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RESOLUÇÃO CEPE/CA n0 092/2022

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Ciências Biológicas - licenciatura, a ser implantado a
partir do ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

a Lei n° 9394/96 - Lei de

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES 7, de 11
de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências
Biológicas;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 20
de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação);

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 15
de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de 11
de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de
Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Estadual
de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado,
tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3°, do Decreto
Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436,
de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR
n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 39/2021,
que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de
Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 71/2021,
que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para criação, reformulaçãol
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e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade Estadual
de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geral
da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de Graduação
tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser cumprido
integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção de um grau
académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no
e-Protocolo n° 19.423.959-9, de 31/08/2022;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitora, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas - licenciatura
anexo, a vigorar a partir do ano letivo de 2023.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 19 de outubro de 2022.

Profa. Dra. Mar
e

gina Gimenez Favaro
tora
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS -
LICENCIATURA

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Dados de Identificação do curso

A Biologia é a ciência que investiga a vida, sendo os seres vivos e os habitats seus principais
objetos de estudo. Dia após dia, novas descobertas dessa ciência são divulgadas e várias
aplicações são propostas para bem-estar do ser humano e de todo o planeta. Esses
conhecimentos são tão importantes que, desde o ensino fundamental, são tratados em disciplinas
específicas, isto é, Ciências e Biologia. Um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas forma
justamente os profissionais capacitados para ministrar aulas desses conteúdos no período final
do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

O papel desses profissionais é de fundamental importância. São eles que mediarão o
aprendizado de conteúdos que, posteriormente, estarão em cursos da área biológica, como por
exemplo, Biologia, Medicina, Medicina Veterinária, Agronomia, Fisioterapia, Enfermagem,
Nutrição, entre tantos outros. Ao mesmo tempo, são esses professores que, muitas vezes,
fornecerão as únicas bases do conhecimento biológico para tantos outros profissionais das áreas
de humanas e exalas, entre eles, advogados, engenheiros, administradores, afores, designers,
físicos, químicos, etc. Muitos destes últimos, poderão conduzir suas carreiras para áreas de
gestão e legislação que influenciarão sobremaneira o destino de grande soma de pessoas,
inclusive os próprios professores de biologia.

Nesse sentido, um curso que permita conhecer e utilizar a seu favor os mecanismos de
ensino e aprendizagem, que instigue a pesquisa por abordagens de aprimoramento das técnicas
empregadas em sala de aula, que medeie os conteúdos específicos das Ciências Biológicas,
contextualizando com a realidade objetiva e virtual dos estudantes é extremamente necessário
para formação sólida e de qualidade de professores, os quais serão coparticipantes no processo
de transformação social e ambiental do Planeta.

O Curso de Ciências Biológicas trabalhará o sentido de permitir a compreensão de que a
vida se organizou através do tempo, sob a ação de processos evolutivos, tendo resultado numa
diversidade de formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas. Esses
organismos, incluindo os seres humanos, não estão isolados, ao contrário, constituem sistemas
que estabelecem complexas relações de interdependência. O entendimento dessas interações
envolve a compreensão das condições físicas do meio, do modo de vida e da organização
funcional interna própria das diferentes espécies e sistemas biológicos. O profissional formado
poderá atuar tanto no setor público quanto privado em atividades, por exemplo, como professor,
tutor, coordenador de laboratórios didáticos e de coleções biológicas em exposições como
museus, herbários e jardins botânicos, trabalhos voltados para a educação ambiental, além de
outras atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e popularização da Ciência.

Neste Projeto Pedagógico de Curso (PPC), apresentamos as informações sobre o Curso de
Ciências Biológicas - Licenciatura da Universidade Estadual de Londrina (U EL).

a) Nome do curso
Ciências Biológicas

b) Centro de Estudo
Centra de Ciências Biológicas

c) Departamento(s) proponente(s) do Curso
Departamento de Biologia Animal e Vegetal (BAV) e Departamento de Biologia Geral
(BIO)

d) Departamento(s) envolvido(s) no curso (que oferecem atividades académicas):
Departamento de Bioquímica e Biotecnologia (BIQ), Departamento de Ciências
Fisiológicas (CIF), Departamento de Educação (EDU), Departamento de Física (FIS),
Departamento de Geociências (GEO), Departamento de Histologia (HIT), Departamento
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de Letras Vernáculas (LET), Departamento de Matemática (MAT), Departamento de
Microbiologia (Ml B), Departamento de Anatomia (MOR), Departamento de Ciências
Patológicas (PAT), Departamento de Química (QUI) e Departamento de Estatística (STA)

e) Titulação/Grau conferido após colação de grau
Licenciado em Ciências Biológicas

f) Turno de oferta
Matutino

g) Número de vagas por turno
40

h) Número de vagas inicial total (considerando todos os turnos de oferta, se houver)
40

i) Tempo mínimo e máximo para integralização
4 anos e 8 anos

j) Carga Horária total
3.417

k) Sistema Académico
Sistema de matrícula por atividades académicas, conforme Resolução CEPE n° 071/2021

I) Ano/semestre de início de funcionamento
2023/1

m) Atos normativos
O Curso de Ciências Biológicas da UELfoi criado por meio da Resolução FUEL n° 053/71 ,
de 26 de outubro de 1971, tendo como base legal o Parecer 107/70 e a Resolução CFE
s/n de 04 de fevereiro de 1970. Decreto Estadual 0671 de 27/02/2019, com validade até
14/03/2023.

1.2 Histórico do Curso de Graduação

O Curso de Ciências Biológicas da DEL foi criado por meio da Resolução FUEL n° 053/71,
de 26 de outubro de 1971, tendo como base legal o Parecer 107/70 e a Resolução CFE s/n de
04 de fevereiro de 1970, sendo implantado em 18 de fevereiro de 1972. Esse modelo inicial
obedecia ao regime seriado e compreendia duas habilitações: a Licenciatura em Ciências
Biológicas (CB-Licenciatura), com carga horária de 3582 h; o Bacharelado em Ciências (CB-
Bacharelado) - Modalidade Médica, com 3.134 h. Em 1972, houve reformulação para o sistema
de crédito, sendo que a carga horária da CB-Licenciatura apresentou, nos anos subsequentes,
algumas variações: 3.840 h em 1973; 3.855 h em 1974; 3.645 h em 1975 e 3.315 h em 1976 e
1977.

A partir da Resolução CFE 38/74 de 11 de agosto de 1974, houve a conversão do curso de
Licenciatura em Ciências de 1° e 2° graus. Porém, a implantação dessa regulamentação foi
adiada pela Resolução CFE 05/78, promovendo a volta à situação anterior à qual tinha como base
o Parecer 107/70 e a Resolução CFE s/n de 04 de fevereiro de 1 970.

Apesar de criado em 1971, somente em 1976 o curso foi reconhecido, conforme Decreto
Federal n° 78.468 de 27 de setembro de 1976. Na sequência de seu reconhecimento, outras
mudanças ocorreram no curso. Em 1979, foi estabelecido o 1° período do Curso de Graduação
em Ciências Biológicas a partir do Currículo II, passando a Licenciatura a somar 3.240 h,
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conforme a Resolução FUEL 522/79. O Bacharelado, por sua vez, apresentava um leque de
opções com cargas horárias diferenciadas, subtraindo-se a correspondente às pedagógicas e
acrescentando-se as específicas de cada opção. Posteriormente, entre 1980 e 1984, o currículo
e carga horária tornaram-se mais estáveis, passando a contar com 3.240 h na Licenciatura e
3.435 h no Bacharelado.

Através da Resolução FUEL 878/84, houve a desativação da habilitação modalidade médica
do Bacharelado de Ciências Biológicas, e o curso passou a contar somente com as modalidades
Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado em Ciências Biológicas.

Em 1985, pela Resolução FUEL 983/85, implementou-se o currículo III do Curso de Ciências
Biológicas, o qual contava com carga horária de 3.780 h para a Licenciatura e 4.365 h para o
Bacharelado, tendo como base sugestões feitas por Fórum Docente e Discente do Curso de
Ciências Biológicas. Outras reestruturações ocorreram em 1991, quando a Licenciatura passou
a contar com carga horária de 3.247 h e o Bacharelado com 4.239 h. Em 2004, a Licenciatura
apresentava carga horária de 3.247 h e o Bacharelado 4.171 h, e 2010, quando a Licenciatura
totalizava 3.240 h e o Bacharelado 3.245 h.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Biológicas - habilitação Licenciatura antes
desta proposta data de 2014 e foi estabelecido pela Resolução CEPE/CA n° 123/2014. Segundo
este documento, o CB-Licenciatura era um curso integral e contava com 3.735 h. Deste total,
2.735 h correspondiam a disciplinas obrigatórias para formação pedagógica e de conteúdos
específicos relacionados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino de Ciências
e Biologia no ensino Fundamental e Médio, respectivamente, 420 h de práticas como componente
curricular, 400 h referiam-se ao estágio supervisionado, e 200 h de atividades académicas
complementares (AAC), as quais poderiam corresponder à participação em eventos, monitorias
ou disciplinas eletivas. Esse PPC atendeu as resoluções CNE/CP n° 1, de 18de fevereiro de 2002
e CNE/CP n° 2, de 19 de fevereiro de 2002 à época, mas também atendeu de antemão às
exigências da Resolução CNE/CP n° 2, de 1° de julho de 2015. O sistema académico do curso
era o seriado anual, contando com Área Básica de Ingresso (ABI), ou seja, entrada única para as
modalidades de Licenciatura e Bacharelado. A escolha pela habilitação era feita pelo estudante
ao término da segunda série.

Neste novo PPC, o curso, agora denominado Ciências Biológicas - Licenciatura, é oferecido
no período matutino, com sistema de matrícula por atividade académica. Esse sistema permite
que o próprio estudante, a partir do final do primeiro ano letivo, se matricule nas atividades
académicas, podendo este adequar o seu horário durante o turno conforme suas necessidades e
levando em conta possíveis imprevistos e impedimentos no sistema. Apesar disso, é importante
frisar que o estudante deverá cumprir todas as atividades académicas até o período máximo do
curso.

O currículo atual soma carga horária total de 3.417 h. Deste total, 810 h correspondem a
atividades académicas relacionada a área didático-pedagógica, 1.802 h correspondem a
atividades académicas relacionadas a conteúdos específicos relacionados à Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o ensino de Ciências e Biologia no ensino Fundamental e Médio.
O currículo conta ainda com 400 h de estágio supervisionado e 405 h constam de Práticas como
Componentes Curriculares. Essa distribuição atende as mais recentes regulamentações,
inclusive a Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019, BNC-Formação. Embora a nova
conformação não permita a retirada do registro profissional, o Licenciado poderá ingressar por
vestibular no curso do Bacharelado, sendo realizadas as devidas equivalências, e requerer o título
que conferirá o grau de Bacharel e a possibilidade de requerer o registro profissional junto ao
Conselho Federal de Biologia.

1.3 Contextual izações Nacional e Regional

As licenciaturas Ciências Biológicas, o Biólogo e o professor de Biologia no Brasil

A exuberância da natureza brasileira é tratada desde há muito tempo, seja a partir das
descrições na Carta de Pêro Vaz de Caminha a Dom Manuel l de Portugal, ou pelas descrições
de outros personagens ainda no Brasil colonial. Muitas dessas descrições foram motivadas^elo^
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interesse em relação ao potencial económico da biodiversidade do território, conforme tendência
observada nas principais potências europeias da época (Conceição 2019). Embora a evolução
do ensino do ensino das ciências naturais e de temas da Biologia no Brasil acompanhou esses
acontecimentos, isso não ocorreu de forma proporcional.

O ensino no Brasil, em um contexto colonial, teve seus primeiros registros a partir de 1549,
com a chegada da Companhia de Jesus. A vinda dos membros dessa ordem religiosa ao país
teve como o intuito principal a catequização dos povos nativos da região conforme a cultura
europeia predominante. Contudo, além disso, surgia a necessidade de alfabetização dos recém-
convertidos e dos filhos de grupos que se estabeleceram na Colónia. Com isso, os jesuítas
iniciaram as primeiras escolas brasileiras, cujas atividades focavam essencialmente na
alfabetização básica (i.e., ler e escrever). Desde esse período e pêlos próximos 150 anos os
fundamentos das ciências eram relegados a condições bastante superficiais ou para planos
secundários (Buss 2017).

Por volta de 1637, uma companhia holandesa, liderada por Maurício de Nassau, chegou
ao Brasil. Assentando-se sobre terras do Nordeste, o Conde de Nassau empregou esforços para
a modernização da região nos diferentes campos das artes e das ciências, constituindo-se como
um prelúdio para a consolidação dos estudos de ciências no país. Tais iniciativas tiveram como
base observações mais apuradas e de caráter científico sobre a natureza brasileira,
especialmente com a vinda de Georg Marggraf e Willem Piso, cujos trabalhos culminaram no
primeiro estudo sobre fauna e flora do Brasil (Vanzolini 1996, Buss 2017).

Com o catastrófico evento sísmico em Portugal em 1755, o Secretário de Estado Sebastião
José de Carvalho e Melo, posteriormente conhecido como Marquês de Pombal, assumiu o
controle de atividades de estado do império. O evento veio acompanhado de profundos impactos
sociais, políticos e económicos, culminando em reformas que se refletiriam em diferentes
aspectos administrativos em todo o território de domínio português. Uma das ações, culminou na
expulsão dos Jesuítas de Portugal e suas colónias, em 1759. As reformas pombalinas acabaram
estimulando um modelo de ensino laico em todo o território de domínio português, se tornando o
ensino de responsabilidade do Estado. Dessa forma, foi instituído o ensino régio onde professores
concursados ensinavam principalmente em suas casas, com conteúdos voltados especialmente
para a área de humanas (Romero & Homero 2016). O baixo número de professores acabou sendo
responsável pela desarticulação do ensino básico no país. Apesar disso, aos poucos estudiosos
produzidos por esse modelo foi possibilitado a entrada na Universidade de Coimbra para
formação superior (Buss 2017). Um exemplo disso é o caso do naturalista Alexandre Rodrigues
Ferreira, que em 1783, despois de se formar na referida universidade, foi designado pela Coroa
Portuguesa para realizar uma expedição em direção às regiões do Centro-norte brasileiro
(Vanzolini1996).

Além disso, o Marquês de Pombal, através do vice-rei Marquês Lavradio, criou em 1772 a
Academia das Ciências e da História Natural do Rio de Janeiro, a qual se dedicava
especificamente a estudos de Botânica e Medicina. As atividades dessa academia, entretanto,
duraram apenas cerca de 20 anos(Buss 2017).

Já nos anos iniciais do século XIX, iniciou-se a fundação de escolas nos moldes de
Seminários, como por exemplo, o Seminário de Olinda. Fundada pelo padre José Joaquim da
Cunha Azeredo Coutinho, conhecido como Bispo de Olinda, e abrigada no prédio do antigo
Colégio Jesuíta, essa instituição tinha como preocupação não só a formação sacerdotal, mas
também a de novos técnicos e administradores que viabilizassem o maior progresso da região,
agora não só para o trabalho fundamentalmente agrário e extrativista (Virginio 2009). Mas ainda
assim, o ensino das áreas de ciências naturais e de saúde era relegado à formação superior, a
qual ainda não era permitida no Brasil.

Com o advento da vinda da família real e a transferência da Corte portuguesa para o Brasil,
os estudos e atividades relacionadas às ciências naturais foram intensificados. O intuito dessas
intensificações era a tentativa de reprodução e melhora de condições de ambientes que
possibilitassem a manutenção dos hábitos e consumos da nobreza portuguesa. Iniciativas como
essa resultaram na criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e de cargos e contratações
relativos às ciências naturais para manutenção dessa coleção, como por exemplo, a do botânico^
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Kancke, o qual atuou como "Diretor das culturas das plantas exóticas dos Jardins e Quintas Reais"
conforme decreto de 25 de maio de 1810 (Bediaga & Drummond 2007).

