisionado em Ciências II 

CBF 405 - Estágio Supervisionado em Biologia 

CBF 406 – Trabalho de Conclusão de Curso I  

CBF 407 – Trabalho de Conclusão de Curso II  

Newton Moreno 

Sanches 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

(em licença para doutoramento desde 2014) 

Advânio Inácio Siqueira 

Silva 

40 horas 

Professor 

Visitante 

CBF 175 – Plantas vasculares: células e tecidos  

CBF 177 – Anatomia das Espermatófitas 

CBF 176 – Plantas Vasculares: Biologia e Anatomia 

Robson de Assis Souza 40 horas 

Professor 

Substituto 

CBF 111 – Biologia Celular 

CBF 115 – Biologia de Micro-organismos 

Optativas 

CBF 200 – Biofísica 

CBF 248 – Imunologia 

Carla Christina Imenes 

De Morais 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

EDF 133 – Educação e Realidade Brasileira 

EDF 117 – Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem 
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EDF 144  - Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Fundamental e Médio 

EDF 155 - Didática 

Optativa 

EDF230 - Sociologia da Educação 

Cláudio dos Santos 

Ferreira 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

QMF 100 - Química Geral 

QMF107 - Laboratório de Química Geral  

Elisângela Aparecida de 

Oliveira 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

MAF105 – Iniciação à Estatística 

MAF107 – Noções de Cálculo Diferencial e Integral 

Flávia Cristina Silva de 

Paula 

Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

QMF 100 - Química Geral 

QMF107 - Laboratório de Química Geral 

Maria do Carmo de 

Oliveira Moreira dos 

Santos 

40 horas 

Professor

Substituto 

LEF280 – LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

Robson Luiz Santos Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

FIF101- Fundamentos de Física 

FIF121- Laboratório de Física Geral 

Pollyanna Amaral Viana Dedicação 

Exclusiva 

(40h) 

BQF101 – Laboratório de Bioquímica I 

BQF102 – Bioquímica Básica 
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ANEXO X: REGIME DIDÁTICO  

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 03/2017 

 

 

O   CONSELHO   DE   ENSINO,   PESQUISA   E   EXTENSÃO,   órgão   máximo   

de deliberação no plano didático-científico da Universidade Federal de Viçosa, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo nº 17-001412, resolve 

 

 

1. aprovar o Regime Didático para a Graduação - 2017, que passa a fazer parte 

integrante desta Resolução. 

 

 

2. revogar as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 06/2015/CEPE. 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Viçosa, 06 de março de 2017. 

 

 

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES 

Presidente do CEPE 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 03/2017 – CEPE REGIME DIDÁTICO 2017 DA 

GRADUAÇÃO DA UFV 

 

CAPÍTULO I 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Art. 1º Os cursos de graduação habilitam os estudantes à obtenção de formação acadêmica 

para o exercício profissional em áreas específicas. 

Parágrafo único. A duração dos cursos é definida em anos e horas, respeitados os tempos 

mínimos e máximos estabelecidos nos Projetos Pedagógicos dos cursos. 

 

Seção  I  

Do Currículo 

Art. 2º O currículo de cada curso é estabelecido no Projeto Pedagógico próprio, definindo as 

atividades curriculares requeridas para a formação acadêmica do estudante. 

 

Art. 3º Os conteúdos curriculares do curso, na forma de disciplinas, trabalho de conclusão 

de curso, projetos, estágios e outros, são sistematizados numa matriz curricular que indica a 

integração horizontal e vertical das disciplinas e atividades acadêmicas. 

 

Seção II 

Da Gestão Acadêmica 

Art. 4º A gestão didático-pedagógica do ensino de graduação será exercida por meio das 

Câmaras de Ensino, às quais compete o acompanhamento das disciplinas e dos cursos, com 

a participação das Comissões Coordenadoras dos cursos. 

Parágrafo único. Caberá ao Diretor do Centro de Ciências do Campus Viçosa ou ao Diretor 

de Ensino dos Campi Florestal e Rio Paranaíba a presidência da Câmara de Ensino. 

 

Art. 5º A coordenação didático-pedagógica de cada curso de graduação será exercida por 

uma Comissão Coordenadora, composta na forma da legislação vigente. 
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Art. 6º Cada curso terá um Coordenador indicado pelos membros da Comissão 

Coordenadora, referendado pelo Diretor do Centro de Ciências a que estiver vinculado, no  

Campus Viçosa, ou pelos Diretores de Ensino, nos Campi Florestal e Rio Paranaíba, e 

designado pelo Reitor. 

Seção III 

Do Ano Acadêmico 

Art. 7º O ano letivo compreende 2 (dois) períodos regulares de atividades acadêmicas, 

podendo ainda comportar um período especial de verão, com as atividades acadêmicas 

regidas pelo Calendário Escolar, de caráter anual, aprovado por resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). 

§ 1º Os períodos regulares têm duração mínima de 100 (cem) dias de trabalho escolar. 

§ 2º O período especial de verão será fixado pelo Calendário Escolar. 

I - Nenhum estudante poderá matricular-se em mais de 2 (duas) disciplinas no período 

especial de verão. 

 II - Somente o estudante de curso de graduação da UFV poderá candidatar-se à 

matrícula em disciplinas oferecidas no período especial de verão. 

III - O período especial de verão integrará o período letivo seguinte, em que o estudante 

vier a se matricular, para cômputo do coeficiente de rendimento. 

IV - Não será concedido trancamento de matrícula no período especial de verão. 

 

Art. 8º Mediante justificativa no seu Projeto Pedagógico, um curso de graduação poderá ter 

calendário escolar diferenciado, aprovado pelo Cepe, respeitada a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Art. 9º O ingresso de estudantes nos cursos de graduação dar-se-á por uma das seguintes 

modalidades: 

I - Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC); II - Vagas Ociosas; 

III - Reativação de matrícula; 
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IV - Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G); V - Transferência ex 

officio. 

 

§ 1º A UFV poderá, a critério de seus Colegiados Superiores, oferecer formas de admissão 

aos seus cursos superiores por meio de outras modalidades de processos seletivos, que serão 

regulamentadas por edital específico. 

§ 2º É vedada ao estudante a matrícula simultânea em mais de um curso de graduação da 

UFV. 

Seção I  

Do Sisu 

Art. 10. O Sisu é processo seletivo classificatório, destinado ao preenchimento das vagas dos 

cursos fixadas pelo Cepe. 

§ 1º O Sisu, estabelecido e normatizado pela legislação vigente, será regulamentado por 

edital aprovado pelo Cepe. 

§ 2º A classificação final no Sisu dará ao candidato o direito de matrícula no período letivo 

da seleção. 

 

Seção II 

Das Vagas Ociosas 

Art. 11. As vagas ociosas de cada curso serão calculadas até 60 (sessenta) dias após o início 

de cada semestre letivo e corresponderão ao número de vagas do curso multiplicado pelo seu 

tempo médio de duração, constante no seu Projeto Pedagógico, subtraindo-se o número de 

estudantes matriculados. 

§ 1º Para este cálculo, excetuam-se os estudantes com tempo superior ao prazo médio de 

duração do curso. 

§ 2º Para o cálculo das vagas ociosas do segundo período letivo, deve ser acrescido o número 

de estudantes que abandonaram ou foram desligados do curso no primeiro período letivo. 

 § 3º As vagas ociosas de um curso poderão não ser oferecidas, em parte ou na sua totalidade, 

devido à incapacidade de receber um número de ingressantes superior ao número de vagas 

oferecidas pelo curso. 

 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

152 

 

 

 

 

Art. 12. As vagas ociosas de cada curso poderão ser ocupadas por meio de mudança de curso, 

transferência de outras instituições de ensino superior, portadores de diploma, rematrícula 

ou por meio do Sisu, de acordo com critérios específicos, propostos pela Comissão 

Coordenadora, ouvida a Câmara de Ensino, e aprovados pelo Cepe. 

Parágrafo único. Cada Câmara de Ensino deliberará sobre os respectivos pedidos dos 

candidatos, obedecidos os prazos previstos no Calendário Escolar. 

 

Art. 13. Durante o processo de matrícula dos aprovados por meio do Sisu, serão computadas 

como vagas iniciais não ocupadas os casos em que o estudante ingressante tiver 

aproveitamento de todas as disciplinas obrigatórias do primeiro período do curso. 

Parágrafo único. Para estas vagas, serão chamados novos candidatos classificados em lista 

de espera. 

 

Da Mudança de Curso 

Art. 14. O estudante poderá requerer mudança de curso na própria Universidade, findo o 

segundo período regular do curso em que estiver matriculado, desde que tenha completado 

um mínimo de 26 (vinte e seis) créditos em disciplinas do curso em que foi admitido, no 

momento da matrícula, utilizando, para isso, formulário próprio, dirigido ao Pró-Reitor de 

Ensino. 

§ 1º A solicitação dependerá dos critérios definidos para a ocupação das vagas ociosas para 

cada curso. 

§ 2º Será facultado o aproveitamento de disciplinas comuns aos currículos dos dois cursos. 

 

Da Transferência de Outra Instituição de Ensino Superior (IES) 

Art. 15. Nos termos da legislação vigente, a Universidade poderá aceitar a transferência de 

estudantes oriundos de outras instituições de ensino de graduação, nacionais ou estrangeiras. 

§ 1º A solicitação deverá ser feita conforme os critérios definidos para ocupação das vagas 

ociosas para cada curso. 

§ 2º Serão indeferidos os pedidos de transferência: 

I - de candidatos que estejam solicitando transferência para um curso que não seja 

aquele em que estiver matriculado; 
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II - de candidatos que estejam cursando o primeiro ano do curso, caracterizado por 

menos de 40 (quarenta) créditos aproveitáveis no momento da matrícula, ou o último ano, 

caracterizado por menos de 60 (sessenta) créditos a serem obtidos para a conclusão do curso, 

calculados pelo critério adotado na UFV; 

III - de candidatos com afastamento por motivo disciplinar. 

§ 3º A efetivação da matrícula dar-se-á mediante a aprovação da transferência, conforme 

edital específico. 

§ 4º As disciplinas cursadas, com aprovação, poderão ser aproveitadas, a critério da 

Comissão Coordenadora do curso, atendendo às normas vigentes. 

  

Do Portador de Diploma 

Art. 16. O diploma de curso de graduação dá ao portador a possibilidade de requerer sua 

admissão em qualquer curso da UFV, desde que definido no edital de vagas ociosas. 

§ 1º A solicitação deverá ser feita conforme os critérios definidos para ocupação das vagas 

ociosas para cada curso. 

§ 2º As disciplinas cursadas, com aprovação, poderão ser aproveitadas, a critério da 

Comissão Coordenadora do curso, atendidas as normas vigentes. 

 

Da Rematrícula 

Art. 17. O estudante que abandonou o curso poderá requerer sua rematrícula no mesmo curso 

§ 1º A solicitação deverá ser feita conforme os critérios para ocupação das vagas ociosas 

para cada curso. 

§ 2º O estudante reingresso na UFV por rematrícula deve cumprir a matriz curricular do 

curso constante no Catálogo de Graduação vigente no semestre de reinício de suas 

atividades, com aproveitamento das disciplinas já obtidas, em conformidade com a 

legislação vigente. 

 

Seção III 

Da Reativação de Matrícula 

Art. 18. É facultado ao estudante solicitar a reativação de matrícula para obtenção de novo 

título, desde que na mesma Área Básica de Ingresso (ABI), mesmo que os cursos possuam 
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duas entradas distintas. A solicitação deverá ser feita no Registro Escolar, após a 

confirmação de dados como possível formando e antes do encerramento do período letivo. 

§ 1º O estudante que não solicitar a reativação de matrícula para o semestre subsequente à 

sua colação de grau poderá fazê-lo em outro período, devendo cumprir a matriz curricular 

do  curso constante no Catálogo de Graduação vigente no semestre da reativação. O 

requerente encaminhará seu pedido ao Diretor do Centro de Ciências pertinente ou ao Diretor 

de Ensino dos Campi da UFV, para análise, no período letivo que antecede aquele no qual 

pretende reiniciar seus estudos. 

§ 2° O prazo máximo para conclusão do curso pelo estudante cuja matrícula foi reativada 

será o prazo máximo estabelecido para o novo título requerido, deduzido o prazo mínimo 

previsto na matriz curricular. 

§ 3° O estudante admitido por reativação de matrícula terá direito somente a 1 (um) 

trancamento, sendo-lhe vedados os demais afastamentos previstos neste Regime Didático. 

§ 4º É vedado ao estudante admitido por reativação de matrícula solicitar novo pedido de 

reativação, se abandonar o curso. 

§ 5º Os estudantes portadores de diploma de Licenciatura em Letras poderão solicitar a 

reativação de matrícula em nova habilitação, que será apostilada no diploma. 

 

Art. 19. O estudante que concluir o curso em um Campus poderá solicitar a reativação de 

matrícula em outro Campus, a fim de obter novo título, desde que na mesma ABI. 

Parágrafo único. O estudante deverá solicitar reativação de matrícula na Secretaria Geral  de 

Graduação do Campus de origem, que encaminhará a solicitação à Câmara de Ensino. 

  

Seção IV 

Do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação PEC-G 

Art. 20. A UFV oferecerá vagas para o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

(PEC-G), instrumento de cooperação educacional, científica e tecnológica que o governo  

brasileiro oferece a outros países, administrado conjuntamente pelos Ministérios da 

Educação e  das Relações Exteriores. 

§ 1º As vagas oferecidas anualmente pela Universidade para esse Programa são  preenchidas 

por estudantes indicados pelo MEC. 
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§ 2º A permanência na condição de Estudante-Convênio depende do cumprimento das 

exigências do protocolo celebrado entre o Ministério da Educação e o Ministério das 

Relações Exteriores. 

§ 3º Ao Estudante-Convênio de Graduação PEC-G aplica-se a legislação e normas da UFV 

para o desligamento por insuficiência acadêmica, conforme o art. 86 deste Regime Didático. 

 

Seção V 

Da Transferência ex officio 

Art. 21. A transferência ex officio para a UFV, no estrito cumprimento da legislação 

específica, será aceita para o servidor público federal civil ou militar ou o dependente, 

egresso de instituição de ensino pública, em qualquer época do ano e independentemente  da 

existência  de vaga,  se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de 

ofício que acarrete mudança de domicílio para Viçosa, Florestal ou Rio Paranaíba, ou para 

localidades mais próximas destas que de outro Campus  de Instituição de Ensino Superior 

Federal. 

§ 1º Somente será aceita a transferência para o mesmo curso em que o estudante estava 

matriculado na instituição de origem. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao interessado na transferência por motivo de 

deslocamento para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado 

ou função de confiança. 