Posteriormente, com o casamento de Dom Pedro l e a Imperatriz Leopoldina, novas ações
para o conhecimento da biodiversidade brasileira foram estabelecidas como presente de
casamento por parte do imperador da Austria (Padoan 2015). Essas ações resultaram em
compêndios clássicos sobre a fauna e flora do Brasil, tornando o país o centro das atenções das
ciências naturais. Além da visita do zoólogo Johann Baptist von Spix e do botânico Cari Friedrich
Martius, que conduziram esses trabalhos iniciais, o Brasil se tornou rota de naturalistas como
August de Saint'Hilaire, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Alexander von Humboldt,
Maximilian de Wied von Neuwied; Johannes Natterer; Francis de Laporte de Castelnau, Emile
Deville, Georg Heinrich von Langsdorff, Maria Graham e Marianne North (Vanzolini 1996, Padoan
2015, Souza 2019). Nessa altura, as ciências naturais pareciam ter fincado suas raízes nas terras
brasileiras. Com o passar de poucos anos, contudo a história tomou um rumo diferente e o tema
foi negligenciado durante um bom tempo. As atividades científicas focaram ainda mais no setor
primário, principal combustível da economia brasileira. Baseado em atividades de extrativismo,
agricultura e pecuária, esse setor foi o grande responsável pela geração de capitais no país
(Albuquerque & Nicol 1987).

A partir de 1822, a formação de professores passa a ser um tema mais frequentemente
discutido. A Independência e a consolidação do Império do Brasil escancaram a necessidade da
criação de leis voltadas para a instrução pública, organizando-se assim as escolas públicas que
seriam instaladas no novo Estado (Homero & Romero 2016). Assim, em 1824, a primeira
Constituição do Brasil organizava o ensino público onde as ciências passavam a fazer parte em
diferentes estágios de formação, especialmente nos últimos. E nesse contexto que as escolas de
ensino mútuo, estabelecidas com a Lei de 15 de outubro de 1827, aluavam na alfabetização e
instrução nas primeiras letras, sendo as primeiras responsáveis pela formação de professores no
país. Porém, é importante notar que a formação dos professores para o ensino básico abordava
parcos conhecimentos das ciências naturais, tais como astronomia e geografia, e não
perpassavam pelas ciências biológicas (Tanuri 2000). Somente a partir de 1879 é que os
currículos de formação de professores passaram a apresentar maior complexidade incluindo,
entre outros conteúdos, aqueles de ciências físicas e naturais.

Desde então, o pensamento positivista ganha força na Europa e passa a exercer um papel
fundamental nas estruturas do Estado brasileiro, influenciando nos movimentos que culminaram
na Proclamação da República, tanto quanto no arranjo curricular da formação de professores,
sendo estes um pouco mais dedicados a conteúdos científicos.

Mas é somente a partir da década de 1930 que as bases formativas das ciências naturais
passam a ganhar mais destaque. Com a pressão de órgãos internacionais e multilaterais, a
política passou a dar espaço, mesmo que ínfimo, a regulamentações voltadas ao ambiente
(Moura 2016), e para a educação sobre o meio ambiente. Em determinadas regiões do país, as
ciências naturais fixaram-se nas remodelações curriculares em cursos destinados à formação de
professores para o ensino básico (Tanuri 2000). Na política, os primeiros resultados desses
movimentos foram o estabelecimento do Código de Aguas (Decreto no 24.643/1934), a partir da
gestão do Ministério das Minas e Energia (MME), devido ao interesse no aproveitamento hídrico
para hidrelétricas, e o Código Floresta] (Decreto no 23.793/1934), cuja gestão, inicialmente, cabia
ao Ministério da Agricultura, visto que o foco era a proteção de solos para uso agrícola. Na
educação, começam a ser criados os cursos de graduação em História Natural.

Assim, em 1934 foi fundado o primeiro curso de História Natural na Faculdade de Filosofia
da Universidade de São Paulo, seguido, por exemplo, pêlos cursos de História Natural da
Universidade do Distrito Federal (UDF, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro), em 1935,
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná (atual Universidade Federal do Paraná)
e da Faculdade de Filosofia do Rio Grande do Sul (atual Universidade Federal do Rio Grande do
Sul), em 1942, e da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Bahia (atual Universidade
Federal da Bahia). Os cursos de História Natural eram ligados às faculdades de Filosofia, Ciências
e Letras e possibilitavam uma formação com visão mais contemplativa e empírica da natureza,
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permitindo ainda que os profissionais formados compreendessem de uma forma mais ampla a
relação do ser humano com o ambiente (Fatá 2008).

Com o decorrer do tempo, os cursos de História Natural foram gradativamente
reformulando seus currículos, passando a constar maiores cargas horárias destinadas às
disciplinas pedagógicas, denotando o caráter de interesse do profissional formado na época, ou
seja, mais voltado para a licenciatura. Mas foi somente em 1962 que a área de Ciências Biológicas
teve sua regulamentação aprovada quando o Conselho Federal de Educação (CFE) estabeleceu
o currículo mínimo e a duração dos cursos de História Natural no país. Isso contribuiu para
formação de profissionais que atendiam às demandas de pesquisa e ensino no 3° grau, ao ensino
da Biologia no 2° grau e de Ciências Físicas e Biológicas no 1° grau.

Em 1964, o CFE instituiu as chamadas "licenciaturas de 1 ° ciclo". Essas modalidades curtas
de formação foram implementadas com a justificativa da falta de professores e a exigência de
educadores com formação generalista para atender ao 1° grau. Ao mesmo tempo, novos
currículos mínimos foram estabelecidos, culminando na adequação do antigo curso de História
Natural para às exigências da especialização bem como na separação das áreas biológica e
geológica. Essa fragmentação resultou então na substituição de todos os cursos de hlistória
Natural do país pêlos de Ciências Biológicas e pêlos cursos de Geografia e ou Geologia. Nesse
contexto, os Cursos de Ciências Biológicas passam também a abordar aspectos da Saúde de
forma mais ampla.

Apesar de a formação e atuação do profissional História Natural ou do licenciado em
Ciências Biológicas como professor de Ciências e ou Biologia já ser possível desde a primeira
metade do século XX, a atuação desse profissional como Biólogo ainda não era possível, em
razão do não reconhecimento dessa profissão pela legislação vigente. Diante dessa situação, os
profissionais da área da biologia e ciências naturais sentiram cada vez mais a necessidade de
buscar o reconhecimento legal da profissão. Nesse contexto, as associações de classe tiveram
papéis fundamentais. Essas representações já haviam surgido desde 1950, quando foram criadas
em vários estados brasileiros as associações de naturalistas, mais tarde denominadas
associações de biologistas e, por fim, de Biólogos. Dentre estas, destacam-se a Associação dos
Naturalistas do Parana (ANAPA), que posteriormente se tornou Associação de Biólogos do
Paraná (ABPR), Associação Paulista de Biologistas e Associação Brasileira de Biólogos, esta
última fundada em 1970. As iniciativas e pressões realizadas por essas associações resultaram
no reconhecimento da profissão do Biólogo em 03 de setembro de 1979, com a sanção da Lei
Federal n° 6.684 e pelo Decreto n° 88.438, de 28 de junho de 1983.

Desde o reconhecimento da profissão do Biólogo, o espectro de conhecimento, habilidades
e competências requeridas a estes profissionais têm sofrido mudanças motivadas essencialmente
pêlos avanços sociais e tecnológicos. Descobertas nas ciências médicas, progressos na pesquisa
científicas, o crescente mercado em áreas como Genética, o rigor da legislação ambiental e a
crescente preocupação mundial com o meio ambiente e seu uso sustentável tem aumentado a
inserção desses profissionais nas diferentes áreas de Meio ambiente, Saúde e Biotecnologia. Ao
mesmo tempo, essas transformações têm contribuído significativamente para o aumento da
demanda por profissionais qualificados como Biólogos e ou professores de Ciências e Biologia,
bem como pela formação continuada dos profissionais já em atividade.

Até o início de 2022, a plataforma do e-MEC listou um total de 707 cursos de graduação
de Licenciatura em Ciências Biológicas em 409 Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil
(https:/emec.mec.gov.br/). Deste total, 375 são cursos públicos e gratuitos enquanto 336 são
particulares. A maior parte desses cursos são presenciais (593 cursos), enquanto 114 são na
modalidade à distância.

O Censo de 2020 registrou um total de 6.071 concluintes do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas em todo o país. As vagas oferecidas no mesmo ano totalizaram 24.520, sendo
que 11.669 foram oferecidas por instituições públicas, na modalidade presencial (INEP 2022).
Esse número pode parecer alto, mas números do INEP apontam para uma carência de
professores no mercado, o que vem acompanhado por um número alarmante, no qual 40% dos
professores do Ensino Médio no Brasil não são formados nas disciplinas que ensinam aos alunos
(Tenente 2020). O baixo número de formandos, apontado como uma das causas por Tenente»,
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(2020) é ainda influenciado por uma alta evasão de estudantes, mesmo em instituições públicas
(Santana 2016). Nesse sentido, a demanda constante de investimento tem sido uma realidade
tanto quanto o seu baixo atendimento, mesmo através de programas de bolsas de iniciação em
docência quanto de residência pedagógica (Corrêa 2018).

Segundo dados pesquisas realizadas no Novo CAGED, no eSocial e em Empregador Web
a partir de salários de profissionais admitidos e desligados pelas empresas no período de janeiro
a dezembro de 2021, um professor de Biologia do Fundamental e Ensino Médio ganha em média
R$ 3.763,10 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 24 horas
semanais (Salário 2022). O perfil profissional mais recorrente é o de trabalhadores com cerca de
33 anos, com graduação em Biologia, do sexo feminino que trabalha 44h semanais em empresas
do segmento de Ensino fundamental.

As Ciências Biológicas e o professor de Biologia no Paraná

A região onde se assenta o estado do Paraná ficou esquecida durante o período pré-
colonial pela coroa portuguesa, mas longe de serem olvidadas por outros países, principalmente
para extração de madeiras de lei. Com a maior parte de seu território localizado do lado esquerdo
da linha de Tordesilhas, muitas expedições lideradas por espanhóis foram realizadas na região
em busca por ouro e prata e das descrições do território e do povo nativo (Noelli & Mota 1999).
Missões jesuíticas foram estabelecidas em diferentes regiões do estado, como no caso das
iniciativas de Guairá, de San Ignacio Mini, junto ao município hoje conhecido como Santo Inácio,
e de Nuestra Seriara de Loreto, no município hoje conhecido como Itaguajé.

Assim como no restante do Brasil, essas missões foram responsáveis pela construção de
escolas voltadas especialmente para o ensino das primeiras letras. No território espanhol
paranaense do período Colonial a constituição de instituições de ensino já se dá no início do
século XVII (Parellada 2013). No território português, o ensino se inicia somente a partir 1708,
com a fundação de Casa de Primeiras Letras, e, mais eminentemente, com estabelecimento de
um Colégio jesuítico, em 1755 (Toledo & Ruckstadter2010).

Apenas em 1820 o território do Paraná foi entregue à coroa portuguesa. Nessa época, os
grupos já estabelecidos na região dedicavam-se a agropecuária. Associado a isso, o escoamento
das produções tornou-se uma atividade económica importante na região, especialmente com o
tropeirismo, o qual se estendeu até o final do século XIX (Frasson & Gomes 2013). Após a
independência, diversos movimentos destacaram a importância da instrução pública, e a partir
daí a região passou a somar um número maior de instituições de ensino, voltados essencialmente
para a alfabetização e instrução em humanidades (Oliveira 1989). Em 1853, a Província do
Paraná se emancipou da Província de São Paulo, mas assim como antes, apresentava diferentes
dificuldades para a consolidação do modelo educacional. Dentre os diferentes problemas
enfrentados, sobressaía-se a falta de professores, o que resultava na irregularidade das aulas e,
consequentemente, na desmotivação para a frequência do alunado, condição que permaneceu
até mesmo depois da mudança do regime político brasileiro (Oliveira 1989).

O currículo das escolas de formação de professores na Província do Paraná há muito
seguia a das diferentes regiões do Brasil. Assim, esses currículos permaneceram durante um
bom tempo restritos exclusivamente a área de humanas. Em 10 de junho 1858 foi publicado o
Regulamento n° 3, o qual estabelecia normas para instrução pública secundária, a partir do qual
indicou-se conteúdos referentes às ciências físicas e naturais (Miguel & Martin 2004). Em 1869 o
Liceu é extinto, sendo restabelecidas suas atividades em 1871, a partir da Lei n° 290 de 15 de
abril de 1871. 0 Art. 25 dessa mesma lei estabeleceu entre os seus conteúdos, as "Noções gerais
de ciências físicas e naturais", estabelecendo aí a cadeira para este tema (Miguel & Martin 2004).
Nesse momento, ainda havia a limitação de professores adequados às cadeiras e, portanto, o
aproveitamento da mão de obra imigrante, com diferentes ressalvas, era a forma de suprir essa
demanda (Oliveira 1986).

Após 1912, o governo da região buscava alternativas para aumentar o contingente da
educação. A alternação de horários de funcionamento foi utilizada como estratégia para o
atendimento dos públicos e iniciativas foram tomadas com vistas a aumentar o número de
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professores formados, como por exemplo, indicando um aumento de remuneração (Oliveira
1989).

A necessidade histórica de profissionais que aluassem nas frentes de ensino de história
natural se tomou ainda mais evidente a partir de 1930. A Revolução, somada ao pensamento
progressista da época, requeria profissionais de diferentes áreas com noções básicas sobre as
ciências físicas e da natureza e, por conseguinte, docentes capazes de ensiná-las. Seguindo o
fluxo de outros estados, surgem os primeiros cursos de hlistória Natural do estado, tais como o
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1941, e da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR), 1952, e que posteriormente foram re-denominados como Ciências Biológicas.

O crescente desenvolvimento do Estado do Paraná foi ainda mais evidente com a criação
das universidades estaduais que se tornaram formadoras de docentes para os conteúdos das
ciências biológicas, além de instituições privadas. Até 2014, 30 l ES paranaenses, entre públicas
e privadas, ofereciam o curso de Ciências Biológicas (Rosa 2014).

Atualmente, o Paraná é o quinto estado mais populoso do Brasil, contando com 11 .597.484
habitantes, e apresenta o quinto maior produto interno bruto (PIB), segundo estimativas do IBGE
(IBGE 2022). Até 2020, o estado contava com cerca de 14.230 escolas, das quais 31,72%
compreendem os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Essas 4.514 instituições
paranaenses são responsáveis por 1 .062.762 matrículas nessas fases de ensino (INEP 2022).

Até o início de 2022, a plataforma do e-MEC listou um total de 79 cursos de graduação de
Licenciatura em Ciências Biológicas em 64 Instituições de Ensino Superior (l ES) do Paraná
(https:/emec.mec.gov.br/). Uma dessas instituições, assim como a DEL, localiza-se em Londrina,
tratando-se do Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina (IFPR). Este oferece o total de 40
vagas, com entradas anuais, sendo realizado no período noturno.

A Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina

A cidade de Londrina localiza-se no Norte do Paraná, região esta cuja história ganha
destaque somente a partir das primeiras décadas do Século XX. O desenvolvimento da área
começa com a chegada da Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária da firma inglesa
Parana Plantations Ltd. Inicialmente interessada no plantio de algodão, a empresa teve suas
tentativas frustradas depois de uma série dificuldades que incluíram desde o baixo preço do
produto até a obtenção de sementes sadias. A fim de contornar o fracasso, o empreendimento
mudou completamente os rumos, passando a funcionar como uma loteadora. Dessa forma, a
Companhia de Terras Norte do Paraná elaborou planos de aquisição mais facilitados que os
oferecidos pelo governo da época, além de realizar um planejamento eficiente na distribuição das
glebas tanto quanto de assistência técnica. Essa estratégia atraiu diferentes classes de
investidores, inclusive imigrantes de outros países, e estimulou a concentração da produção,
especialmente a cafeeira, a explosão demográfica, a expansão de núcleos urbanos e o
aparecimento de classes médias rurais (CMNP 2013). Nesse modelo planejado, Londrina surgiu
como o primeiro posto avançado do projeto. A criação do Município ocorreu cinco anos mais
tarde, através do Decreto Estadual n.° 2.519, assinado pelo interventor Manoel Ribas, em 3 de
dezembro de 1934.

Nos seus primeiros anos de existência, a cidade assistiu um desenvolvimento comercial
acelerado com a instalação de diversas empresas paulistas. A infraestrutura se tornou tão
atraente que o local passou a ser palco de encontros e negociações. Dessa forma, o ambiente
londrinense foi contando cada vez mais com estruturas complexas como hotéis, hospitais,
escolas, faculdades, rádios, empreendimentos de lazer, etc. A produtividade do setor cafeeiro e
o desenvolvimento da região ganhou uma dimensão tal que Londrina chegou a ser responsável
por 51% da produção mundial desses grãos, ganhando o título de "capital mundial do café".