 

CAPÍTULO III 

DA MOBILIDADE ACADÊMICA E DAS DISCIPLINAS ISOLADAS 

 

Seção I 

Da Mobilidade Acadêmica do Estudante da UFV 

Art. 22. A UFV disponibilizará ao estudante regularmente matriculado três diferentes 

modalidades de Mobilidade Acadêmica: 

I - InterCampi; 

II - Nacional, que contempla as Instituições de Ensino Superior brasileiras; 

III - Internacional, que contempla Instituições de Ensino Superior estrangeiras. 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

156 

 

 

 

 

Art. 23. A mobilidade acadêmica de estudantes da UFV dar-se-á conforme resolução 

específica. 

Parágrafo único. O estudante em mobilidade acadêmica será matriculado na disciplina MOB 

100, devendo ser avaliado semestralmente, com conceito “S” ou “N”. 

  

Art. 24. Compete à Câmara de Ensino a que pertence o curso do estudante autorizar o 

afastamento, mediante parecer da Comissão Coordenadora do curso e plano de estudo 

elaborado com a concordância do Orientador Acadêmico. 

Parágrafo único. Cada período de afastamento para Mobilidade Acadêmica será considerado 

um período letivo cursado pelo estudante, independentemente do número de disciplinas 

aproveitadas. 

 

Seção II 

Da Mobilidade Acadêmica de outras IES para a UFV 

Art. 25. A mobilidade acadêmica de estudantes de outras IES, nacionais ou estrangeiras, para 

a UFV dar-se-á conforme resolução específica. 

Parágrafo único. A solicitação de vaga de Mobilidade Acadêmica de estudante para a UFV 

deverá ser feita por meio da Instituição de Ensino de origem, dentro do prazo estabelecido 

no Calendário Escolar da UFV. 

 

Art. 26. O estudante em mobilidade acadêmica será acompanhado pelo Coordenador do 

curso da UFV. 

§ 1º Caso não seja oferecido na UFV o mesmo curso do estudante, será escolhido o curso 

mais semelhante. 

§ 2º Para esta orientação, o processo acadêmico deve ser acompanhado  pelo Coordenador. 

 

Seção III 

Das Disciplinas Isoladas 

Art. 27. O diplomado em curso de graduação ou o estudante de graduação vinculado a  outra 

Instituição de Ensino Superior (IES) poderá requerer inscrição em disciplinas isoladas na 

UFV, como Estudante Não Vinculado. 
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Parágrafo único. O Estudante Não Vinculado poderá matricular-se em até 3 (três) disciplinas 

por período e em, no máximo, 2 (dois) períodos letivos. 

 

Art. 28. Para cursar disciplinas como Estudante Não Vinculado o candidato deverá ter 

cumprido o(s) pré-requisito(s) das disciplinas solicitadas. 

Parágrafo único. A verificação do cumprimento do(s) pré-requisito(s) deverá ser feita pela 

Comissão de Ensino do Departamento, no Campus Viçosa, ou do Instituto, nos Campi 

Florestal e Rio Paranaíba. 

 

Art. 29. O estudante da UFV regularmente matriculado em um Campus poderá cursar 

disciplinas isoladas em outro Campus, desde que oferecidas na modalidade semipresencial. 

  

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA ACADÊMICO 

Art. 30. O sistema acadêmico adotado é o de créditos, com matrícula em períodos letivos 

semestrais, tendo como base a proposição de uma sequência sugerida de estudos, a ser 

enriquecida pelo estudante com disciplinas optativas e facultativas. 

Parágrafo único. Um crédito, unidade de medida do trabalho escolar, corresponde a 15 

(quinze) horas de atividade didática. 

 

Art. 31. A carga horária total de cada disciplina corresponde sempre a múltiplo de 15 

(quinze) horas, excetuando-se a disciplina Tópicos Especiais. 

Parágrafo único. A carga horária total de uma disciplina poderá ser distribuída em atividade 

teórica, atividade prática, atividade tutorada e projetos, definida no Programa Analítico da 

disciplina. 

 

Seção I 

Da Matriz Curricular 

Art. 32. A Matriz Curricular, a ser integralmente cumprida pelo estudante, é elaborada pela 

Comissão Coordenadora e aprovada pela Câmara de Acompanhamento Pedagógico, após 
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análise na Câmara de Ensino, constituindo-se na distribuição hierarquizada das disciplinas 

de cada curso. 

§ 1º O estudante deve cumprir a Matriz Curricular constante do Catálogo de Graduação 

correspondente ao ano de seu ingresso na UFV, ou optar por outra posterior. 

§ 2º Quando determinada disciplina prevista na Matriz Curricular não for oferecida, por 

alteração ou extinção, a carga horária correspondente deverá ser obtida em disciplina(s) 

equivalente(s). 

§ 3º Em caso de mudança no Programa Analítico da disciplina, deverão ser cumpridas as 

exigências do novo Programa Analítico. 

§ 4º Atividades extracurriculares, como participação em eventos técnico-científicos e em 

projetos de cunho social, artístico ou cultural, serão consideradas na integralização curricular  

como Formação Complementar, conforme previsto no Projeto Pedagógico do curso. 

 

Art. 33. O Projeto Pedagógico do curso poderá prever a possibilidade de o estudante 

computar carga horária de disciplina facultativa como optativa, adotando o sistema de Carga 

Horária Livre. 

 

Art. 34. Para os cursos que possuem habilitações ou diferentes títulos, os estudantes deverão 

fazer a opção no período que antecede aquele em que alguma disciplina, constante na Matriz 

Curricular, deixar de ser comum às habilitações ou títulos, ou no período definido no Projeto 

Pedagógico do curso. 

Parágrafo único. Após a definição da habilitação, a alteração só será possível mediante edital 

de vagas ociosas ou reingresso. 

 

Seção II  

Das Disciplinas 

Art. 35. Disciplina é o conjunto de estudos e atividades correspondentes a um programa 

desenvolvido num período letivo, com um número de horas prefixado. 

§ 1º Na Matriz Curricular do curso, as disciplinas são classificadas em: 

  



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

159 

 

 

 

 

I - Obrigatórias: são indispensáveis para o desenvolvimento de competências e 

habilidades profissionais. 

II - Optativas: têm por finalidade complementar a formação na área de conhecimento 

do curso, escolhidas dentre as relacionadas para o curso. 

III - Facultativas: são as disciplinas que não fazem parte da Matriz Curricular do curso. 

§  2º  Cada  disciplina  terá  um  Departamento,  no  Campus  Viçosa,  ou  um  Instituto, nos 

Campi Florestal e Rio Paranaíba, responsável por seu oferecimento. 

I - Cada disciplina, no período em que for oferecida, terá um Coordenador, designado 

pelo Colegiado do Departamento ou Colegiado do Instituto dos Campi da UFV, responsável 

por seu oferecimento. 

II - É dever do Coordenador de disciplina apresentar e disponibilizar aos estudantes 

matriculados, em meio eletrônico, até a segunda semana de aula, o Plano de Ensino, 

contendo objetivos instrucionais, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdo e 

bibliografia. 

§ 3º As disciplinas poderão estar organizadas em módulos. 

I - Um módulo representa um grupo de duas ou mais disciplinas que serão conduzidas, 

de forma integrada, pelos seus Coordenadores. 

II - Tais disciplinas deverão ser oferecidas em correquisito. 

 

Art. 36. Caracterizam-se como disciplinas de orientação acadêmica aquelas de estágio, 

monografia, projetos, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares. 

§ 1º Para as disciplinas de orientação acadêmica não realizadas no período letivo, deverá ser 

computado zero crédito, independentemente da carga horária. 

§ 2º A disciplina Estágio Obrigatório que for realizada com a supervisão presencial de 

docentes não será considerada disciplina de orientação acadêmica. 

§ 3º Os projetos poderão consistir em atividades didáticas independentes ou vinculadas a 

uma ou mais disciplinas. 

§ 4º As disciplinas projetos poderão ser oferecidas vinculadas aos Centros de Ciências, às 

Diretorias de Ensino, nos Campi Florestal e Rio Paranaíba, ou à Pró-Reitoria de Ensino. 

I – Essas disciplinas deverão ser oferecidas para, no mínimo, 3 (três) diferentes cursos de 

graduação, envolvendo Professores de mais de uma área. 
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Art. 37. As disciplinas poderão ser oferecidas, no todo ou em parte, utilizando metodologia 

a distância, desde que previstas no Projeto Pedagógico do curso e conforme resolução 

específica. 

Parágrafo único. O estudante poderá cursar até 20% da carga horária total do curso na 

modalidade a distância. 

 

Art. 38. As disciplinas podem ser interligadas por relações de pré-requisitos ou correquisitos. 

§ 1º Pré-requisito é a exigência formal de conhecimento anterior para inscrição em uma 

disciplina. 

§ 2º Correquisito é a exigência do conhecimento paralelo, em forma de disciplina, para 

inscrição concomitante em outra disciplina. 

§ 3º Os pré-requisitos e correquisitos são definidos nos Programas Analíticos das disciplinas 

e suas alterações prevalecem sobre as anteriormente divulgadas pelo Catálogo de Graduação. 

 

Art. 39. Poderão ser incluídas novas disciplinas ou alterações no Programa Analítico de 

disciplinas constantes do Catálogo de Graduação em vigor, se aprovadas pela Câmara de 

Ensino. 

Parágrafo único. A inclusão da disciplina no Catálogo em vigor deverá ser aprovada pela 

Pró-Reitoria de Ensino. 

  

Art. 40. Será permitido para as atividades didáticas horário corrido superior a 2 (duas) horas-

aula, desde que compatível com a metodologia utilizada, indicada no Programa Analítico. 

 

Art. 41. A disciplina Tópicos Especiais terá carga horária igual ou superior a 15 (quinze) 

horas, crédito zero e período de oferecimento livre. 

Parágrafo único. Para o seu oferecimento, o Programa Analítico deverá ser entregue no 

Registro Escolar até 15 (quinze) dias úteis antes da data de início do seu oferecimento. 

 

Art. 42. Os Departamentos do Campus Viçosa ou os Institutos dos Campi Florestal e Rio 

Paranaíba poderão solicitar à Pró-Reitoria de Ensino ou à Diretoria de Ensino, em data a ser 
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definida no Calendário Escolar, o cancelamento do oferecimento de disciplinas no semestre 

em curso, quando o número de matriculados não atingir 10 (dez) estudantes. 

 

Seção III 

Do Acompanhamento Acadêmico 

Art. 43. Cada estudante terá um Orientador Acadêmico indicado pela Comissão 

Coordenadora do curso e designado pelo Diretor de Centro de Ciências do Campus Viçosa 

ou pelo Diretor de Ensino dos Campi Florestal e Rio Paranaíba. 

 

Art. 44. Ao Orientador Acadêmico compete: 

I - exercer o acompanhamento acadêmico dos seus orientados; 

II - zelar para que sejam cumpridas as determinações e recomendações constantes no 

Projeto Pedagógico do curso; 

III - elaborar, com o seu orientado, o Plano de Estudos a ser cumprido; 

IV - pronunciar-se, quando solicitado, em assuntos relativos às atividades acadêmicas 

do seu orientado. 

Parágrafo único. Na ausência do Orientador Acadêmico, a orientação do estudante será 

exercida pelo Coordenador do curso. 

 

Seção IV 

Do Plano de Estudos 

Art. 45. Cada estudante seguirá um Plano de Estudos, correspondendo a uma sequência de 

disciplinas obrigatórias, optativas e facultativas. 

§ 1º Até o terceiro semestre, os estudantes deverão elaborar o seu Plano de Estudos junto 

com o Orientador Acadêmico, o qual poderá ser revisto ao longo do curso. 

§ 2º A partir do quarto semestre, o acesso à elaboração do Plano de Estudos será liberado 

aos estudantes que tenham cursado e obtido aprovação em todas as disciplinas previstas para 

os três primeiros períodos do curso. 

§ 3º A partir do quarto semestre, o estudante com coeficiente acumulado inferior a 60, com 

rendimento acadêmico insuficiente no último semestre cursado, com três rendimentos 
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acadêmicos insuficientes ou com reprovação em uma disciplina pela terceira vez só poderá 

alterar o Plano de Estudos com o seu Orientador Acadêmico. 

 

Art. 46. Só será possível a realização da matrícula em disciplina constante do Plano de 

Estudos. 

  

Parágrafo único. O Orientador Acadêmico, junto com o estudante, poderá definir uma Lista 

de Disciplinas Alternativas no Plano de Estudos, possíveis de serem incluídas durante o 

acerto de matrícula. 

 

Art. 47. Na elaboração do Plano de Estudos, a Matriz Curricular sugerida no Projeto 

Pedagógico do curso será a referência. 

§ 1º As disciplinas reprovadas no semestre em curso e não reposicionadas serão 

automaticamente incluídas no semestre seguinte. 

§ 2º No reposicionamento das disciplinas mencionadas no parágrafo anterior, deve-se 

manter, no mínimo, uma destas disciplinas no semestre seguinte, quando estas forem 

disciplinas dos três primeiros períodos. 

§ 3º Não será aceita, em período letivo regular, matrícula com menos de 12 (doze) ou mais 

de 28 (vinte e oito) créditos, salvo nos casos especiais previstos no Projeto Pedagógico do 

curso  ou nos impedimentos de ordem regimental ou operacional. 

 

Art. 48. Em função do desempenho acadêmico do estudante, o Orientador Acadêmico poderá 

autorizar a previsão de matrícula em menos de 12 (doze) ou em até 32 (trinta e dois) créditos. 

 

Art. 49. A matrícula em disciplinas facultativas ficará limitada ao máximo de 120 (cento e 

vinte) horas-aula, no decorrer dos cursos superiores de tecnologia, ou de 240 (duzentas e 

quarenta) horas-aula, nos demais cursos superiores, devendo ser incluídas no Plano de 

Estudos. 

Parágrafo único. Cada curso poderá definir no Projeto Pedagógico critérios para o período 

inicial de matrícula em disciplinas optativas e facultativas. 
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Seção V 

Do Processo de Matrícula 

Art. 50. A matrícula para os períodos subsequentes ao ingresso na UFV é obrigatória, 

devendo ser feita pelo estudante nos prazos fixados no Calendário Escolar. 

§ 1º A renovação de matrícula caracteriza-se pela solicitação de matrícula via sistema 

Sapiens. 

§ 2º Para o estudante cujo Plano de Estudos depende da concordância do Orientador 

Acadêmico, a solicitação de matrícula só será efetivada após a sua autorização. 

§ 3º A falta de renovação  de  matrícula  num  período  letivo  equivalerá  ao  abandono  de 

curso. 

 

Art. 51. O estudante ingressante será matriculado preferencialmente nas disciplinas do 

primeiro período da sequência sugerida pela Matriz Curricular de seu curso. 

 

Art. 52. Os estudantes ingressantes por meio do Sisu deverão ser matriculados em disciplinas 

do Programa de Tutoria nas Ciências Básicas, nos termos previstos em resolução específica. 