Em 1970, a Universidade Estadual de Londrina foi criada, conforme o Decreto n° 18.110,
de 28 de janeiro de 1970. Embora tenha sido incialmente formada a partir junção de cinco
faculdades de diferentes áreas, o campus principal foi erguido em uma área cercada por cafezais
e perobas-rosas seculares, se tornando a flor desta espécie a base para o símbolo da
universidade. Logo em seguida à sua fundação, foi criado o Curso de Ciências Biológicas da UEl^,
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conforme Resolução FUEL n° 053/71, de 26 de outubro de 1971, sendo implantado em 18 de
fevereiro de 1972. Este foi o terceiro curso de graduação em Ciências Biológicas do Paraná,
antecedido pêlos cursos da UFPR, em 1942, e da PUCPR, em 1952 (Rosa 2014).

Desde sua criação, o curso contava com Área Básica de Ingresso (ABI), permitindo que o
ingressante pudesse escolher ao longo das séries o percurso formativo mais adequado às suas
demandas pessoais. Inicialmente as ABIs incluíam habilitações em licenciatura, bacharelado e
bacharelado com modalidade médica. Esta última, contudo, foi desativada em 1984 a partir da
Resolução FUEL 878/84.

Na última década, o Curso tem oferecido um total de 60 vagas por ano, sendo que desde
2017 dez delas são destinadas ao SISU (Sistema de Seleção Unificada). Entre 2012 e 2021, a
concorrência do vestibular variou entre 15,1 e 25,2 candidatos por vaga, ficando o curso entre os
30 primeiros da DEL na classificação geral pelo Sistema Universal (PROPLAN 2021).

De 2003 a 2020, as taxas de evasão atingiram em média 18,7% e variaram entre 6,67%,
em 2020, e 36,67%, em 2015, sendo que a maior parte deste último valor se trata daquelas vagas
cuja entrada se deu por cotas destinadas a negros de escola pública (42,86%) seguido por
aquelas cuja entrada se deu por critério universal (40%). A porcentagem de evasão do Curso de
Ciências Biológicas se mostrou nos últimos anos acima da média do CCB e abaixo da média de
toda Universidade (PROPLAN 2021).

Os alunos das Ciências Biológicas da UEL apresentam uma representativa mobilidade
académica, sendo que nos últimos dez anos foram envolvidas instituições de países como
Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda, Japão, Portugal, Reino Unido e
Colombia.

Desde sua criação, o Curso diplomou 1.251 estudantes na habilitação bacharelado e 1.523
estudantes na habilitação licenciatura, além de 27 em na modalidade médica (PROGRAD, dados
não publicados). De 2007 até agora, os números de formandos variaram entre 31 e 58 por ano
na habilitação licenciatura.

Embora não sejam programas constantes e dependam de editais de agências
financiadoras do Governo Federal, o curso de Ciências Biológicas - Licenciatura está desde 2009
integrado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e desde 2018 ao
Programa Institucional de Residência Pedagógica (RP), permitindo, aos estudantes selecionados
e vinculados aos programas, o acesso a bolsas relacionadas a atividades de docência.

O Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura sempre esteve entre os mais respeitados
no país. Em 2017, esta modalidade alcançou 27° lugar no rancking nacional conforme nota do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), registrando o 7° lugar quando
consideradas apenas IES estaduais do Brasil, e o 1° lugar como Estadual do Paraná. O curso
recebeu nota 4 no ENADE entre 2008, 5 em 2014, retornando para 4 na sua última avaliação em
2017. Atualmente, a maioria dos professores que ministram aulas no Curso apresentação
titulação de Doutor (92,2%), e a maior parte enquadram-se no regime de 40 h com Tempo Integral
e Dedicação Exclusiva. Esses professores exercem grande participação em projetos de pesquisa,
extensão e ensino. O alto número de projetos desenvolvidos pêlos docentes reflete também na
participação representativa de discentes, chegando ao valor de 46,32% de todos os estudantes
ativos do curso envolvidos em projetos (PROPLAN 2021).

Dentre os projetos realizados pêlos Departamentos diretamente envolvidos no Curso de
Ciências Biológicas, destacam-se alguns de diferentes áreas da biologia com grande importância
para a sociedade. No meio ambiente, o Projeto da Bacia do Rio Tibagi, por exemplo, foi uma
iniciativa regional de longa duração que envolveu: caracterização e diagnóstico dos ambientes
aquáticos e terrestres ao longo da Bacia, bem como das comunidades diretamente interessadas;
e formulação, proposição e monitoramento de ações em campo. Iniciado em 1989, o projeto
estendeu-se por 13 anos, tendo como público-alvo as populações de 54 municípios beneficiados
por esse sistema aquático (Medri et al. 2002).

Outro projeto de longa duração na área ambiental é o Sítio PELD Mata Atlântica do Norte
do Parana (MANP) Diversidade funcional e serviços ecossistêmicos em paisagens fragmentad;
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da Mata Atlântica no Norte do Paraná. Iniciado em 2013 e ainda em execução, a proposta visa
monitorar tanto a dinâmica de longo prazo nos fragmentos florestais quanto a evolução dos
reflorestamentos, integrando os resultados num conjunto único de informações sobre a paisagem
regional da Mata Atlântica.

Criado em 2020, o Programa Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPI) -
Biodiversidade formou-se a partir da aprovação projeto transnacional RESTORE (natuRe-basEd
SoluTions for improving REforestation) pela Biodiversa, liderado por pesquisadores do Parana e
com a colaboração de um consórcio de pesquisadores brasileiros e europeus. O objetivo do
projeto é avaliar o efeito da seca sobre plantas e micro-organismos da Mata Atlântica, visando à
obtenção de informações necessárias para o desenvolvimento de modelos preditivos de eventos
climáticos extremos sobre os ecossistemas florestais bem como ao desenvolvimento de soluções
para o aumento de tolerância de mudas de espécies arbóreas à seca.

Na área de biotecnologia, registra-se iniciativas inovadoras voltadas para o
desenvolvimento de produtos de controle e repelência do vetar e no monitoramento de arbovírus.
Iniciado em 2016, o projeto tem como objetivo desenvolver e consolidar ferramentas de
diagnóstico para a caracterização do vírus enquanto no vetor, utilizando novas substâncias com
mínimo impacto ambiental. Outros projetos, tratam de inovações na área agrícola através do uso
de nanopartículas como ferramentas para fertilização e geração de tolerância em plantas.

Na área de saúde, o Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) é um dos projetos
executados por um dos Departamentos que sediam o Curso de Ciências Biológicas. Esse
programa tem como ação principal a realização de diagnósticos com base em exames
citogenéticos e acompanhamentos, ambos em caráter multidisciplinar e multiprofissional,
auxiliando e consolidando pesquisas e ferramentas para o aconselhamento a partir de genético.

O Curso de Ciências Biológicas da UEL conta ainda com a Bioma - Consultoria Ambiental,
uma empresa Júnior fundada em 2003 pêlos próprios estudantes. A empresa atua na prestação
de ambientais de alta qualidade e a preços acessíveis, bem como no desenvolvimento projetos
de caráter filantrópico. A Bioma atende a micro e pequenas empresas, organizações da sociedade
civil (OSC), instituições de ensino e órgãos públicos de diferentes instâncias. Dentre os projetos
já executados pela empresa júnior destaca-se a assessoria ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente (CONSEMMA) de Londrina na elaboração da Agenda 21. Além disso, a Bioma tem
desenvolvido anualmente ações de educação ambiental no Parque Municipal Arthur Thomas, em
Londrina, e em Exposições de grande público.

Por fim, o Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina e sua
proposta de formação segue em consonância com as demandas e políticas nacionais, estaduais
e regionais por recursos humanos qualificados nas áreas de meio ambiente, saúde e
biotecnologia. Tal capacitação é garantida a partir de competências e habilidades estimuladas por
um corpo docente altamente especializado e produtivo tanto na pesquisa quanto nos serviços à
sociedade, de condições estruturais e serviços complementares, o que confere a este curso uma
alta representatividade entre os vários outros de Ciências Biológicas no país. Os egressos do
curso apresentam historicamente uma boa inserção no mercado de trabalho a partir das
diferentes áreas da Biologia, denotando possuírem as qualidades requeridas pelo setor público e
privado. Além disso, os índices de candidatos por vaga do curso são equiparados àqueles de
outras universidades públicas brasileiras, demonstrando ainda a necessidade de um serviço
público e gratuito de qualidade, o qual é tratado como prioritário na Instituição.
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2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

O Decreto Estadual 0671 de 27/02/2019 que reconhece o funcionamento do Curso de
Ciências Biológicas apresenta validade até 14/03/2023, requerendo revalidação. Além disso,
exigências de regulamentações mais recentes aliadas a estudos sobre as condições do Curso de
Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina (DEL) pelo seu Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e Colegiada têm registrado a necessidade de uma nova reestruturação do
Curso. Dentre essas regulamentações, está a Resolução CNE/CES n° 7, de 18 de dezembro de
2018, que se refere à curricularização da extensão tanto para a Licenciatura quanto para o
Bacharelado. A Resolução CNE/CP n0 2, de 20 de dezembro de 2019, também conhecida como
BNC-Formação, que estabelece as Diretrizes para os Cursos de Licenciatura também surge como
uma das mais recentes normas que impele a reestrutu ração do currículo da CB-Licenciatura, já
que estabelece uma maior carga horária de disciplinas de caráter pedagógico. Além disso, essa
última normativa inviabiliza a entrada por Área Básica de Ingresso (ABI), conforme entendido pelo
Parecer CEE/CES   70/21, entrada esta que é o sistema adotado no Curso de Ciências
Biológicas da DEL desde sua criação até agora.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

O Projeto Pedagógico em vigor tem atendido em parte as exigências normativas do Curso e
proporcionado o desenvolvimento de atividades que levam a uma boa formação dos estudantes.
O Curso tem contribuído para a formação de recursos humanos de maneira sólida nas diversas
áreas das Ciências Biológicas. Ao final do Curso o estudante tem as habilidades e competências
que permitem a ele o acesso ao mercado profissional, conforme constatado a partir de pesquisas
recentes com os egressos. A qualidade atual do Curso de Ciências Biológicas é atestada por
diferentes instituições avaliadoras. Atualmente o Curso tem índice quatro (máximo conceito 5) no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e Conceito Preliminar de Curso (CPC)
igual a quatro (máximo conceito 5), ambos realizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
em 2017. Além disso, o curso foi definido no Guia da Faculdade do Estadão de 2021 como curso
quatro estrelas (máximo conceito 5) como curso quatro estrelas (máximo conceito 5).

Avaliações internas mediadas pelo Colegiada de Curso em conjunto com o NDE são realizadas
semestralmente como estratégia de avaliação do Curso. Essas avaliações são estabelecidas por
meio de formulários eletrônicos, os quais são organizados em perguntas e respostas, sendo estas
últimas opções únicas de marcação que denotam o nível de satisfação entre um e cinco, sendo
um "muito insatisfeito" e cinco "muito satisfeito". Os questionamentos são realizados para cada
disciplina, seus respectivos docentes, espaços onde são ministradas e para a estrutura que
oferecem. Quanto à disciplina em si, são verificadas questões relativas a: adequação da carga
horária; adequação da prática em relação ao conteúdo teórico; espaço físico das dalas de aula
prática; número de equipamentos disponibilizados nas aulas práticas em relação ao número^e^
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estudantes; a qualidade dos materiais e equipamentos disponibilizados nas aulas práticas;
disponibilidade de referências bibliográficas na biblioteca. Quanto aos docentes, questiona-se
quanta: ao domínio do conteúdo ministrado; a clareza da fala e das explicações do professor; ao
domínio do uso dos recursos didáticos; ao tipo de tratamento dispensados ao aluno; a
acessibilidade fora do período de aula; a pontualidade e o aproveitamento do tempo da aula; a
disponibilização do programa da disciplina desde o início da disciplina; o cumprimento do programa
da disciplina quanto a carga horária, número de aulas programadas, das datas e formas de
avaliação; da adequação das avaliações quanto ao conteúdo ministrado; e a acessibilidade à
avaliação e discussões dos resultados das avaliações. Por fim, a avaliação é constituída ainda por
uma autoavaliação em que são verificados: o nível de conhecimento prévio dos alunos para a
compreensão necessária da disciplina; quanto ao nível de conhecimento obtido na disciplina;
quanta à dedicação, pontualidade e frequência na disciplina. No final, uma questão aberta permite
que os alunos incluam considerações gerais as quais possivelmente não foram abordadas no
formulário.

Similarmente, um formulário também é utilizado junto aos professores do curso, de forma que
permite a eles avaliarem as turmas de alunos, a estrutura e realizarem uma autoavaliação de seu
desempenho. No final, os resultados das avaliações realizadas tanto por estudantes quanto por
professores são compilados pelo NDE e discutidos em conjunto com o Colegiada.

Essas avaliações internas têm oferecido boas indicações quanto à qualidade do curso, ao
mesmo tempo que têm apontado até agora para a necessidade de aprimoramentos que podem
ser obtidos a partir de alterações em sua estrutura. Em primeiro lugar, tem sido registrado uma
baixa flexibilidade do currículo como resultado do sistema académico atual. Essa constatação é
baseada no fato de diferentes relatos por parte de alunos quanto a necessidades de trancamento
ou até mesmo reprovações diante de dificuldades impostas pelas realidades sociais extremamente
fluidas a que tais alunos estão submetidos. Isso sugere que um sistema em que o aluno possa
organizar sua própria grade curricular, mesmo diante de mudanças rápidas, poderiam facilitar a
formação e melhor aproveitamento do aluno no Curso.

Um segundo aspecto é que o atual PPC tem uma organização da grade curricular de um curso
integral inviabilizando a participação de um público de trabalhadores, inclusive de professores de
outras áreas. Essa situação é recorrentemente relatada, inclusive sob diretrizes de PPCs
anteriores. Este aspecto é de fundamental importância, tendo em vista que pesquisas ainda
indicam a existência de professores atuando na Biologia mesmo sendo formados em outros cursos
que não a licenciatura em Ciências Biológicas. Diante disso, constatou-se a necessidade de uma
redução da carga horária total do curso e a compilação do curso em um único período, o que seria
ideal para facilitar o acesso e inclusão social. Tendo em vista que Londrina apresenta outro curso
de Licenciatura no período noturno, em IES pública, discussões apontaram para a necessidade de
um curso que possa acessar o público com disponibilidade para o matutino. Além disso, a
manutenção do curso no matutino permitiria ainda uma interação dos alunos da Licenciatura com
o Bacharelado, de forma a solidificar as habilidades e competências dos alunos a partir de suas
convivências.

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

A Lei 9394/1996 que estabelece as Diretrizes e Bases para Educação Nacional.
A Resolução CNE/CES n° 7, de 11 de março de 2002 que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Ciências;
O Parecer CNE/CES n° 1.301/2001, que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Ciências Biológicas (Resolução CNE/CES n0 7, de 11 de março de 2002)
O Parecer CFBio   01/2010 que orienta conteúdos curriculares básicos para a obtenção do
registro profissional.
A Resolução CFBio n° 227, de 18 de agosto de 2010 que dispõe sobre a regulamentação das
Atividades Profissionais e as Areas de Atuação do Biólogo, em Meio Ambiente e Biodiversidade,
Saúde e, Biotecnologia e Produção, para efeito de fiscalização do exercício profissional.
A Resolução CFBio n° 300 de 07 de dezembro de 2012 que estabelece os requisitos mínimos
para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, perícias, fiscalização, emissão de lauçlos,
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pareceres e outras atividades profissionais nas áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde
e, Biotecnologia e Produção.
A Resolução CNE/CP n° 2, de 15 de junho de 2012, que regulamenta as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental.
A Lei n°17505,de 11 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental
e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências
A Deliberação n° 04/13 que estabelece normas estaduais para a Educação Ambienta] no Sistema
Estadual de Ensino do Paraná, com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n°
17.505/2013 e Resolução CNE/CP n° 02/2012.
A Resolução CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos.
O Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril
de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de
19 de dezembro de 2000;
O Parecer CEE/CES n° 23/11, inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como disciplina
nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de
formação específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do Decreto Federal n.° 5626, de 22 de
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n.° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras.
A Resolução CEPE n° 56/2015, institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como
disciplina especial, para os estudantes dos Cursos de Graduação, na habilitação bacharelado, da
Universidade Estadual de Londrina.
A Resolução CNE/CP n° 1, de 17 de junho de 2004, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana;

A Deliberação CEE n° 04/10, dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR n° 04/06, que
estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana.
A Lei n° 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência e Lei
Estadual N. 20,443/2020 que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas
instituições estaduais de educação superior e instituições estaduais de ensino técnico.
A Resolução CNE/CES n° 3, de 2 de julho de 2007 que trata sobre procedimentos a serem
adotados quanto ao conceito de hora aula e dá outras providências.
A Deliberação - Câmara de Graduação n° 08/2009 que estabelece critérios para aplicação do
conceito de hora-aula na Universidade Estadual de Londrina.
A Resolução CNE/CES n° 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira e que considera o Parecer CNE/CES n° 608/2018,
homologado pela Portaria MEC n° 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U. de
17 de dezembro de 2018.