 

Art. 53. Respeitado o tempo mínimo estabelecido para conclusão do curso, será aceita a 

matrícula, em até 32 (trinta e dois) créditos, do estudante que satisfizer uma das seguintes 

condições: 

I - apresentar coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 80 (oitenta); 

  

II - apresentar, no semestre imediatamente anterior, coeficiente de rendimento igual ou 

superior a 75 (setenta cinco) e ter concluído mais de 70% da carga horária para a 

integralização do curso. 

 

Art. 54. O processamento de matrícula será feito com base no Plano de Estudos do estudante, 

respeitado o cumprimento dos pré-requisitos e os correquisitos das disciplinas, na  ordem 

sequencial de prioridades: previsão e disponibilidade de vaga para o curso; coeficiente de 

rendimento acumulado do estudante; se a disciplina é obrigatória ou se o estudante é 

formando. 
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Parágrafo único. Obedecidos os critérios de matrícula estabelecidos neste artigo, a disciplina 

com reprovação, constante do conjunto solicitado para matrícula, terá prioridade sobre as 

demais no semestre em que estiver sendo oferecida. 

 

Art. 55. O estudante poderá, após o processamento da matrícula e dentro do prazo 

estabelecido pelo Calendário Escolar, condicionado à existência de vagas, incluir e excluir 

disciplinas e mudar de turma. Durante esse período, não será permitido: 

I - O aumento ou diminuição dos limites de créditos, quando definidos pelo Orientador 

Acadêmico. 

II – Incluir disciplinas não constantes da Lista Alternativa de ajuste do Sapiens, para 

estudantes cujo Plano de Estudos foi realizado pelo Orientador Acadêmico, devido a 

restrições regimentais. 

Parágrafo único. Ao final desse período de acerto de matrícula, se o estudante permanecer 

com menos de 12 (doze) créditos em disciplinas matriculadas, sem a concordância do 

Orientador, todas as disciplinas serão excluídas, tendo o segundo período de ajuste de 

matrícula para a  inclusão de disciplinas. 

 

Art. 56. Ao final da primeira semana de aula, conforme estabelecido pelo Calendário 

Escolar, será permitido ao estudante excluir ou acrescentar disciplina em sua matrícula, 

desde que haja disponibilidade de vaga, observando-se os incisos do artigo anterior. 

 

Art. 57. O estudante atendido pelo Regime Especial poderá solicitar a exclusão da disciplina, 

quando for constatada, por meio de apresentação de atestado médico, a impossibilidade de 

frequentar as atividades previstas na disciplina. 

Parágrafo único. Quando se tratar de disciplinas ligadas por correquisito, as duas deverão 

ser excluídas. 

 

Art. 58. Não será permitido ao estudante cursar disciplinas nas quais não esteja regularmente 

matriculado. 
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Art. 59. Ao retornar às atividades escolares após os trancamentos ou afastamentos, o 

estudante deverá submeter-se às normas vigentes, com a elaboração do Plano de Estudos. 

 

Seção VI 

Do Aproveitamento de Disciplinas 

Art. 60. É facultado ao estudante solicitar o aproveitamento de disciplinas cursadas 

anteriormente ao ingresso no curso ou durante a participação em programa de mobilidade 

acadêmica. 

§ 1º Para o aproveitamento, caberá à Comissão Coordenadora deliberar sobre a  necessidade 

da realização de Exame de Suficiência, quando a disciplina tiver sido cursada em Instituição 

de Ensino Superior (IES) não conveniada. 

  

§ 2º É facultada ao estudante a solicitação de Exame de Suficiência em disciplina cujo 

aproveitamento não tenha sido obtido. 

§ 3º O aproveitamento de disciplinas cursadas em outra instituição é limitado a, no máximo, 

50% da carga horária para a conclusão do curso em que o estudante ingressou, ressalvadas 

as situações previstas na legislação vigente e as relativas ao ingresso para obtenção de novo 

título ou dupla diplomação. 

 

Art. 61. É vedado ao estudante, para fins de aproveitamento, cursar disciplinas 

concomitantemente na UFV e em outra Instituição de Ensino Superior (IES), a não ser 

quando autorizado para participar de mobilidade acadêmica e cursando disciplina 

semipresencial ou estágio na UFV. 

Parágrafo único. Não serão aproveitadas disciplinas cursadas em outra Instituição de Ensino 

Superior (IES), sem prévia autorização. 

 

Art. 62. O pedido de aproveitamento de disciplinas, dirigido ao Diretor do Centro de 

Ciências do Campus Viçosa ou ao Diretor de Ensino dos Campi Florestal e Rio Paranaíba, 

deverá ser feito em formulário próprio, instruído com histórico escolar e programas 

analíticos das disciplinas, quando cursadas em outra Instituição de Ensino Superior (IES). 
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§ 1º A Comissão Coordenadora do curso em que o estudante for admitido, ouvidos os 

Departamentos ou Institutos envolvidos, se necessário, estabelecerá a equivalência de 

programas e de cargas horárias e os procedimentos adequados à plena adaptação do 

estudante, considerando o número de horas das disciplinas. 

§ 2º A solicitação deverá ser aprovada pela Comissão Coordenadora. 

 

Art. 63. O estudante da UFV que realizar mobilidade nacional ou internacional, devidamente 

autorizado, poderá aproveitar as disciplinas cursadas com aprovação como obrigatórias, 

optativas ou facultativas. 

 

Art. 64. Disciplinas cursadas em outros Campi da UFV ou em outras Instituições de Ensino 

Superior (IES) não equivalentes a disciplinas da UFV poderão ser aproveitadas utilizando-

se a codificação APR 100 a APR 109 e APR 200 a APR 209, para disciplinas básicas, e APR 

300 a APR 309 e APR 400 a APR 409, para disciplinas profissionalizantes. 

Parágrafo único. As disciplinas aproveitadas com código APR poderão preencher a 

exigência da carga horária de disciplinas optativas previstas para o curso, e as que excederem 

essa exigência serão aproveitadas como disciplinas facultativas, a critério da Comissão 

Coordenadora. 

 

Art. 65. O aproveitamento de disciplinas cursadas com aprovação nos Campi da UFV será 

realizado de modo automático, independentemente da nota obtida pelo estudante, com 

exceção das disciplinas com código APR. 

§ 1º Para o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras Instituições de Ensino Superior 

(IES), será respeitado o sistema de avaliação de rendimento acadêmico da instituição de 

origem. 

§ 2º O aproveitamento de disciplinas cursadas há mais de dez anos dependerá de análise do 

mérito e deliberação da Comissão Coordenadora do curso, que pode solicitar ao candidato a 

realização de um Exame de Suficiência, quando necessário. 

 

Art. 66. Na contagem de tempo, para efeito de definição do período letivo e duração do 

curso, tomar-se-ão 300 (trezentas) horas aproveitadas como o equivalente a um período 
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letivo e o restante, desde que igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, também como 

o equivalente a um período letivo. A redução do tempo decorrente desta contagem será 

informada ao estudante através do Sapiens. 

  

Parágrafo único. Quando o aproveitamento total de carga horária não atingir 300  (trezentas) 

horas e for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, será considerado um período 

letivo. 

 

Art. 67. No caso de disciplinas cursadas nos Campi da UFV, não haverá limitação quanto ao 

aproveitamento de carga horária. 

Parágrafo único. O aproveitamento de carga horária previsto neste artigo ficará limitado à 

metade da carga horária do curso superior de tecnologia, quando o estudante for procedente 

de outro curso superior de graduação da UFV. 

 

Art. 68. O aproveitamento de disciplinas autorizadas e cursadas com aprovação em outras 

Instituições de Ensino Superior (IES), do País ou do exterior, não poderá ultrapassar 30% da 

carga horária total do curso. 

§ 1º O percentual total de aproveitamento de disciplinas cursadas em outras Instituições de 

Ensino Superior não poderá ultrapassar 50% da carga horária total do curso, conforme 

disposto no 

§ 3º do art. 60. 

§ 2º Esse percentual corresponde ao somatório de disciplinas cursadas anteriormente ao 

ingresso no curso e durante a participação em programa de mobilidade acadêmica. 

 

Art. 69. O aproveitamento de disciplinas de estudantes que participam de Programas de 

Dupla Diplomação deverá obedecer a resolução específica. 

 

Seção VII 

Do Exame de Suficiência 
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Art. 70. Poderá o estudante ser dispensado de cursar regularmente qualquer disciplina, desde 

que devidamente avaliado mediante Exame de Suficiência, de acordo com as normas 

estabelecidas em resolução específica. 

§ 1º A solicitação de Exame deverá ser feita por disciplina, na Secretaria Geral de Graduação, 

mediante justificativa fundamentada da alegada suficiência e documentação comprovatória 

do conhecimento. 

§ 2º O estudante poderá solicitar Exame de Suficiência em uma disciplina apenas uma vez, 

não sendo permitido o Exame em disciplinas nas quais o estudante tenha sido reprovado. 

 

Art. 71. A Câmara de Ensino, ouvido o Departamento ou o Instituto, deliberará sobre a 

pertinência da solicitação do Exame de Suficiência. 

 

Art. 72. O processo de avaliação será definido por uma Banca Examinadora composta por, 

no mínimo, três Professores, nomeada pelo Chefe do Departamento ou pelo Chefe dos 

Institutos, nos Campi da UFV a que a disciplina esteja vinculada. 

Parágrafo único. Compete à Banca Examinadora estabelecer a forma do Exame, consistindo 

obrigatoriamente de, pelo menos, uma prova escrita, devendo ser disponibilizados ao 

estudante a forma, data e horário do Exame, na Secretaria do Departamento ou Instituto, com 

72 (setenta e duas) horas de antecedência mínima do seu horário de aplicação. 

  

Seção VIII 

Do Trancamento de Matrícula 

Art. 73. O estudante poderá solicitar no Registro Escolar o trancamento de sua matrícula, de 

acordo com os prazos fixados no Calendário Escolar. 

§ 1º Nos impedimentos de excepcionalidade previstos no art. 76 deste Regime Didático, o 

estudante solicitará o trancamento de matrícula na Secretaria Geral de Graduação. 

§ 2º O trancamento de matrícula será válido por um período letivo e concedido apenas 1 

(uma) vez para os cursos superiores de tecnologia e 2 (duas) vezes para os demais cursos 

superiores. 

§ 3º Os períodos de trancamento de matrícula não serão computados para efeito de 

integralização do tempo máximo de conclusão do curso. 
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§ 4º Não se concederá trancamento de matrícula a estudante cursando o primeiro período do 

curso, exceto por motivo de incorporação ao Serviço Militar Obrigatório ou por motivo de 

saúde. 

I - Entende-se por primeiro período letivo a primeira matrícula realizada pelo estudante no 

curso, independentemente de resultados de aproveitamento de disciplinas. 

 

Seção IX 

Do Afastamento e do Afastamento Especial 

Art. 74. Em face de situações especiais devidamente comprovadas, o estudante poderá 

requerer à Secretaria Geral de Graduação seu afastamento das atividades acadêmicas, com a 

suspensão de sua matrícula a partir do período letivo subsequente. 

§ 1º O prazo de duração do afastamento fixado pela Câmara de Ensino, considerando cada 

caso e as razões apresentadas, será de até 2 (dois) períodos letivos. 

§ 2º O afastamento será concedido somente uma vez. 

§ 3º O período de afastamento não será computado para efeito de integralização do tempo 

máximo de conclusão do curso. 

 

Art. 75. O estudante que não efetuar sua renovação de matrícula dentro do prazo  regimental 

poderá requerer, no Registro Escolar, seu afastamento especial. 

§ 1º O afastamento especial deverá ser requerido nos 30 (trinta) dias subsequentes ao 

primeiro dia do período letivo. 

§ 2º O afastamento especial será válido para o período letivo em que foi concedido. 

§ 3º O afastamento especial será concedido somente uma vez, ressalvada a situação em que 

o estudante tenha sido reprovado em exame complementar e a disciplina não seja oferecida  

naquele período letivo. 

§ 4º O período de afastamento especial não será computado para efeito de integralização do 

tempo máximo de conclusão do curso. 
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Seção X 

Do Enquadramento em Regime Especial 

Art. 76. Será concedido Regime Especial ao estudante que se ausentar das atividades 

acadêmicas regulares, pelos motivos a seguir: 

I - Quando se enquadrar nas determinações do Decreto-Lei nº 1.044/1969 e da Lei nº 

6.202/1975; 

 II - Para atender a convocação do Serviço Militar, conforme estabelecido na legislação  

em vigor; 

III - Por motivo de convocação pelo Poder Judiciário; 

IV - Para participar, como representante discente legal, de reuniões dos Órgãos 

Colegiados da Universidade; 

V - Para doar sangue, de acordo com legislação vigente; 

VI - Para representar a Universidade em práticas esportivas, reconhecidas pela Divisão 

de Esporte e Lazer; 

VII - Para representar a Universidade em competição acadêmica, reconhecida pela 

coordenação da atividade e referendada pela Coordenação do curso de graduação; 

VIII - Para participar de viagem acadêmica, definida no Programa Analítico da Disciplina; 

IX - Para participar de Congressos, com apresentação de trabalho. 

§ 1º A duração do Regime Especial concedido no semestre, considerando todos os motivos 

listados, não deve ultrapassar o máximo admissível, para cada disciplina, para a continuidade 

do processo pedagógico e de aprendizagem. 

§ 2º Serão atribuídos ao estudante beneficiado com o Regime Especial, como compensação 

pela ausência às aulas, exercícios domiciliares ou no espaço escolar, sempre que compatíveis 

com as possibilidades do estudante e do Professor. 

§ 3º Caso a compensação não seja possível, o estudante poderá solicitar o cancelamento da 

disciplina. 

 

Art. 77. A solicitação de cancelamento de disciplina do estudante em Regime Especial 

poderá ser feita pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Geral de Graduação (SEG). 
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§ 1º Para aqueles que se enquadram no disposto no inciso I do art. 76, a apresentação do 

atestado médico na SEG deverá atender ao prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data de emissão do atestado. 

§ 2º Para aqueles que se enquadram no disposto nos incisos II a IV do art. 76, o documento 

e a justificativa devem ser apresentados na SEG no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação. 

§ 3º A doação de sangue não poderá ser realizada em dia de avaliação programada com 

antecedência e a documentação comprovatória deverá ser apresentada na SEG no prazo 

máximo de até 3 (cinco) dias úteis, contados da data da doação. 

§ 4º Para aqueles que se enquadram no disposto nos incisos VI a IX do art. 76, a apresentação 

da documentação na SEG deverá atender ao prazo mínimo de até 5 (cinco) dias úteis, antes 

da data do início do evento. 

 

Art. 78. Será concedido atendimento educacional especializado ao estudante que comprovar, 

por meio de laudo/atestado/relatório médico ou psicológico, a sua condição especial, 

devendo este ser assistido na Universidade de acordo com as deliberações propostas pela 

Divisão Psicossocial e/ou Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas, respaldadas na 

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

 

Seção XI 

Da Dilação de Prazo 

Art. 79. Em face de situações especiais, devidamente comprovadas, o estudante poderá 

requerer, na Secretaria Geral de Graduação, a dilação do prazo máximo para integralização 

curricular. 