A Resolução CEPE n° 21/2018 que regulamenta procedimentos académicos e administrativos
para os Cursos de Graduação da Universidade Estadual de Londrina.
A Resolução CEPE n° 178/2008 que dispõe sobre a carga horária mínima dos Cursos de
Graduação da Universidade Estadual de Londrina.
A Resolução CEPE/CA n° 39/2021 que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na
Universidade Estadual de Londrina.
A Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019, BNC-Formação, que estabelece as
Diretrizes para os Cursos de Licenciatura, incluindo a carga horária mínima para cursos de
Licenciatura.

Parecer CEE/CES   70/21, respondeu não ser possível a manutenção da ABI a não ser que esta
conste como caráter exigido pelas Diretrizes Nacionais do Curso.
O Regimento Geral da Universidade Estadual de Londrina
O Parecer PJU n° 207/2021 que analisa possibilidade de oferecimento de disciplinas optativas no
Curso de Ciências Biológicas segundo DCN do curso de Regimento Geral da DEL.
A Resolução CEPE n° 71/2021 que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes
para criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na
Universidade Estadual de Londrina.
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5. PERFIL ACADÉMICO E PROFISSIONAL

Ao final do curso, espera-se a formação de um profissional Licenciado em Ciências
Biológicas:

Que se paute pêlos princípios da ética: responsabilidade, dignidade humana,
direito à vida, diálogo, solidariedade e justiça;

Que compreenda e utilize os conhecimentos historicamente construídos para
ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria
aprendizagem colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa,
democrática e inclusiva.

Que esteja preparado para promover o desenvolvimento dos estudantes
mediante situações de aprendizagem que possibilitem a compreensão da diversidade
do universo físico, social e moral, estimulando o pensamento crítico, autónomo e
criativo para a formação de cidadãos conscientes e ativos;

Que seja capaz de utilizar diferentes linguagens para se expressar e possibilitar
que o estudante amplie seu modelo de expressão, se tornando agente coeducador.

Que se sinta corresponsável pelo aperfeiçoamento do processo educativo e
crítico dos processos históricos da evolução da educação e das políticas educacionais
ora vigentes;
• Que valorize a formação permanente para o exercício profissional, buscando
constantemente a atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional;
Que implemente a prática e a reflexão científica na vida escolar e social dos
estudantes do Ensino Fundamental e Médio, de forma a promover os direitos humanos,
a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, corn posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.

Que conheça a estrutura e a governança dos sistemas educacionais e que seja
capaz de contextualizá-las com as realidades espaciais e temporais;
• Que contribua para o desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado dos
estudantes, bem como aos seus cuidados da sua saúde física e emocional.

6. OBJETIVOS
6.1 Objetjvo Geral

O Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da UEL tem como objetivo formar profissionais
das Ciências Biológicas capacitados para o ensino de Ciências e Biologia e conscientes de sua
responsabilidade social em defesa da vida e da conservação do planeta.

6.2 Objetivos Específicos

1. Proporcionar ao Licenciado em Ciências Biológicas uma sólida formação básica e
interdisciplinar, com domínio dos conceitos fundamentais da área e com capacidade de
compreender e mediar o ensino dos conteúdos biológicos.
2. Proporcionar ao estudante o conhecimento de diferentes experiências didáticas em
ensino de Ciências Biológicas.
3. Integrar e permitir ao estudante uma vivência com a rede escolar de Ensino Fundamental
e Médio, em especial a pública.
4. Promover a integração do conhecimento em Biologia com outras áreas do saber,
interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, de modo a preparar o
estudante à contínua mudança do mundo produtivo.
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5. Promover a utilização dos conhecimentos das Ciências Biológicas para transformar o
contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional conhecendo a
legislação pertinente.
6. Estimular a constante atualização, como instrumento de valorização pessoal, assumindo
uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas o que culminará com o
estabelecimento de um sistema educacional de qualidade.
7. Estimular o estudante a portar-se como educador, consciente de seu papel na formação
de cidadãos, inclusive na perspectiva socioambiental.
8. Suscitar a essência do docente-pesquisador que produz conhecimento e media sua
disseminação.
9. Promover o princípio ético em uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica
observando e respeitando a responsabilidade social e ambiental, a dignidade humana, o direito à
vida, a justiça, a equidade, o respeito mútuo, a tolerância, a responsabilidade, o diálogo e a
solidariedade.

7. FUNDAMENTAÇÀO TEÓRICA

A Biologia, em seu processo de desenvolvimento como área de conhecimento, é definida
como a Ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio ambiente, além dos
processos e mecanismos que regulam a vida. Portanto, os profissionais formados nessa área do
conhecimento têm papel preponderante nas questões que envolvem o conhecimento da natureza
e do homem. E de fundamental importância o entendimento pelo profissional dessa área sobre
as complexas interações de interdependência estabelecidas pêlos organismos. E, para o
entendimento dessas interações, é necessário a compreensão das condições físicas do meio, do
modo de vida e de organização funcional interna, próprias das diferentes espécies e sistemas
biológicos. Ainda nesse contexto, particular importância deve ser dada às relações estabelecidas
pêlos seres humanos, dada a sua especificidade, cuja interação é historicamente mais impactante
sobre o ambiente.

Dessa forma, o licenciado em Biologia mediará ensino e difusão desses conhecimentos. Para
essa abordagem, deve-se compreender que os conhecimentos biológicos não se dissociam dos
aspectos sociais, políticos, económicos e culturais. Assim, as disciplinas de um curso de Ciências
Biológicas não podem ser apresentadas como matérias meramente descritivas, com ênfase em
definições e conceitos, exigindo dos alunos uma atividade contemplativa das informações
discutidas durante as aulas e memorizadas apenas para os momentos de avaliação. Deve-se
levar o estudante a vislumbrar as relações estabelecidas na construção da teoria e estabelecer
bases que assegurem a contextual ização do conhecimento com os experimentos que sustentam
tais teorias, o que ocorre através de aulas práticas vinculadas às teóricas, além da
contextual ização com a realidade à sua volta. Essa realidade deve ser descrita tanto a partir do
ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo em que o estudante está inserido. Para
além disso, é necessário também que o licenciado em Ciências Biológicas conheça os processos
envolvidos no aprendizado por parte da mente humana e a evolução da sistemática de ensino
dos conteúdos da Biologia. Em outras palavras, é ponto fulcral que o profissional formado deva
apreender tanto o conteúdo que deverá ensinar quanto as formas mais adequadas para se
conseguir ensinar, transformando assim os indivíduos em cidadãos participativos de sua
comunidade, independentemente de suas limitações.

A proposta de Projeto Pedagógico que ora apresentamos resguarda e implementa as
discussões e conceitos contemporâneos das áreas da Biologia e Ciências e sobre o ensino
dessas áreas na forma das diferentes atividades académicas. Nesse contexto, as teorias e as
práticas mais recentes abordadas pela comunidade científica, além de serem discutidos nas
disciplinas, são tratadas e reforçadas, sob a forma de atividades académicas complementares
(AAC), requerimento obrigatório ao longo de todo o curso. Da mesma forma, as determinações
legais são tomadas como um dos eixos-mestre da formação superior, além das competências em
conteúdos, procedimentos e valores.

. O vínculo indissociável entre teoria e prática é outro ponto importante na formação. Para
tanto, a elaboração da proposta baseia-se nos seguintes princípios: contemplar as exigênçias_dp^
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perfil do licenciado em Biologia, levando em consideração a identificação de problemas e
necessidades atuais e prospectiva da sociedade garantindo uma sólida formação básica inter- e
multidisciplinar, privilegiando atividades obrigatórias de campo, laboratórios e adequada
instrumentação técnica.

A estrutura geral do curso está organizada em um sistema de matrícula por atividades
académicas, com disciplinas semestrais, de maneira que os conteúdos didático-pedagógicos,
incluindo os gerais ou ligados à Biologia, estão concentrados no primeiro ano letivo enquanto os
conhecimentos biológicos estão distribuídos especialmente a partir do segundo ano. Em ambos
os casos, os conhecimentos são interligados e estudados numa abordagem unificadora. Os
conteúdos básicos englobam conhecimentos da área Biológica e das áreas das Ciências Exatas,
da Terra e Humanas, tendo a evolução como eixo integrador. Partimos da premissa de que é
necessário fornecer ao estudante uma visão ampla da organização e interações biológicas
levando-o à compreensão dos mecanismos de transmissão da informação genética, em nível
molecular, celular e evolutivo. A diversidade biológica e as relações entre os seres vivos e desses
com o meio ambiente ao longo do tempo geológico destacam-se ao longo do Curso. Reflexões e
discussões dos aspectos éticos, legais e epistemológicos relacionados ao desenvolvimento de
atividades ligadas a essa área são propostas para dar suporte à autoformação do estudante como
indivíduo e cidadão participante das relações sociais e ambientais e na sua atuação profissional
na sociedade com a consciência de seu papel na formação de cidadãos.

Esses papeis são ainda reforçados a partir de atividades extensionistas (Aex), de caráter
obrigatório, no qual o estudante terá oportunidade de colocar em prática na sociedade os
conhecimentos desenvolvidos dentro da Universidade. Finalmente, os conhecimentos ligados à
prática docente e aos atares envolvidos no processo de ensino são consolidados a partir de
estágios supervisionados que permitem ao estudante ter um contato mais próximo possível com
realidade em que estará inserido depois da graduação, especialmente no mercado de trabalho.
A organização e sistematização dessas atividades, bem como a produção de estudos que
aprofundem o conhecimento e a apropriação do mesmo poderão ser exercitadas e verificadas
também a partir do trabalho de conclusão de curso (TCC), o qual deverá tratar exclusivamente
da área de ensino e se destacará como etapa obrigatória de formação.

8. SISTEMA ACADÉMICO

O Curso Ciências Biológicas - Licenciatura será ofertado durante o período matutino, em
sistema de matrícula por atividades académicas, com disciplinas semestrais, e tempo mínimo
para a integralização das atividades que compõem o curso de 04 (quatro) anos.

Para este fim, as atividades académicas disponíveis para a Licenciatura são tratadas tanto
como disciplinas obrigatórias, eletivas e especiais, e/ou atividade académica de natureza
obrigatória especial, a saber Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Estágio Curricular
Obrigatório.

O primeiro ano letivo será composto por uma grade predefinida conforme proposta no PPC.
A matrícula nas atividades académicas será definida pelo estudante a partir da primeira
renovação de acordo com a oferta indicada na matriz curricular, observados os pré-requisitos,
incluindo as disciplinas especiais. O estudante deve se matricular em pelo menos uma atividade
académica a cada ano letivo.

As atividades académicas constarão de instrumentos de avaliação específicos além de
exame final. O Regime de Dependência não é permitido no sistema de matrícula por atividade
académica e, portanto, o estudante reprovado deverá cumprir integralmente a disciplina em que
foi reprovado.

Para efeito de equivalência, os estudantes matriculados em cursos sob sistema de matrícula
por atividade académica terão a equivalência, para a série estabelecida por meio do ano de
ingresso e considerada cumprida, para fins académicos, quando o estudante tiver realizado, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) da carga horária das séries anteriores.
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9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS
9.1 Matriz Curricular

O primeiro ano letivo do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura será composto por uma
grade predefinida, de acordo corn o quadra a seguir.

MATRÍCULA POR ATIVIDADE ACADÉMICA (1° ano letivo)

Código Disciplina/Módulo

Carga horária

Oferta* Teor. Prat. TP PCC CH/EAD Total

Pré-
requisisto

2BI0010 Educação e interpretação
ambiental

1° o o 24 o 6 30

2BI0011 Educação sexual 1o o o 30 o o 30

2EDU033 Libras- Língua Brasileira de
Sinais

1^ o o 60 o o 60

2EDU034 Políticas Públicas para a
Educação Básica

1° 60 o o o o 60

2EDU035 Psicologia da Educação 1° 60 o o o o 60

2FIS087 Abordagens didáticas para o
ensino de Astronomia na
Educação básica

1° 30 15 o o o 45

2BI0012 Bioética 1° o o 20 o 10 30

2GGM010 Geologia 1° 15 15 o 15 o 45

2BI0013 Ensino de Ciências e Educação
Inclusiva

1° 30 o o o o 30

2BI0014 Biologia Celular 2° 30 30 o 30 o 90

2BI0015 Didática das Ciências Naturais 2° 30 o o o o 30

2BI0016 Gestão Escolar e o Currículo de
Ciências e Biologia

2s o o 30 o o 30

2BI0017 Embriologia básica 2° 30 15 o 30 o 75

2BI0018 Tópicos contemporâneos em
Ciências Biológicas

2° o o 24 o 6 30

2PAT006 Imunologia 2° 15 15 o 15 o 45

2QUI194 Química analítica aplicada a
Biologia

2° 30 o o 15 o 45

2BI0019 Educação para saúde no
contexto escolar

2° o o 30 o o 30

•Semestral; 1° = 1° Semestre; 2° = 2° Semestre.