§ 1º Somente será concedida dilação de prazo ao estudante que tenha cursado, pelo menos, 

75% da carga horária em disciplinas obrigatórias. 

 § 2º O requerimento de dilação de prazo deverá ser feito no decorrer do último período 

letivo constante do prazo máximo de integralização curricular. 

§ 3º Quando a não conclusão do curso se der em decorrência de reprovação ocorrida no 

último período, o estudante deverá requerer a dilação de prazo em até 5 (cinco) dias úteis 

após o último dia do lançamento de notas previsto no Calendário Escolar. 



Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 

Campus UFV – Florestal 

 

172 

 

 

 

 

§ 4º A dilação de prazo poderá ser concedida somente uma vez. 

§ 5º Ao estudante contemplado com dilação de prazo não se concederá trancamento de 

matrícula, afastamento ou afastamento especial. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

 

Art. 80. A avaliação do rendimento acadêmico em cada disciplina é procedida mediante a 

realização de provas, seminários, trabalhos de campo, entrevistas, testes e trabalhos exigidos 

pelo Professor, aos quais se atribuirão conceitos ou notas. 

§ 1º Os critérios detalhados de avaliação deverão ser apresentados e disponibilizados aos 

estudantes matriculados e incluídos no Sapiens até a segunda semana de aula. 

§ 2º A nota final na disciplina é representada por um número inteiro, compreendido entre 0 

(zero) e 100 (cem), exceto aquelas que terão conceito “S” (satisfatório) ou “N” (não 

satisfatório), previstas no Projeto Pedagógico do curso. 

§ 3º Para o cálculo da nota final, o valor com a primeira casa decimal igual ou superior a 5 

(cinco) será arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 

§ 4º Para cada disciplina haverá, obrigatoriamente, um mínimo de 3 (três) avaliações. 

§ 5º Fica assegurada ao estudante a informação do resultado das provas pelo Sapiens, em no 

máximo 21 (vinte e um) dias após a sua aplicação e até 48 (quarenta e oito) horas antes da 

realização da próxima prova ou do exame final. 

§ 6º O estudante poderá solicitar vistas e revisão da prova, em dia e horário previamente 

definidos pelo Coordenador da disciplina. 

§ 7º As avaliações serão aplicadas, preferencialmente, no horário de aula. 

 

Art. 81. Para as disciplinas organizadas em módulos, por período letivo, o processo 

avaliativo poderá envolver mais de uma disciplina. 

Parágrafo único. A nota alcançada no módulo poderá ser única, valendo para as disciplinas, 

ou de acordo com critérios predefinidos. 
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Art. 82. Será aprovado na disciplina o estudante que, atendidas as exigências de frequência, 

obtiver, no conjunto das avaliações ao longo do período letivo, nota final igual ou superior 

a 60 (sessenta) ou conceito “S” (satisfatório). 

 

Art. 83. Será facultado um exame final na disciplina ao estudante que não estiver  reprovado 

por infrequência e que, no conjunto das avaliações, ao longo do período letivo, tiver nota 

igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta), o qual, respeitado o mínimo de 3 

(três) dias após o término do período letivo, será realizado no prazo previsto no Calendário  

Escolar. 

§ 1º Para o estudante que se submeter ao exame final, será recalculada a nota final pela 

fórmula: 

 

em que:  NF  simboliza a nota final;  

CA é o conjunto das avaliações ao longo do período letivo; e 

EF representa a nota do exame final. 

 

§ 2º Será aprovado na disciplina o estudante que obtiver NF igual ou superior a 60 (sessenta).  

 

Art. 84. Será considerado reprovado na disciplina o estudante que: 

I - obtiver, após a realização do exame final, nota final inferior a 60 (sessenta); 

II - comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) das horas-aula das 

atividades didáticas, respeitando a distribuição da carga horária; 

III - cometer fraude em avaliação, no controle de frequência ou em qualquer tipo de 

plágio em trabalhos e tarefas. 

§ 1º O controle de frequência poderá ser realizado através de lista de assinaturas ou na forma 

oral. 

§ 2º A hipótese do inciso III será apurada mediante encaminhamento de relatório 

circunstanciado pelo Professor Coordenador da disciplina ao Pró-Reitor de Ensino, que, no 
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prazo de cinco (5) dias úteis, instaurará Comissão Disciplinar, como previsto no art. 121 do 

Regimento Geral da UFV. 

§ 3º Constatada a fraude, o estudante receberá, como avaliação da disciplina, a nota zero e o 

conceito “F”, independentemente de eventual aplicação das sanções previstas no art. 121, 

incisos II e III, do Regimento Geral da UFV. 

§ 4º O estudante poderá continuar frequentando a disciplina até a decisão final da Comissão. 

 

Art. 85. No sistema acadêmico, além de notas, a situação do estudante poderá ser 

representada por símbolos, correspondentes às descrições expressas nos quadros seguintes: 

 

SÍMBOLO Situação nas disciplinas 

I Avaliação incompleta 

J Cancelamento de inscrição em disciplina 

L Reprovação por infrequência 

F Reprovado por fraude acadêmica 

M Matrícula em disciplina 

N Desempenho não satisfatório 

Q Disciplina em andamento 

S Desempenho satisfatório 

T Disciplinas aproveitadas por equivalência na UFV ou cursadas em outras IES 

X Disciplinas  com solicitação de desistência após  o  término do período de matrícula 

 

SÍMBOLO Situação Acadêmica 

A Estudante em abandono do curso 

C Estudante que colou grau 

D Estudante desligado da UFV 

E Estudante em mobilidade acadêmica e não vinculado que finalizou o semestre letivo 

F Estudante falecido 

G Estudante em mobilidade acadêmica 

K Estudante em trancamento de matrícula 

M Estudante que mudou de curso 
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N Estudante em situação normal 

B Estudante que concluiu todas as exigências acadêmicas e não colou grau 

R Estudante desligado com pedido de reconsideração 

T Estudante transferido 

X Estudante excluído 

W Estudante em afastamento especial 

Y Estudante em afastamento 

Z Estudante em trancamento de matrícula por motivo de saúde 

 

§ 1º O símbolo “L” se aplicará aos estudantes reprovados por infrequência, na forma do 

inciso II do art. 84 deste Regime Didático, correspondendo à nota 0 (zero). 

§ 2º Será atribuído o símbolo “I” ao estudante que, no final do período letivo, por motivo de 

força maior comprovado perante o Professor, não tiver completado as avaliações da 

disciplina, incluindo o exame final. Caso as avaliações não sejam completadas e/ou a nota 

não tenha sido enviada ao Registro Escolar no prazo fixado no Calendário Escolar, será 

lançada a soma das notas das avaliações realizadas no período. 

§ 3º O símbolo “Q” será atribuído quando a integralização não for concluída no período 

matriculado, valendo apenas para disciplinas de orientação acadêmica e outras para as quais 

se aplique, de acordo com o Projeto Pedagógico do curso. Nesse caso, o estudante deverá 

matricular- se na disciplina no período em que a atividade tiver continuidade. 

§ 4º O conceito “Q” poderá ser atribuído apenas 3 (três) vezes, consecutivas ou não. Após 

essa atribuição máxima, em caso de não cumprimento das exigências da disciplina, deverá 

ser lançado o conceito “N”. 