A matrícula nas atividades académicas será definida pelo estudante a partir da primeira renovação,
a qual se dará ao final do primeiro ano letivo. A partir desse momento, o estudante poderá se matricular
em disciplinas obrigatórias, mas também em disciplinas especiais e eletivas, observados os pré-
requisitos. A lista de disciplinas obrigatórias para os anos letivos subsequentes é disponibilizada no
quadra a seguir.
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MATRÍCULA POR ATIVIDADE ACADÉMICA (2s a 4a SÉRIE)

Código Disciplina/Módulo

Carga horária

Ano* Oferta* Teor. Prat. TP PCC CH/EAD Total

Pré-requisito

2BAV016 Sistemática Biológica 2A 1° o o 30 o o 30
2BAV017 Ecologia l 2A 1° 30 30 o o o 60
2BAV018 Morfologia e anatomia

vegetal
2A 1° 30 30 o o o 60

2HIT005 Histologia 2A 1° 15 30 o o o 45
2MAT158 Modelos matemáticos para

Fenómenos Biológicos
2A 1° 45 o o o o 45

2FIS088 Física Aplicada à Biologia 2A 1^ 30 15 o 15 o 60
2QUI195 Química orgânica aplicada à

Biologia
2A 1o 30 o o o o 30

2BAV019 Biologia de Campo 2A 1° o 30 o o o 30
2BAV020 Ecologia II 2A 2° 30 30 o o o 60
2BAV021 Zoologia l 2A 2° 30 30 o o o 60
2B10020 Genética molecular 2A 2° 30 o o o o 30
2BIQ016 Bioquímica 2A 2° 30 30 o o o 60
2MOR010 Anatomia humana 2A 2° 15 30 o o o 45
2STA021 Bioestatística l 2A 2° 30 o o o o 30
2LET083 Português 2A 2° 30 o o o o 30
2BAV022 Botânica l 3A 1° 30 30 o o o 60
2BAV023 Zoologia l 3A 1° 30 30 o o o 60
2BI0021 Metodologia e Prática do

Ensino de Ciências Físicas e
Biológicas

3A 1° o o 75 o o 75

2CIF016 Fisiologia Humana 3A 1° o o 60 o o 60
2GGM011 Paleontologia 3A 1° 30 15 o 15 o 60
2B10022 Genética geral 3A 1° 45 o o o o 45
2EST200 Estágio supervisionado l

(BIG)
3A 1° o 100 o o o 100 Ter cumprido

todas as

disciplinas do
primeiro ano

letivo
2PAT007 Parasitologia 3A 2° 15 15 o o o 30
2BAV024 Fisiologia Vegetal 3A 2° 30 30 o o o 60
2B10023 Evolução 3A 2° 60 o o o o 60
2BAV025 Botânica 3A 2° 30 30 o o o 60

2MIB005 Fundamentos de
Microbiologia

3A 2° 30. 15 o o o 45

2B10024 Pesquisa científica 3A 2° 24 o o o 6 30
2B10025 Tecnologias educacionais 3A 2° o o 45 o o 45
2EST201 Estágio supervisionado II

(BIO)
3A 2° o 100 o o o 100 2EST200-

Estágio
supervisionado
l e 2BI0021 -
Metodologia e

Prática do
Ensino de
Ciências
Físicas e
Biológicas

2BAV/B10026 História e Filosofia da

Biologia
4A 1° 30 o o o o 30 2B10023 -

Evolução
2B10026 Práticas em Genética e

Evolução
4A 1g o o o 45 o 45
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2MIB/PAT006 Prática Pedagógica em
Biologia aplicada à Saúde

4A 1° o o o 45 o 45

2B10027 Metodologias ativas de
ensino e aprendizagem de
Ciências e Biologia

4A 1o o 0 I 24 I 0 6 30

2B10028 Metodologia e Prática de
Ensino em Biologia

4A 1o o o 75 o o 75

2EST202 Estágio Supervisionado III
(BIO)

4A 1o o 100 l O o o 100 2EST201 -
Estágio

supervisionado

2TCC200 Trabalho de conclusão de
curso l (BAV/BIO)

4A 1° o 45 I 0 o o 45 2B10024 -
Pesquisa
cientifica e
2EST200-

Estágio
supervisionado

I
2BAV027 Prática Pedagógica em

Biologia Animal e Vegetal
4A 2° o o o 60 o 60

2CIF017 Prática Pedagógica em
Fisiologia

4A 2° o o o 30 o 30

2BIQ017 Prática Pedagógica em
Bioquímica

4A 2° o o o 30 o 30

2HIT/MOR006 Prática Pedagógica em
Anatomia e Histologia

4A 2° o o o 60 o 60

2TCC201 Trabalho de conclusão de
curso II (BAV/BIO)

4A 2° o 45 o o o 45 2TCC200 -
Trabalho de

Conclusão de

Curso l
2EST203 Estágio supervisionado IV

(BIG)
4A 2° o 100 o o o 100 2EST201-

Estágio
supervisionado
II e 2B10028 -
Metodologia e

Prática de
Ensino em
Biologia

Atividades Académicas
Complementares (AAC)

c o 50

Atividades Extensionistas
(AEx)

c o 342

*Ano letivo recomendado para matrícula; A = Ano; C = ao longo de todo o curso.
** Semestral; 1° = 1° Semestre; 2° = 2° Semestre.
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9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

ATIVIDADE ACADËMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas/ Módulos (obrigatórias) 2.535

Disciplinas / Módulos (optativas) o

Estágio 400

TCC 90

AAC 50

AEX Indicadas 171

AEX Livres 171

TOTAL I 3.417

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular da Extensão

A Resolução CNE/CES n0 7, de 11 de março de 2002, orientada pelo Parecer CNE/CES n°
1.301/2001, que dispõem sobre as diretrizes curriculares nacionais do Curso de Ciências Biológicas,
afirma que as atividades complementares, nas quais estão incluídas atividades extensionistas (Aex),
podem constituir créditos para efeito de integralização curricular, devendo as IES criar mecanismos de
avaliação das mesmas, demonstrando que a carga horária das atividades extension istas podem ser
completamente integralizadas dentro da carga horária total do curso (CH). Mais recentemente, a
Resolução CNE/CES n° 7, de 18 de dezembro de 2018 estabelece que 10% da CH devem consistir de
atividades extensionistas, se tornando estas uma categoria à parte das atividades académicas
complementares.

Para a Licenciatura, a CH total do Curso proposta neste PPC é de 3.417 h e, portanto, a CH requerida
de Aex é de 342 h. O art. 5° da Resolução CU 089/2019 afirma que atividades de extensão são
consideradas somente aquelas que envolvam a comunidade externa da UEL. A Resolução CEPE/CA
39/2021 da UEL, a qual dispõem sobre a regulamentação da curricularização da extensão, estabelece
que as Aex são divididas em duas categorias: /\ex indicadas e Aex livres. Além disso, as modalidades
de atividades extensionistas são (Art. 7° da Resolução CEPE/CA 39/2021):

a) Programas de extensão;
b) Projetos de extensão ou projetos integrados com ênfase em extensão;
c) Projetos de prestação de serviço;
d) Cursos de extensão;
e) Eventos de extensão;

Para a efetivação da CH de Aex do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura, os estudantes
deverão cumprir um total de 50% para Aex indicadas e 50% para Aex livres, totalizando 171 h para cada
uma delas.
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A Chi de Aex indicadas serão constituídas por cargas horárias executadas por estudantes em
Projetos de Extensão, Programas de Extensão, Projetos integrados com ênfase em extensão e Projetos
de Prestação de Serviço devidamente cadastrados na PROEX e listados no site do Colegiado do Curso.
A indicação de projetos de extensão pelo Colegiada terá como base exclusivamente a relação da
temática do projeto em consonância com as principais áreas das ciências Biológicas, isto é, Meio
ambiente, Saúde e Biotecnologia. A CH de Aex livres serão constituídas por cargas horárias executadas
pêlos estudantes em toda e qualquer modalidade de atividade extensionista, conforme Art. 7° da
Resolução CEPE/CA 39/2021, desde que não indicados pelo Colegiada do Curso de Ciências
Biológicas. As atividades poderão ser desenvolvidas total ou parcialmente no turno do curso.

O cumprimento das Aex poderá ocorrer ao longo de todo o Curso, sendo estimulado desde o primeiro
ano letivo do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura através de Rodas de Conversa e
comunicações entre o Colegiada e os estudantes.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

As Atividades Académicas Complementares (AAC) são recomendas na Resolução CNE/CES n° 7,
de 11 de março de 2002, orientada pelo Parecer CNE/CES n° 1.301/2001, que dispõem sobre as
diretrizes curriculares nacionais do Curso de Ciências Biológicas.

As atividades académicas complementares correspondem à participação do estudante em
diferentes tipos de modalidades:

a) Monitoria académica
b) Projetos de pesquiso em ensino, de pesquisa, de extensão e integrados;
c) Programas de formação complementar no ensino de graduação;
d) Disciplinas especiais;
e) Cursos de extensão;
f) Eventos;
g) Estágios curriculares não obrigatórios;
h) Disciplinas eletivas.

As Disciplinas eletivas são disciplinas ofertadas regularmente em um curso (e/ou modalidade),
disciplinas curriculares existentes no PPC, e que o estudante de outro curso (e/ou modalidade) opta por
cursar, livremente. O elenco de tais disciplinas é definido pêlos Departamentos ofertantes e é divulgado
pela PROGRAD na primeira semana de aula. Já as disciplinas especiais são disciplinas oferecidas por
um departamento podendo atender até no máximo 5 (cinco) cursos escolhidos pelo departamento.
Deverão ter conteúdo relativo ao curso ao qual são oferecidas, tendo ou não caráter multidisciplinar,
vedada a repetição de conteúdos específicos das disciplinas obrigatórias.

Estágios curriculares não obrigatórios são aqueles não relacionados aos estágios supervisionados
obrigatórios e deverão seguir o Regulamento de Estágio do Curso de Ciências Biológicas. Podendo ser
realizados na DEL ou fora dela ao longo de todo o curso, os campos de Estágio Curricular não
Obrigatório constituem as entidades de direito privado, os órgãos da administração pública, as
instituições de ensino e/ou pesquisa, as próprias unidades da UEL e a comunidade em geral.

Para facilitar o desenvolvimento dos projetos de Estágios não Obrigatórios na UEL, bem como a
atuação em atividades de iniciação científica, a universidade conta com laboratórios que desenvolvem
pesquisa em diferentes áreas das Ciências Biológicas. Além disso, unidades como o Biotério
Experimental e a Central Multiusuário de Laboratório de Pesquisa (CMLP), composto pêlos Laboratório
de Microscopia Eletrônica e Microanálise (LMMEN), Laboratório de Análises de Materiais e Moléculas
(LAMM), Laboratório de Espectroscopia (ESPEC), Laboratório de Análises por Raio X (LARX),
Laboratório de Apoio à Pesquisa Agropecuária (LAPA) funcionam como centros com equipamentos de
alta tecnologia para o uso de diferentes cursos da Universidade. Dentre os equipamentos, destaçam-se
Microscópios Eletrônicos de Varredura e Transmissão, Microscópio de Força Atómica |(AFM),
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Microscópio Confocal, Microscópio fotônico Axio Zeiss, Sequenciador de DNA, Espectrofotômetros FT-
IR e UV-Vis, Análise Térmica (Termogravimetria (TG) e Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC)) e
Potenciostato, entre outros. Ainda no Centro de Ciências Biológicas, existem alguns grupos de pesquisa
que trabalham de forma integrada como é o caso dos laboratórios de Pesquisa alocados no prédio LADA
(Laboratório de Diagnóstico Ambiental).

O estágio não obrigatório deverá constar de um supervisor. Entende-se por supervisão de estágio
a orientação e o acompanhamento dos estagiários no decorrer de suas atividades de estágio, de forma
a proporcionar-lhe o pleno desempenho das ações pertinentes à realidade da profissão. A avaliação do
Estágio Curricular não obrigatório, realizada pelo Supervisor de Estágio, deverá considerar o
desempenho do estagiário durante a execução das atividades programadas. Quando o estágio envolver
aproveitamento de carga horária para Atividade Académica Complementar, o Supervisor de Estágio
deverá atribuir uma nota de O (zero) a 10 (dez) para o desempenho do estagiário, sendo deferido pelo
Colegiada de Curso aquele que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75%
setenta e cinco porcento).

Similarmente ocorrerá com projeto de pesquisa em ensino, o qual contará com Regulamentação
específica e cuja carga horária para AAC poderá ser deferida ou não pelo Colegiada do Curso por meio
do relatório de atividade e do relatório final. Já a carga horária dos Eventos deverá ser analisada pelo
Colegiada de Curso e deferida ou não para AAC, mediante a apresentação de certificados. Em casos
de certificados de naturezas diferentes para o mesmo evento (p.ex., organizador ou ouvinte), somente
será considerado um certificado por evento.

O estudante do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura deverá cumprir 50 h de AAC em pelo
menos três modalidades diferentes. As atividades académicas complementares poderão ser
realizadas total ou parcialmente durante o turno do curso.

9.3.3 Estágio curricular obrigatório

O Estágio Curricular Obrigatório do Curso constitui-se em uma das exigências para a obtenção do
título de Licenciado em Ciências Biológicas e devem ser cumpridos por meio das atividades académicas
de natureza obrigatória especial denominadas Estágio Supervisionado l, Estágio Supervisionado II,
Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV, não devendo ser confundido com estágios não
obrigatórios e ou atividades de iniciação científica.

Para se matricular no Estágio Supervisionado l, o aluno deverá ter cumprido 42% da carga horária
total do Curso em disciplinas obrigatórias. Para se matricular no Estágio Supervisionado II ou no Estágio
Supervisionado III, o estudante deverá ter sido aprovado no Estágio Supervisionado l, enquanto que
para se matricular no Estágio Supervisionado IV o estudante deverá ter sido aprovado no Estágio
Supervisionado III.

Constituem campos de Estágio Curricular Obrigatório as instituições de ensino e/ou pesquisa
públicas e privadas de ensino fundamental e médio, devendo ser desenvolvido fora do turno do curso.

A supervisão do estágio do estudante poderá ocorrer nas formas de Supervisão Direta, Semidireta
e Indireta. Entende-se por supervisão de estágio a orientação e o acompanhamento dos estagiários no
decorrer de suas atividades de estágio, de forma a proporcionar-lhe o pleno desempenho das ações
pertinentes à realidade da profissão. O estudante será avaliado a partir de um relatório inicial que terá
peso um (1) e um relatório final que terá peso 2 (dois), sendo aprovado o estudante que obtiver média
final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento).

O estágio obrigatório deverá seguir o regulamento de Estágio Curricular Obrigatório do Curso de
Ciências Biológicas - Licenciatura, o qual será objeto de deliberação específica.

9.3.4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

"t
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O Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Biológicas - Licenciatura (TCC) constitui-se em
uma das exigências para a obtenção do título de Licenciado em Ciências Biológicas. Será uma atividade
individual do estudante formando, podendo ser desenvolvido totalmente no turno do curso. O TCC tem
por objetivos formar profissionais que possam dedicar-se à pesquisa na área de ensino da área de
Biologia ou a ela ligadas. O TCC poderá ser realizado em qualquer Departamento da Universidade
Estadual de Londrina, sob supervisão de um docente da UEL. Também é possível desenvolver o TCC
em outras instituições sob a tutela de um profissional de nível superior que trabalhe em área compatível
com a formação do Licenciado em Biologia.

O TCC será comporto por duas atividades académicas. O Trabalho de Conclusão de Curso l será
caracterizado por atividades teórico-práticas voltadas para a vivência e formação profissional, visando
o desenvolvimento de habilidades para a docência e integração dos conteúdos teóricos e práticos em
Ciências e Biologia e sendo arrematado pela elaboração de projeto de Monografia. Já no Trabalho de
Conclusão de Curso II, o projeto de monografia será desenvolvido especificamente na área de ensino
de Ciências ou Biologia, contando com realização de pesquisa e elaboração e apresentação de
monografia.

Para se matricular no Trabalho de Conclusão de Curso l, o aluno deverá ter cumprindo 42% da
carga horária total do Curso em disciplinas obrigatórias. Já para se matricular no Trabalho de Conclusão
de Curso II o estudante deverá ter sido aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso l.

O estudante matriculado no TCC será submetido a no mínimo 2 (duas) avaliações, conforme
estabelecido no Art. 9° § 2° da Resolução CEPE 021/2018, podendo ser adotado número específico a
ser disposto no Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso para Ciências Biológicas -
Licenciatura, o qual será objeto de deliberação específica. O resultado das avaliações será expresso
através de nota variável de O (zero) a 10 (dez). Será considerado aprovado em Trabalho de conclusão
de curso l ou Trabalho de conclusão de curso II o estudante que obtiver média parcial igual ou superior
a 6,0 (seis) e frequência de mínimo 75% (setenta e cinco por cento). Em cada uma destas atividades
académicas, terá direito ao Exame Final o estudante que obtiver média parcial igual ou superior a 3,0
(três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento). A média final
será obtida a partir de uma média aritmética simples entre a média parcial e a nota do Exame Final.
Será considerado aprovado o estudante que, após a realização do Exame Final, obtiver nota igual ou
superior a 6,0 (seis) e frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento).

O regulamento do TCC será objeto de deliberação específica, sendo divulgado nos meios de
comunicação do Colegiada de Curso.

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÀO

A progressão do estudante será considerada por atividade académicas. A avaliação do
aproveitamento escolar será por atividade académica, através de instrumentos como prova escrita e/ou
outros instrumentos compatíveis com o perfil da atividade académica. Esses conjuntos de instrumentos
serão elaborados pêlos docentes e informados no Programa das Atividades Académicas, o qual será
aprovado pelo Colegiada do Curso antes do início do período letivo. As avaliações de aprendizagem do
estudante serão expressas por meio de notas variáveis de O (zero) a 10 (dez).

Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada atividade académica, uma
nota final, resultante de verificações de aprendizagem estabelecidos no programa da atividade
académica, respeitando-se o mínimo de 2 (duas) avaliações por semestre letivo. As avaliações de
aprendizagem deverão utilizar registros que possibilitem a instauração de processo de revisão. Os
instrumentos de avaliações de aprendizagem ou os registros deverão ser mantidos na posse do docente
responsável pela atividade académica, ou pelo Departamento em caso de ausência do docente, piçir 1 80
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(cento e oitenta) dias após o início do semestre letivo subsequente. Será considerado aprovado nas
atividades académicas o estudante que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis inteiros) e
frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista. O estudante terá
direito a Exame Final quando obtiver média parcial na atividade académica igual ou superior a 3,0 (três)
e inferior a 6,0 (seis). Não será permitida a participação no Exame Final ao estudante que, após a
publicação da média parcial de uma atividade académica, obtiver média parcial inferior a 3,0 (três) ou
que não obtiver frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco porcento), sendo expressamente vedado
o abono de falta (Art. 60 Regimento Geral). Será aprovado, após a realização do Exame Final, o
estudante com média igual ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a
nota do exame respectivo, e frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento). A reprovação do
estudante na atividade académica, após a realização do Exame Final, ocorre por nota, quando obtiver
média inferior a 6,0 (seis) entre a média parcial e a nota do Exame Final, e frequência menor do que
75% (setenta e cinco por cento).