§ 5º O símbolo “T” é atribuído às disciplinas aproveitadas cursadas em outra IES ou outro 

Campus da UFV. 

§ 6º O símbolo “Y” representa a situação de afastamento no período, nos termos do art. 74 

deste Regime Didático. 

§ 7º O símbolo “W” representa a situação de afastamento especial no período, nos termos 

do art. 75 deste Regime Didático. 

§ 8º O símbolo “R” será atribuído ao estudante desligado, em substituição ao símbolo “D”, 

caracterizando que o estudante entrou com pedido de reconsideração de desligamento. 
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§ 9º O símbolo “G” representa a situação de mobilidade acadêmica para cursar disciplinas 

em outras Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais ou estrangeiras. 

§ 10. O símbolo “J” será lançado para o cancelamento de inscrição em disciplina, realizado 

via processo. 

§ 11. O lançamento do conceito “F” se aplicará ao estudante reprovado por fraude 

acadêmica, na forma do § 3º do art. 84 deste Regime Didático, correspondendo à nota 0 

(zero). 

  

Seção I 

Do Coeficiente de Rendimento 

Art. 86. O Coeficiente de Rendimento é o índice que mede o desempenho acadêmico do 

estudante em cada período letivo. 

§ 1º O Coeficiente de Rendimento corresponde à média ponderada das notas obtidas no 

período letivo, considerado como peso o número de créditos das respectivas disciplinas, 

calculado pela fórmula:  

 

em que: CR é o coeficiente de rendimento; Σ é o somatório; 

NF é a nota final da disciplina; e, 

C é o número de créditos da disciplina. 

 

§ 2º O Coeficiente de Rendimento será calculado com uma casa decimal, sem 

arredondamento. 

§ 3º As disciplinas cursadas no período de verão serão computadas no cálculo do Coeficiente 

de Rendimento do próximo período letivo em que o estudante vier a se matricular. 

§ 4º A disciplina à qual se atribui conceito não fará parte do cálculo do Coeficiente de 

Rendimento e entrará no cálculo do coeficiente acadêmico insuficiente, conforme previsto 

no art. 86, § 1º, deste Regime Didático, no que se refere ao número de aprovações igual ou 

inferior ao número de reprovações. 
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§ 5º As disciplinas aproveitadas por estudantes que reingressaram na UFV por meio de 

qualquer processo seletivo não farão parte do cálculo do Coeficiente de Rendimento. 

 

Art. 87. O Coeficiente de Rendimento Acumulado é obtido pela média ponderada dos 

números de créditos de todas as disciplinas cursadas pelo estudante. 

 

CAPÍTULO  VI 

DO DESLIGAMENTO 

Art. 88. Será desligado da UFV o estudante que: 

I - Não concluir o curso no prazo máximo fixado para integralização de sua Matriz 

Curricular, estabelecida no Projeto Pedagógico do curso. 

II - For incurso em caso de exclusão previsto no Regimento Geral da UFV. 

III - For reprovado por infrequência e/ou por notas iguais a zero ou conceito “N” em 

todas as disciplinas em qualquer período em que estiver matriculado na UFV, excetuando-

se o semestre em que o estudante estiver cursando apenas uma disciplina. 

IV - Apresentar rendimento acadêmico insuficiente em 2 (dois) períodos letivos, para os 

cursos superiores de tecnologia, e em 4 (quatro) períodos letivos, para os demais cursos 

superiores, exceto o estudante para o qual faltar apenas 1 (uma) disciplina para a colação de 

grau. 

V - Obtiver 5 (cinco) reprovações e/ou abandonos na mesma disciplina a partir de 2011, 

exceto o estudante que concluiu todas as outras exigências para a colação de grau. 

Parágrafo único. O rendimento acadêmico insuficiente em cada período é caracterizado por 

coeficiente de rendimento inferior a 60 (sessenta), concomitantemente ao número de 

aprovações igual ou inferior ao número de reprovações. 

  

Art. 89. O estudante desligado poderá entrar com pedido de reconsideração até o  5º (quinto) 

dia útil após o último dia para lançamento das notas, podendo fazê-lo no máximo duas vezes. 

§ 1º Após protocolar na SEG o pedido de reconsideração de desligamento, ser-lhe-á atribuído 

o símbolo “R” (matrícula condicional), podendo realizar matrícula para o semestre 

subsequente. 
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§ 2º A matrícula condicional deverá permanecer até o julgamento pela Câmara de 

Acompanhamento Acadêmico. Se o pedido for negado, o estudante terá a sua matrícula 

cancelada. 

§ 3º Poderá ser feito pedido de reconsideração ou recurso e, se o resultado for positivo para 

o estudante, a nova matrícula será realizada para o semestre subsequente. 

§ 4º O período de tramitação do processo, se igual a um semestre, não será computado para 

integralização do tempo máximo de conclusão do curso. 

 

Art. 90. O estudante terá a pena de exclusão se obtiver 2 (duas) reprovações em disciplinas 

por “F”, em observância ao disposto no inciso III do art. 121 do Regimento Geral da UFV. 

 

CAPÍTULO VII 

DO EXAME COMPLEMENTAR 

Art. 91. O estudante que tiver como pendência para a colação de grau apenas uma disciplina 

em que tenha sido reprovado por nota no último período em que a cursou poderá requerer 

Exame Complementar nesta disciplina. 

§ 1º Não será permitido ao estudante requerer Exame Complementar em disciplina na qual 

tenha sido reprovado em Exame de Suficiência. 

§ 2º Não caberá Exame Complementar em disciplina à qual se atribui conceito “S” 

(satisfatório) ou “N” (não satisfatório), conforme estabelecido no Regime Didático da 

Graduação, ou em disciplinas de orientação acadêmica, tais como estágios supervisionados, 

monografias, projetos finais de curso, práticas forenses e práticas de ensino. 

 

Art. 92. O Exame Complementar deverá ser requerido no Registro Escolar dos Campi da 

UFV, conforme data prevista no Calendário Escolar, e será realizado até a quarta semana do 

período letivo subsequente. 

 

Art. 93. O Exame Complementar constará de prova escrita e/ou oral e será aplicado por uma 

Banca Examinadora, composta por 3 (três) Professores, nomeada pelo Chefe do 

Departamento ou Instituto a que estiver vinculada a disciplina. 
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§ 1º O resultado do Exame Complementar deverá ser encaminhado à Diretoria de Registro 

Escolar imediatamente após a avaliação. 

§ 2º Caso o estudante não logre êxito no Exame Complementar, deverá satisfazer as 

exigências da disciplina no período letivo em que for oferecida. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA COLAÇÃO DE GRAU 

Art. 94. Concluídas todas as exigências do curso, ou de uma de suas habilitações, o estudante 

será obrigado a colar grau. 

§ 1º É obrigatória a participação do estudante no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes – Enade, tendo em vista tratar-se de um componente curricular obrigatório para 

os cursos de graduação, conforme previsto na legislação vigente. 

  

§ 2º Não será considerada pendência para a colação de grau disciplina optativa ou facultativa 

com reprovação. 

 

Art. 95. O histórico escolar de conclusão do curso de graduação conterá as disciplinas 

cursadas pelo estudante após o ingresso no curso, com número de créditos, ano e período 

letivo, carga horária, nota e conceitos de aprovação, além das disciplinas aproveitadas. 

Conterá, ainda, a situação final do estudante em relação ao Enade. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 96. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 

06/2015/Cepe. 
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ANEXO XI: LEGISLAÇÃO  

 

Impresso em separata – consultar também no site em http://www.lcb.caf.ufv.br/ 
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