Os docentes deverão dar conhecimento aos estudantes dos resultados das verificações de
aprendizagem no prazo de até 30 (trinta) dias após sua realização, discutindo amplamente os resultados
obtidos. Caso o estudante não tenha o conhecimento dos resultados e instrumentos de aprendizagem,
poderá, no prazo de 3 (três) dias úteis subsequentes ao vencimento do prazo de 30 (trinta) dias de sua
realização, requero vista de instrumento de avaliação de aprendizagem ao Chefe do Departamento
responsável pela atividade académica, mediante protocolo na Secretaria do Centro de Estudos onde
está alocado o Departamento. O Chefe de Departamento poderá determinar por ofício que seja dado
conhecimento dos instrumentos de avaliação de aprendizagem a todos os estudantes, caso tal
procedimento não tenha sido cumprido pelo docente.

As atividades académicas de natureza obrigatória especiais (Estágio Curricular Obrigatório e
Trabalho de Conclusão de Curso) deverão atender aos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso e
terão sistemas de avaliação e de controle de frequência definidos em regulamentação própria, aprovada
pela Câmara de Graduação.

O regime de dependência não é permitido ao estudante reprovado por nota ou por falta nas
atividades académicas, tendo que, portanto, cursar de novo e integralmente a atividade em que foi
reprovado.

Estudantes matriculados em cursos sob sistema de matrícula por atividade académica terão a
equivalência, para a série estabelecida por meio do ano de ingresso e considerada cumprida, para fins
académicos, quando o estudante tiver realizado, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carga horária
das séries anteriores.

11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior

sim não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente:

Até a formatura de todos os alunos regularmente matriculados e originados do
PPC anterior

Quadro de Equivalência de Atividades Académicas

Atividades Académicas
do Currículo Vigente

Código

Atividades Académicas do Currículo Proposto

Carga
Horária

Nome da atividade académica Carga
Horária

6B10084 30 2BI0010 - Educação e interpretação ambiental 30

6B10083 30 2BI0011 - Educação sexual 30

6EDU149 60 2EDU033 - Libras- Língua Brasileira de Sinais 60
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6B10066

6GE0085

6B 10073

6B10059
6B10089
6B10070

6B10068
6B10089

6QU1050

6BAV065

6HIT024

6MAT072

6FIS049

6QU1044

6BAV059

6B10063

6BIQ45

6MOR030

6STA001

6BAV063

6CIF046

6GE0066

6B10064

6PAT026

6BAV073

6B10067

2EDU034 - Políticas Públicas para a Educação Básica

2EDU035 - Psicologia da Educação

30

2FIS087 - Abordagens didáticas para o ensino de Astronomia na
Educação básica
2BI0012-Bioética

2GGM010-Geologia

30 2BI0013 - Ensino de Ciências e Educação Inclusiva

2BI0014-Biologia Celular

30 2BI0015 - Didática das Ciências Naturais

2BI0016 - Gestão Escolar e o Currículo de Ciências e Biologia

2BI0017 - Embriologia básica

2BI0018 - Tópicos contemporâneos em ciências Biológicas

2PAT006 - Imunologia

2QUI194 - Química analítica aplicada a Biologia

2BI0019 - Educação para saúde no contexto escolar

2BAV016 - Sistemática Biológica

2BAV017-Ecologia l

2BAV018 - Morfologia e anatomia vegetal

2HIT005 - Histologia

2MAT158 - Modelos matemáticos para Fenómenos Biológicos

2FIS088 - Física Aplicada à Biologia

30 2QUI195 - Química orgânica aplicada à Biologia

30 2BAV019 - Biologia de Campo

2BAV020 - Ecologia l

2BAV021 - Zoologia l

2B10020 - Genética molecular

2BIQ016-Bioquímica

45 2MOR010 - Anatomia humana

30 2STA021 - Bioestatística l

2BAV022 - Botânica l

2BAV023 - Zoologia II

2B10027 - Metodologias ativas de ensino e aprendizagem de Ciências e
Biologia
2BI0021 - Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Físicas e
Biológicas

60 2CIF016 - Fisiologia Humana

2GGM011 - Paleontologia

2LET083 - Português

2B10022 - Genética geral

2PAT007 - Parasitologia

2EST200 - Estágio supervisionado l

2BAV024 - Fisiologia Vegetal

60 2B10023 - Evolução

2B10028 - Metodologia e Prática de Ensino em Biologia

60

60

45

30

45

30

90

30

30

75

30

45

45

30

30

60

60

45

45

60

30

30

60

60

30

60

45

30

60

60

30

75

60

60

30

45

30

100

60

60

75
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6BAV064 2BAV025 - Botânica l 60

6MIB013 2MIB005 - Fundamentos de Microbiologia 45

2EST201 - Estágio supervisionado l 100

6B10060 30 2BAV026 - História e Filosofia da Biologia 30

2B10024 - Pesquisa científica 30

2B10026 - Práticas em Genética e Evolução 45

2HIT006 - Prática Pedagógica em Anatomia e Histologia 60

2MIB006 - Prática Pedagógica em Biologia aplicada à Saúde 45

2B10025 - Tecnologias educacionais 45

2EST202 - Estágio Supervisionado l 100

2TCC200 - Trabalho de conclusão de curso l 45

6BAV074 60 2BAV027 - Prática Pedagógica em Biologia Animal e Vegetal 60

2CIF017 - Prática Pedagógica em Fisiologia 30

2BIQ017 - Prática Pedagógica em Bioquímica 30

2TCC201 - Trabalho de conclusão de curso l 45

2EST203 - Estágio supervisionado IV 100

Atividades académicas complementares 50

Atividades extensionistas 342

Total 3.417

12. ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE CONHECIMENTOS

A Resolução CNE/CES n° 7, de 11 de março de 2002, orientada pelo Parecer CNE/CES
1.301/2001, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Ciências
Biológicas, descrevem que áreas biológicas e de ciências exatas, da terra e humanas constituem-se
de: biologia celular, molecular e evolução; diversidade biológica; ecologia; fundamentos das ciências
exatas e da terra; e fundamentos filosóficos e sociais. Tendo em vista que as DCN não norteiam quanto
a distribuição das cargas horárias destinadas a cada uma dessas áreas, a proposta deste novo PPC
utilizou-se de documentos do Conselho Profissional da classe como norteadores dessas distribuições
(i.e., Resolução CFBio n0 300, de 7 de dezembro de 2012, e Parecer CFBio n° 01/2010).

CONTEÚDOS BÁSICOS CH da área da
proposta/ CM de
conhecimentos
específicos (%)

CH da área da
proposta/ CH de
conhecimentos

básicos

requeridos pelo
CFBio (%)

CH da área
requerida pelo
CFBÍO/ CH de

conhecimentos
básicos

requeridos pelo
CFBio (%)

CH da área da
proposta/CH da
área requerida
pelo CFBio por

área (%)

1. BIOLOGIA CELULAR,
MOLECULAR E EVOLUÇÃO

37,89 27,07 38,35 70,59

Ciências Morfológicas 12,63 9,02 9,02 100,00

Microbiologia, Imunologia e
Parasitologia

6,32 4,51 6,02 75,00

Bioquímica 4,21 3,01 3,76 80,00

Biologia Molecular 3,16 2,26 3,01 75,00

Fisiologia e Biofísica 4,21 3,01 7,52 40,00

Genética e Evolução 7,37 5,26 9,02 58,33
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2.DIVERSIDADE BIOLÓGICA 28,42 20,30 34,59 58,70

Zoologia 9,47 6,77 13,53 50,00

Botânica 15,79 11,28 16,54 68,18

Microrganismos 3,16 2,26 4,51 50,00

3. ECOLOGIA 10,53 7,52 12,03 62,50

Ecologia, Conservação e Manejo 8,42 6,02 9,02 66,67

Biogeografia 2,11 1,50 1,50 100,00

Gestão ambiental 1,50 0,00

4. FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS
EXATAS E DA TERRA

18,95 13,53 12,03 112,50

Geologia e Paleontologia 5,26 3,76 4,51 83,33

Matemática e Bioestatística 5,26 3,76 3,01 125,00

Física 3,16 2,26 2,26 100,00

Química 5,26 3,76 2,26 166,67

5. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E
SOCIAIS

2,11 1,50 3,01 50,00

Bioética, Filosofia, Sociologia e
Antropologia

2,11 1,50 1,50 100,00

Legislação do Profissional Biólogo 1,50

6. FUNDAIUENTOS EM LETRAS 2,11

Português 2,11

Os conhecimentos das Ciências Biológicas são dispostos em eixos que permitem a compreensão
da estruturação dos organismos vivos de uma perspectiva micro para a macro, a partir de uma
abordagem exclusivamente evolutiva, de forma a resultar na diversidade de formas e funções que
resultam das relações entre esses organismos e o ambiente. Além disso, esses conteúdos permitem
tratar o ser humano não como centro e ápice de todas essas relações e nem como um ente à parte
desses processos, mas como um integrante do mundo natural, tendo sua existência e cultura que
influenciam e são influenciadas por ele.

Conteúdos didático-pedagógicos são concentradas especialmente no primeiro ano, mas estando
também presentes em outros anos letivos. As Práticas como Componentes Curriculares também
constam desde o primeiro ano, especificamente como parte da Chi de disciplinas de conteúdo
específico, mas também são concentradas na última série do Curso. A partir do início da segunda série
inicia-se a abordagem das atividades com conteúdos específicos as quais estão distribuídas em cinco
eixos principais.

Assim como na natureza, os conhecimentos específicos das Ciências Biológicas não são tratados
aqui de forma linear, mas através uma trama de conhecimentos cujas observações são
interdependentes. O eixo BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E EVOLUÇÃO trata justamente da
natureza micro, como ela se estrutura, funciona e quais os processos estiveram envolvidos para que
ela se expressasse dessa forma atualmente. No eixo FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA são abordados características do ambiente e reforçadas as bases para ferramentas que serão
utilizadas para sintetizar e compreender de forma mais clara os conhecimentos biológicos. Os eixos da
DIVERSIDADE BIOLÓGICA e da ECOLOGIA estão intimamente relacionados. Na Diversidade
biológica é verificada o quão diferentes podem ser as espécies, enquanto a Ecologia descreve os
padrões das relações dessa diversidade entre si e com os diferentes ecossistemas. Por fim, nos
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS são tratados temas ligados às relações do ser humano
entre si e com a natureza, através de preceitos da ética e das obrigações sociais, subsidiando condutas
do Biólogo, tanto profissional quanto cidadão, observando e lidando com preservação das condições
ambientais, das espécies, incluindo a sua própria.

Devido aos argumentos destacados acima, a grade curricular foi pensada para que esses
concertos sejam dados e compreendidos de maneira mais adequada. Embora possa ser alterada diante
da necessidade de maior flexibilidade do currículo, a alteração da sequência proposta pode resultar em
maior dificuldade na assimilação e compreensão dos conteúdos.
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12.1 ARTICULAÇÃO ENTRE O CURSO DE GRADUAÇÃO E A PÓS-GRADUAÇÃO

O Curso de graduação em Ciências Biológicas está intimamente relacionado à pós-graduação.
Somente no Centra de Ciências Biológicas estão sediados seis cursos de pós-graduação lato sensu
(i.e., Especialização em Biologia Tecidual e do Desenvolvimento, Especialização em Fisiologia
Translacional: da Saúde à Doença, Especialização em Genética Aplicada, Especialização em
Neurociências, Especialização em Biologia Aplicada à Saúde, e Especialização em Ensino de Ciências
Biológicas) e cinco cursos stricto sensu, ou seja, com mestrado e doutorado, (i.e., Ciências Biológicas,
Ciências Fisiológicas / Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, Genética e Biologia Molecular,
Microbiologia, e Patologia Experimental) diretamente ligados às diferentes áreas da Biologia. A
integração entre pós-graduandos e graduandos se dá por meio das atividades de iniciação científica,
estágio e TCC nos respectivos laboratórios de pesquisa, dos estágios em docência dos pós-
graduandos junto à graduação, ou por meio de workshops de projetos, resultados parciais e defesas
de qualificação, de dissertação ou de tese.

Comumente, estudantes de graduação podem participar, na condição de ouvintes, de disciplinas
e palestras oferecidas por palestrantes para a pós-graduação, especialmente, aqueles ad hoc e
referências, convidados pêlos programas para tratar de temas específicos.

Essa interação com a pós-graduação é um diferencial em qualquer curso de formação, tendo em
vista que representa constante atualização das áreas de conhecimento em que os estudantes estão
imersos e garantem a relevância das pesquisas e trabalhos produzidos pêlos estudantes já desde a
graduação em relação ao que vem sendo tratado no meio científico em geral.
Há também a integração entre o Curso de Graduação de Biomedicina, através das atividades de
estágio de docência que algumas vezes é realizado nos diferentes anos letivos do Curso de Ciências
Biológicas - Licenciatura.
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13. EXPLICITAÇÂO DAS AÇOES E/OU PROCËDÍIVTENTOS DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

Em atendimento às exigências para os processos de regulação e supervisão dos cursos, o
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura será periodicamente avaliado. O acompanhamento
e a autoavaliação do PPC se utilizarão de instrumentos, mecanismos e procedimentos de
avaliação, de maneira que se obtenha diagnósticos e resultados para tomada de decisões e para
melhoria do curso, garantindo a participação de todos os segmentos envolvidos no curso,
incluindo egressos e empregadores. Um desses instrumentos será a distribuição de questionários
referentes a cada atividade académica no final de cada semestre e sobre as turmas.

Essas avaliações serão estabelecidas por meio de formulários eletrônicos, os quais serão
organizados em perguntas e respostas sob níveis de satisfação, sendo destinados a discentes e
docentes. Os questionamentos para os discentes serão realizados para cada disciplina, sobre
seus respectivos docentes, espaços onde são ministradas e para a estrutura que oferecem.
Quanto à disciplina em si, serão verificadas questões relativas a: adequação da carga horária;
adequação da prática em relação ao conteúdo teórico; espaço físico das salas de aula prática;
número de equipamentos disponibilizados nas aulas práticas em relação ao número de
estudantes; a qualidade dos materiais e equipamentos disponibilizados nas aulas práticas;
disponibilidade de referências bibliográficas na biblioteca. Quanto aos docentes, se questionará
quanto: ao domínio do conteúdo ministrado; a clareza da fala e das explicações do professor; ao
domínio do uso dos recursos didáticos; ao tipo de tratamento dispensados ao aluno; a
acessibilidade fora do período de aula; a pontualidade e o aproveitamento do tempo da aula; a
disponibilização do programa da disciplina desde o início da disciplina; o cumprimento do
programa da disciplina quanto a carga horária, número de aulas programadas, das datas e formas
de avaliação; da adequação das avaliações quanto ao conteúdo ministrado; e a acessibilidade à
avaliação e discussões dos resultados das avaliações. Por fim, a avaliação será constituída ainda
por uma autoavaliação em que são verificados: o nível de conhecimento prévio dos alunos para
a compreensão necessária da disciplina; quanto ao nível de conhecimento obtido na disciplina;
quanta à dedicação, pontualidade e frequência na disciplina. No final, uma questão aberta
permitirá que os alunos incluam considerações gerais as quais possivelmente não foram
abordadas no formulário.

Similarmente, um formulário também será utilizado para avaliação junto aos professores do
curso, de forma que permita a eles avaliarem as turmas de alunos, a estrutura e realizarem uma
autoavaliação de seu desempenho.

Essas avaliações internas oferecem boas indicações quanto à qualidade do curso, conforme
as experiências atuais do curso.

Análises sobre número de trancamentos, índice de matrícula por semestre, tempo de
formação, evasão, inserção dos egressos no mundo do trabalho e nos programas de pós-
graduação, participação discente em projetos de ensino, pesquisa, extensão e integrados, entre
outros, poderão também compor o sistema de avaliação do curso, dados estes obtidos a partir de
relatórios disponibilizados pela PROPLAN (Pró-reitoria de Planejamento da UEL).

Pesquisas com os egressos e com empresas parceiras do curso, especialmente aquelas em
que os alunos possam realizar estágios, também serão utilizadas no processo avaliativo. No final,
os resultados das avaliações realizadas tanto por estudantes quanto por professores serão
compilados pelo NDE e discutidos em conjunto com o Colegiada. A síntese dos resultados servirá
como base para identificação de pontos estranguladores e correções a partir de possíveis
adequações no PPC, bem como para a definição de norteadores para a formação continuada do
corpo docente voltada especialmente para o ensino de graduação, a qual será trabalhada através
de palestras, cursos e oficinas.
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ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

2BI0010 - Educação e Interpretação Ambiental

Biologia Geral Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^ sim D não | ^ sim D não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 24 horas EAD: 6 horas

Modalidade curricular: \^ Obrigatória LJ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
[3 sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Convenções, legislações e documentos que amparam, fundamentam e conceituam a educação ambiental;
Tendências pedagógicas da educação ambiental brasileira; Sociedade, cidadania, meio ambiente,
sustentabilidade, educação e interpretação ambiental; Contributos da educação e interpretação ambiental
às organizações de educação formal e não formal; Atividades, ações e recursos didáticos em educação e
interpretação ambiental.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver práticas de educação e
interpretação ambiental em diversos contextos organizacionais.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As 06 (seis) horas serão propostas por meio da plataforma Google Classroom (ou outra que a DEL venha
a realizar contrato), com conteúdos sobre Sociedade, cidadania, meio ambiente, sustentabilidade,
educação e interpretação ambiental, ou sobre atividades, ações e recursos didáticos em educação e
interpretação ambiental, ou, ainda, outro que o momento pedagógico indicar como oportuno. As atividades
propostas serão autoinstrutivas, e a avaliação será feita através de instrumentos da virtualidade passíveis
de serem agregados a ela, tais como: textos, vídeos, áudios, formulários, testes, entre outros. A avaliação
será diversificada e contará com ferramentas de notas autoatribuídas aos acertos ou erros, com feedback
necessário, seja no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), seja em sala na forma presencial, se
necessário.
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2BI0011 - Educação Sexual

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não l sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 30 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A sexualidade humana numa dimensão pedagógica e educacional. Possibilidades e os limites da
apresentação da sexualidade na instituição escolar. O impacto das comunicações familiares, culturais, da
mídia e da sociedade nos sentimentos, valores e comportamentos relacionados à sexualidade.
Comportamentos discriminatórios e intolerantes. Questões de género. Diversidades. Reflexão sobre a
sexualidade humana.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2EDU033 - Libras

Educação
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim Q não | S sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 60 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória L] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de sinais. Noções
linguísticas de Libras: parâmetros, classificados e intensificadores no discurso. A gramática da língua de
sinais. Noções básicas da língua de sinais. A leitura e a escrita dos surdos. Papel do intérprete. Teoria
sobre interpretação e tradução - Português/Libras. libras/Português. Avaliação das produções do surdo
em aulas de Língua Portuguesa como segunda língua.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2EDU034 - Políticas Públicas para a Educação Básica

Educação
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
13 sim D não 113 sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: O horas, Teórica: 60 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE ne 03/09):
Q sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Educação como prática social e cultural e a escola como um dos espaços educativos. Formação histórica
da organização escolar e seus projetos educativos a partir do século XX. A organização do sistema público
de ensino no contexto da Educação Básica na legislação brasileira atual: aspectos administrativos e
pedagógicos. Professor: formação e atuação.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo Q Estágio Q Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2EDU035 - Psicologia da Educação

Educação Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

sim não sim não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: O horas, Teórica: 60 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim [XI não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Psicologia da Educação: histórico, perspectivas e contribuições. Análise crítica do fracasso escolar.
Pressupostos básicos da Teoria Social Cognitiva, da Epistemologia Genética e da Psicologia Histórico-
Cultural e implicações educacionais.

Forma de desenvolvimento da atividade
IZI Disciplina D Módulo D Estágio Internato LJ TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2FIS087 - Abordagens Didáticas para o Ensino de Astronomia na Educação Básica

Física Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^ sim D não [S] sim não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
História da Astronomia: Astronomia Antiga (Gregos e Egípcios); Modelos antigos de universo; Modelos de
sistemas solar; As contribuições de Tycho Brahe e Johannes Kepler (Astronomia nova de Praga); As
contribuições de Galileu Galilei e Isaac Newton. Sistema Solar Modelos para a sua formação; Constituintes;
Dinâmica do sistema solar; Evolução Estelar: Modelos para a formação de uma estrela, manutenção e
extinção de uma estrela. Galáxias: Unidades Astronómicas; Formação de galáxias; Componentes
galácticas. Exoplanetas Descoberta de novos planetas e a tecnologia para sua detecção. Astronomia de
posição: Orientação pelo Sol; Orientação pelas estrelas; Coordenadas azimutais e equatoriais.
Astrobiologia: Bioindicadores e busca por vida fora da Terra. Uso de equipamentos em observação
celeste: Estudo das propriedades ópticas de telescópios refletores e telescópios retratores; Elaboração de
sequências didáticas para o ensino de Astronomia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo Q Estágio Q Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BI0012-Bioética

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 20 horas EAD: 10 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Fundamentos de Ética e Bioética. Direitos Humanos e Diversidade. Bioética em sociedades democráticas,
multiculturais, pluriétnicas e relações étnico-raciais e história e cultura afro-Brasileira. Bioética e
desenvolvimento científico e tecnológico. Bioética e Sustentabilidade.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: Reflexões sobre- Educação e formação cidadã; genômica e biotecnociência; Direitos
humanos e diversidade; sustentabilidade; ética em pesquisa; saúde planetária e emergências globais.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
-Análise de filmes relacionados a ética em pesquisa e biotecnociência
-Leitura/análise de textos (documentos internacionais e artigos científicos) para discussão em grupos e
posteriormente presencial.
- Preparo de material para seminários.- reuniões periódicas para discussão da evolução de cada grupo.
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2GGM010 Geologia

Geologia e Geomática Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

S sim D não | ^ sim D não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 15 horas, PCC: 15 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória |_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceito e subdivisão da Geologia. Sistemas dinâmicos da Terra. Estrutura da Terra. Tempo geológico.
Princípios de mineralogia. Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Dinâmica externa da Terra.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.

38

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (2) 0x297)



iTJi ÇM^Ç'

UfNiVERSidAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2BI0013 - Ensino de Ciências e Educação Inclusiva

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória [_] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim 13 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Fundamentos legais da política de educação inclusiva, transformações históricas da Educação Especial,
princípios éticos e na aceitação da diversidade humana, em seus aspectos sociais, culturais e pessoais.
Histórico da deficiência no Brasil. Inclusão e Sociedade. Aspectos metodológicos e recursos didáticos
para as deficiências. Planejamento de ensino e a educação especial.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BI0014-Biologia Celular

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim [_] não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: 30 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Células Procarióticas e Eucarióticas. Bases Moleculares das Relações Morfofisiológicas das Células. Ciclo
Celular. Meiose. Práticas metodológicas para o ensino de biologia celular.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_| Módulo |_| Estágio Internato |_| TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BI0015 - Didática das Ciências Naturais

Biologia Geral Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^ sim D não sim D não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n0 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
As Contribuições da Didática para o Ensino de Ciências e Biologia; O Planejamento Escolar no Processo
de Ensino de Ciências e Biologia; Os Modelos de Ensino de Ciências e Biologia; O Professor de Ciências
e Biologia como Construtor do Conhecimento sobre o Ensino;

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_1 Módulo |_J Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas
da área de Ensino de Ciêncais e Biologia, a fim de qualificar o licenciado, futuro professor para ministrar
aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas nas seguintes áreas relacionadas à educação cientifica
e tecnológica e ensino de Ciências.
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2BI0016 - Gestão Escolar e o Currículo de Ciências e Biologia

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não | ^ sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 30 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
U sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A relação de gestão escolar e currículos, gestão de resultados, democrática, de pessoas, pedagógica,
administrativa, da cultura escolar e do cotidiano. Do currículo escolar para o currículo de ciências.
Histórico das propostas curriculares para o Ensino de Ciências e Biologia no Brasil. Desenvolvimento
científico e a relação com o ensino de ciências, tendências metodológicas atuais para o ensino de ciências
e biologia, conteúdos de Ciências e Biologia para a educação básica e ensino superior.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BI0017 - Embriologia Básica

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas, PCC: 30 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Desenvolvimento embrionário humano e comparado: da formação dos gamelas até o estabelecimento da
forma externa do embrião. Malformações congénitas. Articulação teórico-prática para o ensino de
embriologia na educação básica.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo Q Estágio Internato Q TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BI0018 - Tópicos Contemporâneos em Ciências Biológicas

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 24 horas EAD: 6 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* d não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Fundamentação teórico-epistemológico da Ciência como elemento da cultura, tecnologia, saúde e
ambiente. Mídia, Divulgação científica e formação cidadã. Temas da Biologia Contemporânea para o ensino
de Ciências e Biologia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo D Estágio Internato U TCC LJ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando o desenvolvimento científico e tecnológico das Ciências Biológicas, é imprescindível na
formação do educador, discussão e reflexão de temáticas da atualidade que implicam na formação cidadã.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à
distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Serão utilizadas diferentes plataformas e mídias para acesso, análise e discussão de documentos oficiais,
artigos, matérias, vídeos e afins.
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2PAT006 - Imunologia

Ciências Patológicas
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^] sim não l Kl sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 15 horas, PCC: 15 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Fundamentos de Imunologia. Imunidade Inata. Imunidade Adaptativa. Imunidade às infecções.
Imunoprofilaxia. Tolerância. Autoimunidade.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2QUI194 - Química Analítica Aplicada à Biologia

Química Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

sim Q não | [3 sim D não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: 15 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Soluções químicas, equilíbrio químico, reações ácido-base. atividade iônica, produto de solubilidade,
equilíbrio de complexos, potencial de oxidação-redução e reações de óxido-redução. Fundamentos de
análise qualitativa: análise de mistura de sais. Fundamentos de análise quantitativa: volumetria.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D internato TCC [^1 PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BI0019 - Educação para Saúde no Contexto Escolar

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
[g] sim não l ^ sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 30 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Literacia em saúde e desafios contemporâneos. A temática saúde nos documentos oficiais de ensino.
Educação em saúde nas propostas curriculares do Paraná para o Ensino Médio e Anos Finais do Ensino
Fundamental. Propostas pedagógicas para abordagem da temática no contexto escolar
Forma de desenvolvimento da atividade
IE] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BAV016 - Sistemática Biológica

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^] sim ] não 113 sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 30 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^| Obrigatória |_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim K] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Noções básicas de nomenclatura zoológica e botânica, classificação taxonômica, sistemática filogenética.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_| Módulo |_J Estágio |_| Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A presente disciplina contribuirá para geração de uma base teórica sólida que permita que o egresso se
torne um agente atuante e crítico do conhecimento sobre classificação e evolução dos seres-vivos.
Auxiliarão na contextualização dos conteúdos com a realidade espacial e temporal, favorecendo a
construção de mecanismos de aprendizagem eficazes. A disciplina permitirá ainda que o egresso tenha
condições de expandir as bases sólidas para o conhecimento de evolução e biodiversidade.
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2BAV017-Ecologia l

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
Kl sim D não | Kl sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Ecologia de espécies, populações e comunidades. Nicho ecológico, interações interespecíficas, índices
ecológicos e modelos em crescimento populacional, competição e predação. Métodos básicos de campo.

Forma de desenvolvimento da atividade
ISI Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O objetivo desta disciplina é capacitar os alunos nos fundamentos da Ecologia dentro do contexto de
espécies, populações e comunidades. Assim, a disciplina está voltada para conceitos e métodos básicos
de campo em Ecologia de modo a permitir a compreensão de problemas ambientais originados de
atividades antrópicas.
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2BAV018 - Morfologia e Anatomia Vegetal

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
K] sim não ] ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: 13 Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim |^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Embriogênese e organogênese. Histologia. Anatomia dos órgãos vegetativos. Morfologia externa dos
órgãos vegetativos e reprodutivos. Morfoanatomia ecológica.

Forma de desenvolvimento da atividade
IZI Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina contribuirá com o perfil do egresso munindo-o da compreensão da embriogênese,
organogênese, anatomia dos órgãos vegetativos e morfologia externa dos órgãos vegetativos e
reprodutivos, além de da compreensão sobre as relações entre forma e função e variações
morfoanatômicas existentes nas espécies como resposta adaptativa a diferentes condições ambientais.
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2HIT005 - Histologia

Histologia
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
[3 sim não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 15 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim QQ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Elementos constituintes dos tecidos animais: epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso.

Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2MAT158 - Modelos Matemáticos para Fenómenos Biológico

Matemática Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^ sim Q não \S sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: O horas, Teórica: 45 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
[_] sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Equações exponenciais e logarítmicas. Funções de uma variável real. Introdução ao estudo de limite de
funções de uma variável real. Introdução ao estudo de derivada de funções de uma variável real. Introdução
ao estudo de integral de funções de uma variável real. Modelagem matemática de fenómenos biológicos.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender e analisar criticamente modelos matemáticos que expressam fenómenos biológicos.
Descrever fenómenos biológicos por meio de modelos matemáticos.
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2FIS088 - Física Aplicada à Biologis

Física
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas, PCC: 15 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória LJ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Energia Mecânica: Potencial e Cinética; Energia térmica: Calorimetria e Leis da Termodinâmica, Energia
Elétrica: Potencial e energia potencial elétrica, Fontes de energia; Energia Luminosa: Espectro
eletromagnético, Evolução da Teoria atómica, Efeito fotoelétrico, Radiação contínua (corpo quente),
Radiação discreta (transições), Átomo de Bohr, Produção de Raios X, Energia eólica: Princípio de
hidrostática e hidrodinâmica, Energia nuclear: Radioatividade natural, Isótopos, radiações alfa, beta, gama,
meia vida, Atividade e Dose.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio Internato U TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2QUI195 - Química Orgânica Aplicada à Biologia

Química
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim Q não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: \^ Obrigatória |_1 Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Propriedades físicas e químicas das principais funções orgânicas: hidrocarbonetos, álcoois e éteres,
fenóis aminas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, aldeídos e cetonas. Estereoquímica e isomeria
conformacional e configuracional.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina U Módulo |_t Estágio U Internato TCC LJ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BAV019 - Biologia de Campo

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
[3 sim não sim [_] não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: 30 horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Aspectos da biologia ligados ao trabalho de campo em ambientes naturais. Noções de saúde e segurança
no campo. Técnicas básicas de coleta de dados e materiais biológicos. Ética e legislação da coleta de
material biológico.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo Q Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina visa introduzir precocemente os aspectos principais do trabalho de campo em Botânica,
Ecologia, Zoologia e áreas afins, dando base para o estudante tomar parte nas demais atividades do curso
que envolvam trabalho de campo. Além disso, contribui para melhorar a percepção dos alunos
ingressantes sobre as possibilidades e limitações do trabalho do biólogo em campo.
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2BAV020 - Ecologia II

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^1 sim D não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim 1^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
O conceito de ecossistemas. Sistema climático da terra. Vegetação e Biomas. Fluxo de energia e matéria
nos ecossistemas. Dinâmicas tróficas e temporais. Mudanças globais. Conservação de ecossistemas.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina aborda conceitos ecológicos no contexto de ecossistemas e biornas, além de questões
ambientais relacionadas à atividade antrópica. Escalas locais, regionais e globais são utilizadas com o
intuito de permitir uma ampla visão do assunto e das implicações para a conservação da natureza.
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2BAV021 - Zoologia l

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim Q não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim [^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Evolução, classificação e morfologia dos grupos: Protista, Porifera,
Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida e Arthropoda.

Ctenophora, Cnidaria,

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A presente disciplina contribuirá para geração de uma base teórica sólida que permita que o egresso se
torne um agente atuante e crítico do conhecimento. Auxiliarão na contextualização dos conteúdos com a
realidade espacial e temporal, favorecendo a construção de mecanismos de aprendizagem e ensino
eficazes. A disciplina permitirá ainda que o egresso tenha condições de expandir as bases sólidas para o
conhecimento da ciência, centrado especialmente na conservação do meio ambiente e no bem estar e
saúde humanos.
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2B10020 - Genética Molecular

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
l sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Estrutura e função dos cromossomos e suas alterações. Material genético: função,
estrutura molecular, expressão gênica, regulação da expressão gênica. Estrutura de genomas. Genética
do Câncer. Genética e Saúde. Biotecnologia e suas aplicações.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_| Módulo |_| Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BIQ016 - Bioquímica

Bioquímica e Biotecnologia
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: \^ Obrigatória |_1 Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim 1^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Química de Aminoácidos, Proteínas, Lipídeos. Enzimas e Coenzimas. Introdução ao metabolismo.
Bioenergética. Metabolismo de Carboidratos, Lipídeos, Aminoácidos, Proteínas e Nucleotídeos.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo d Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2MOR010 - Anatomia Humana

Anatomia
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não l sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 15 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: K] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Apresentação e estudo dos sistemas: ósseo, articular, muscular, digestório, respiratório, urinário, genital
feminino, genital masculino, cardiovascular, circulatório e nervoso.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio Internato Q TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2STA021 - Bioestatística

Bioestatística
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
13 sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: E] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Estatística descritiva. Tabelas de contingência e teste de independência. Técnicas de amostragem com
aplicações na área biológica.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_| Módulo |_| Estágio |_| Internato TCC LJ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2LET083 - Português

Letras Vernáculas e Clássicas Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

S sim não l ^ sim Q não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória [_] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Compreensão e análise crítica de textos acadêmicos/científicos. Planejamento e produção de resumos e
resenhas críticas. Revisão de textos.

Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.

62

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fonn. Código ] l .764. Fonnau A4 (210x297)



o ^••p^'

UNÍVERSidAdE
EsTAduAlde LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2BAV022 - Botânica l

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim não l [3 sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A história do ensino de botânica. Classificação dos seres vivos. Características morfológicas, fisiológicas,
ecológicas e evolutivas de fungos, algas, briófitas, licófitas e samambaias. Sistemática e importância
económica de fungos, algas, briófitas, licófitas e samambaias. Técnicas básicas de coleta manuseio e
preservação para coleções didáticas.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Os conteúdos sobre os organismos criptogâmicos contribuirão para geração de uma base teórica sólida
que permita que o egresso se torne um agente atuante e crítico do conhecimento. Auxiliarão na
contextualização dos conteúdos com a realidade espacial e temporal, favorecendo a construção de
mecanismos de aprendizagem e ensino eficazes. A disciplina permitirá ainda que o egresso tenha
condições de expandir as bases sólidas para o conhecimento da ciência, centrado especialmente na
conservação do meio ambiente e no bem estar e saúde humanos.
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2BAV023- Zoologia II

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim 1^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Evolução, classificação e morfologia dos grupos: Echinodermata, Hemichordata e Chordata e seus
subfilos.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A presente disciplina contribuirá para geração de uma base teórica sólida que permita que o egresso se
torne um agente atuante e crítico do conhecimento. Auxiliarão na contextualização dos conteúdos com a
realidade espacial e temporal, favorecendo a construção de mecanismos de aprendizagem e ensino
eficazes. A disciplina permitirá ainda que o egresso tenha condições de expandir as bases sólidas para o
conhecimento da ciência, centrado especialmente na conservação do meio ambiente e no bem estar e
saúde humanos.
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2BI0021 - Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Físicas e Biológicas

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não | Kl sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 75 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Histórico, fundamentos e metodologias para o ensino de Ciências. Documentos normativos nacionais e
estaduais para o ensino de Ciências. Necessidades formativas dos professores de Ciências. Planejamento
e Avaliação do Ensino. Alfabetização científica e cidadania. Experimentação e laboratório didático de
Ciências. Educação científica em espaços não formais. Tópicos contemporâneos em Educação científica.

Forma de desenvolvimento da atividade
IZ] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2CIF016 - Fisiologia Humana

Ciências Fisiológicas
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 60 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: \^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim El não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Organização funcional, mecanismos e regulação dos sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório, renal,
digestório e endócrino/reprodutor.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_| Módulo |_| Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2GGM011 - Paleontologia

Geologia e Geomática Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^ sim D não sim não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas, PCC: 15 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Processos de fossilização e fundamentos; Paleontologia histórica e evolutiva: Biotas primitivas;
Invertebrados fósseis; Paleobotânica; Paleontologia e evolução dos vertebrados.

Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina Q Módulo Q Estágio Q Internato TCC [SI PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2B10022 - Genética Geral

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
[Z] sim não 11^ sim L_] não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: O horas, Teórica: 45 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
História da hereditariedade. Herança mendeliana e extensões. Ligação e mapeamento. Padrões de herança
nuclear e extranuclear. Herança e sexo. Análise de heredogramas. Noções de genética de populações.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2EST200 - Estágio Supervisionado l

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
IZ] sim não l ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 1 00 horas

Prática: 100 horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória LJ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Realização de cursos livres para o Ensino de Ciências Físicas e Biológicas. Práticas de ensino em Ciências.
Caracterização da escola. Elaboração do planejamento de estágio de Ciências.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina [_] Módulo ^ Estágio Q Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2PAT007 - Parasitologia

Ciências Patológicas
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 15 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim [^1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Estudo dos principais protozoários e helmintos de interesse médico. Relação parasita-hospedeiro e
ecologia parasitária. Classificação zoológica, biologia, patogenia, sintomatologia, imunologia, diagnóstico,
epidemiologia e profilaxia. Estudos dos principais artrópodes transmissores e veiculadores de doenças
ao ser humano.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BAV024 - Fisiologia Vegetal

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não | ^ sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: \^ Obrigatória LJ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Relações hídricas em plantas. Nutrição mineral das plantas. Fotossíntese. Harmónios vegetais.
Fotomorfogênese. Floração. Germinação e dormência.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina U Módulo U Estágio |_| Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina visa contribuir para a devida formação de um docente licenciado em biologia, possibilitando
que profissionais com diploma de licenciatura na área de ciências biológicas estejam bem
instrumentalizados para melhor ministrar aulas e orientar estudantes para que, a partir dos conhecimentos
de Fisiologia Vegetal, possam ter o devido entendimento das características dos diferentes ecossistemas
a partir dos conhecimentos do funcionamento das plantas nas diferentes condições ambientais, sujeitas
a diferentes estresses.
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2B10023 - Evolução

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não ] ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: O horas, Teórica: 60 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
História do pensamento evolutivo. Os processos micro e macroevolucionários. Evolução em nível
molecular. Origem e evolução da vida. Evolução do homem.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BAV025 - Botânica

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
l sim D não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 30 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Princípios de sistemática vegetal. Histórico e nomenclatura botânica. Origem, classificação e filogenia de
Espermatófitas. Evidências taxonômicas. Identificação de famílias de Espermatófitas. Importância
económica dos grupos vegetais. Técnicas de coleta e herborização. Biologia reprodutiva de
Espermatófitas.

Forma de desenvolvimento da atividade
13 Disciplina D Módulo D Estágio Internato |_| TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Adquirir técnicas de coleta, preparação e identificação de material botânico, bem como reconhecer as
principais famílias de Gimnospermas e Angiospermas presentes em biornas brasileiros. Compreender as
relações filogenéticas entre as famílias de Espermatófitas. A disciplina também contribui com o
conhecimento de princípios e técnicas de estudo de polinização e sistemas reprodutivos de
Espermatófitas.
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2MIB005 - Fundamentos de Microbiologia

Microbiologia
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
S sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: |^| Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Estudo de microrganismos, compreendendo a citologia, fisiologia e metabolismo da célula, abordando
suas relações com outros organismos. Características gerais de vírus. Genética microbiana. Isolamento e
propagação de microrganismos. Ação de agentes físicos e químicos no controle de microrganismos.
Principais doenças humanas de oriqem microbiana. Aplicações biotecnolóqicas.

Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina [_] Módulo Q Estágio Internato |_J TCC |_| PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2B10024 - Pesquisa Científica

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
l sim não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 24 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: 6 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
13 sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Pesquisa científica. Fundamentos epistemológicos, ontológicos e metodológicos na pesquisa científica.
Normas técnicas. Redação científica. Escritos científicos. A pesquisa científica na era digital. Ética em
pesquisa. Seminários sobre pesquisa científica na perspectiva do ensino de Ciências ou Biologia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina U Módulo D Estágio Internato LJ TCC |_| PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As 06 (seis) horas serão propostas por meio da plataforma Google Classroom (ou outra que a DEL venha
a realizar contrato), com conteúdos sobre redação científica, pesquisa científica na era digital, ou outro
conteúdo que o momento pedagógico indicar como oportuno. As atividades propostas serão
autoinstrutivas com possibilidade de consultas e estudos em bases de dados internacionais e nacionais.
A avaliação será através de instrumentos da virtualidade passíveis de serem agregados a ela, tais como:
textos, vídeos, áudios, figuras, formulários, testes, minicurso(s) em bases de dados, entre outros. A
avaliação será diversificada e contará com ferramentas de notas autoatribuídas às entregas de
comprovantes, aos acertos ou erros, com feedback necessário, seja no ambiente virtual de aprendizagem
(AVA), seja em sala na forma presencial, se necessário.
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2B10025 - Tecnologias Educacionais

Biologia Geral Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^ sim d não | ^ sim D não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 45 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória LJ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Tecnologia e tecnociência. A era da informação e do conhecimento. Questões éticas, políticas e técnicas.
Introdução à utilização da NTIC e TDIC aplicada à Educação. Interatividade e uso de hipertexto. Softwares
de animação e simuladores. Ambientes virtuais de aprendizagem. Mapas de conceitos com suporte em
aplicativos. STEM e TPACK e suas bases teóricas. A pesquisa, produção e atuação docente com a
tecnologia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina L] Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2EST201 - Estágio Supervisionado

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 100 horas

Prática: 100 horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Observação de aulas de Ciências na escola. Efetivação do estágio de participação e regência no Ensino
Fundamental (anos finais). Apresentação do relato de experiência. Elaboração do relatório final de estágio.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina U Módulo \^ Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BAV/B10026 - História e Filosofia da Biologia
Biologia Animal e Vegetal e

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
S sim Q não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: 30 horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: |^| Obrigatória |_1 Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à História e Filosofia da Ciência. O desenvolvimento da Biologia como ciência autónoma.
História da Ciência e as contribuições de cientistas para o desenvolvimento das Ciências Biológicas e
áreas correlatas; aspectos do conhecimento biológico.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2B10026 - Práticas em Genética e Evolução

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

sim Q não sim Q não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: horas, Teórica: O horas, PCC: 45 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim QQ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Uso de modelos, práticas e exercícios de genética geral, molecular e evolução.

Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2MIB/PAT006 - Prática Pedagógica em Biologia Aplicada à Saúde
Microbiologia e Ciências

Patológicas
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
S sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: horas, Teórica: O horas, PCC: 45 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim K] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Práticas de ensino em tópicos de microbiologia e parasitologia no ensino fundamental e médio. Atividades
interdisciplinares. Associação entre teoria e prática.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo Q Estágio Internato U TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2B10027 - Metodologias ativas de ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 24 horas EAD: 6 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Teorias de Aprendizagem e princípios teóricos e didático-metodológicos de ensino e aprendizagem.
Multimodos Representacionais. Concepção e aplicação de metodologias ativas no ensino e aprendizagem
de Ciências e Biologia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_| Módulo |_| Estágio Internato U TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando a atuação do biólogo como educador, a referida disciplina discorre, com amparo teórico-
prático, em qualificar o egresso no que se refere ao uso de diversidade de metodologias e modos de
representar conceitos e processos científicos em diferentes meios que contemplem o ensino e a
aprendizagem de Ciências e Biologia.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à
distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos educacionais, como
aplicativos, softwares e plataformas audiovisuais.
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2B10028 - Metodologia e Prática de Ensino em Biologia

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
l sim D não l sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: O horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: 75 horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Fundamentos, objetivos e metodologias para o ensino de Biologia. Documentos normativos nacionais e
estaduais para o ensino de Biologia. Recursos didáticos, aulas práticas, visitas pedagógicas, planejamento
e avaliação. Temas livres para o ensino de Biologia.

Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2EST202 - Estágio Supervisionado III

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 1 00 horas

Prática: 100 horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Realização de cursos livres para o Ensino de Biologia. Práticas de ensino em Biologia. Caracterização da
escola. Elaboração do planejamento de estágio de Biologia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo ^] Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2TCC200 - Trabalho de Conclusão de Curso l

Biologia Animal e Vegetal e
Biologia Geral

Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^ sim D não | ^ sim Q não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 45 horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Atividades teórico-práticas voltadas para a vivência e formação profissional, visando o desenvolvimento
de habilidades para docência e a integração dos conteúdos teóricos e práticos em Ciências e Biologia.
Elaboração do Projeto de Monografia.

Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo D Estágio Internato ^ TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BAV027 - Prática Pedagógica em Biologia Animal e Vegetal

Biologia Animal e Vegetal
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: horas, Teórica: O horas, PCC: 60 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Planejamento e execução de atividades aplicadas ao ensino de conteúdos de Zoologia, Botânica e Ecologia
para formação de professores da educação básica.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina U Módulo U Estágio Internato U TCC \^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.

85

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764-Formato A4 (210x297)



o ^Stf^

UNÍVERSÍdAdE
EsTAdlJAldE LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2CIF017 - Prática Pedagógica em Fisiologia

Ciências Fisiológicas
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
^ sim D não | ^ sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: horas, Teórica: O horas, PCC: 30 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Práticas pedagógicas sobre mecanismos e sistemas fisiológicos em vertebrados e invertebrados.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina LJ Módulo U Estágio Internato LJ TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2BIQ017 - Prática Pedagógica em Bioquímica

Bioquímica e Biotecnologia
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito À carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
l sim D não | ^ sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas

Prática: horas, Teórica: O horas, PCC: 30 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Desenvolvimento de atividades que envolvam conhecimentos em bioquímica e possam ser abordadas e
reproduzidas durante as aulas de ciências e biologia na educação básica.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato Q TCC |Z] PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2HIT/MOR006 - Prática Pedagógica de Anatomia e Histologia

Anatomia e Histologia
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não | ^ sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: horas, Teórica: O horas, PCC: 60 horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Práticas de ensino de tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano para a educação básica.

Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC |Z] PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.

88

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - FonnatoA4 (210x297)



0>UlNÍVERSidAdE
EsTAduAtdE LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2TCC201 - Trabalho de Conclusão de Curso
Biologia Animal e Vegetal e

Biologia Geral
Concordância do Departamento quanto:

Ao mérito A carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
sim D não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 45 horas

Prática: 45 horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Desenvolvimento do projeto de monografia a na área de ensino de Ciências ou Biologia. Realização da
pesquisa. Elaboração e apresentação da monografia.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina |_| Módulo U Estágio U Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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2EST203 - Estágio Supervisionado IV

Biologia Geral Concordância do Departamento quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

^1 sim Q não | S sim não
CARGA HORÁRIA (CH) total: 100 horas

Prática: 100 horas, Teórica: O horas, PCC: O horas, Teórico/prática: O horas EAD: O horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Observação de aulas de Biologia na escola. Efetivação do estágio de participação e regência no Ensino
Médio. Apresentação do relato de experiência. Elaboração do relatório final de estágio.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo ^ Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Considerando que a matriz curricular tem como pilares eixos horizontais e verticais, a referida disciplina
contribui para a formação do egresso na medida em que se articula e se integra com as demais disciplinas,
a fim de qualificar o profissional Biólogo para ministrar aulas e desenvolver pesquisas básicas e aplicadas
nas seguintes áreas: níveis de organização molecular e de macromoléculas dos seres vivos.
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ANEXO 3 - RESUMO DAS ÀTÍVTDADES ACADÉMICAS POR GRUPO, SEGUNDO
RESOLUÇÃO CNBCP n0 02/2019

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

ATIVIDADE ACADËMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas do Grupo l 720

Disciplinas do Grupo II 1410

Estágio (Grupo til) 400

Práticas como Componentes Curriculares (Grupo III) 405

TCC (Grupo l) 90

AAC (Grupo II) 50

AEX Indicadas (Grupo II) 171

AEX Livres (Grupo II) 171

TOTAL I 3.417
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