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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este documento consiste na sistematização do Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, oferecido pela Universidade de Pernambuco – 

Campus Garanhuns. Desde a sua criação, respaldada pela Resolução CEPE nº 08/2001, 

de 29 de janeiro de 2001, e se constitui num referencial teórico-prático que motiva o fazer 

pedagógico do processo da formação acadêmico-profissional. Este projeto pedagógico de 

curso foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco para a entrada 

de 2008.1 e se reestrutura para este Projeto Pedagógico a partir de 2014.1.  

O Projeto em tela encontra-se respaldado pela legislação educacional vigente, 

apresentando uma proposta curricular necessária à construção de uma identidade 

profissional, Licenciatura em Ciências Biológicas, adequada aos níveis de qualidade 

exigidos pela sociedade contemporânea. Respalda-se, ainda, na Resolução do Conselho 

Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/PE nº 01, de 12 de abril de 2004. Atende, 

também, às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas, bem 

como às Resoluções n° 1 e 2, de 18 e 19 de fevereiro de 2002, respectivamente.  

 Este Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi 

apresentada ao Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Conselho de 

Gestão Acadêmica e Administrativa – CGA e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

– CEPE, para as devidas apreciações e encaminhamentos. Desse respaldo, encontra-se 

apto a ser apresentado ao Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/PE. 

 Esta proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para 

2014.1, foi estruturada em: Apresentação, Fundamentação teórica, Metodologia, 

Avaliação, Justificativa, Perfil do Egresso, gerais e específicas. Habilidades e 

Competências, gerais e específicas. Duração do Curso. Estrutura do Curso. Nesse curso, 

encontram-se princípios e eixos articuladores, seguidos de Conteúdos Curriculares do 

mesmo, apresentados como Conteúdos Básicos e Específicos, áreas específicas do Ensino 

Fundamental e Médio, Formação Pedagógica, as Práticas e os Estágios Supervisionados 

e, por fim, a Matriz Curricular. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A proposta pedagógica da Licenciatura em Ciências Biológicas é norteada por 

alguns princípios condutores da formação profissional, presentes em todos os momentos 

curriculares, com reflexos na atuação posterior do egresso.  

A ênfase nos valores éticos deve permear o estudo dos conhecimentos, ou seja, 

deve ser norteador dos objetos de estudo, no entendimento de que os avanços científicos 

estão a serviço da humanidade e da vida. Isto implica numa formação profissional crítica, 

na qual o discernimento é orientado pela clareza das investigações, com vistas à 

socialização dos saberes compartilhados. 

A partir da constatação relativa à heterogeneidade humana, o curso permitirá 

espaços curriculares para a discussão em torno da pluralidade de ideias e aceitação da 

diversidade, revelada na presença de múltiplas culturas, nas diferenças cognitivas, de 

gênero, de credo e ideológica. 

A docência, como foco central do curso, é compreendida numa visão ampliada, 

que ultrapassa a sala de aula e a dimensão técnica do ensino, respaldada na reflexão sobre 

a prática, numa perspectiva crítica do conhecimento, tendo a pesquisa como princípio 

educativo e fonte renovadora dos saberes pedagógicos. 

Os compromissos políticos-sociais do educador estão expressos nos objetivos do 

curso e relacionados à ênfase na formação humanística, visando à cidadania consciente. 

A conexão entre os estudos e a sociedade assegura o vínculo entre teoria e a prática 

guiando as intervenções pedagógicas concretas que atendam um projeto social mais 

amplo. A proposta do curso terá como pressupostos didático-metodológicos: 

 O diálogo didático entre conhecimento – aluno, mediado pelo professor. 

 A participação ativa do aluno como protagonista do seu próprio processo de 

aprendizagem, compartilhando discussões com os professores e colegas. 

 A autonomia desenvolvida, no sentido cognitivo, procedimental e atitudinal, por 

situações didáticas propostas aos alunos em trabalhos individuais e/ou em grupos. 

 A avaliação constante, numa perspectiva processual e diagnóstica, permitindo a 

recondução do planejamento pedagógico. 

Em termos legais, o curso tem seus fundamentos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para as licenciaturas, tendo o enfoque na interação entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão, tendo em vista a construção do conhecimento pedagógico, a partir do contexto 

da prática e da compreensão e desvelo do fenômeno educativo. 
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia apresenta-se em caráter multifacetado, tendo-se como uma de suas 

finalidades subsidiar os processos de desenvolvimento e de construção das competências 

indispensáveis à prática profissional. Deve pautar-se pela: 

 Relação do teórico-prático que, por princípios interdisciplinares, permitem a 

abordagem problematizadora dos conteúdos, a partir da realidade social concreta, 

considerando as especificidades das disciplinas e/ou dos componentes curriculares.  

 Utilização de diferentes caminhos metodológicos de ensino (aulas expositivas, 

aulas expositivas/dialogadas, aulas teórico-práticas, leituras, discussões e produções 

de texto, pesquisas bibliográfica e de campo, seminários, painéis, palestras, 

conferências e discussões em plenária), de recursos didáticos e multimeios 

educacionais diversificados como elementos facilitadores do ensino e da 

aprendizagem.  

Nas vivências/experiências da metodologia, recomenda-se a adoção de trabalhos 

individuais que atendam à individualização das trajetórias, bem como de trabalhos de 

grupo que favoreçam a democratização do conhecimento e a construção da cidadania 

individual e coletiva. Adotar-se-á, como procedimentos metodológicos, as viagens de 

estudos, aula de campo, pesquisas de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso 

(TCC), projetos de extensão, pesquisas, tendo-se como resultados os trabalhos de 

extensão, bem como as atividades de monitoria, além de trabalhos referentes às 

vivências/experiências cotidianas. 

A metodologia adotada em sala de aula e extraclasse poderá, além de outras, se 

basear no método (auto)biográfico e ou narrativas de formação para construção de 

portfólios, dossiês entre outros caminhos, adotados em narrativas de formação. Nesse 

sentido, a proposta requer um pensar reflexivo sobre como se elabora e reelabora a 

construção dos saberes/conhecimentos.  

O uso dos laboratórios facilitará o desenvolvimento de ações de pesquisas e ensino 

de modo a se tornar instrumentos determinantes para o desempenho de competências e 

habilidades, a fim de alcançar as finalidades estabelecidas pelo referido curso. Existem 

três laboratórios equipados no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: 1. 

Laboratório de Biotecnologia e Inovação Terapêutica, 2. Laboratório de Bioquímica e 3. 

Laboratório de Anatomia.  Eles oferecem estrutura para atividades de pesquisa em 

bioquímica, biologia molecular básica, microbiologia, produtos naturais e pesquisas em 
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Zoologia e na área de Botânica. Os equipamentos necessários à pesquisa são registrados 

no Protocolo de equipamentos do BIOLAB da UPE – Campus Garanhuns.  
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4 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é contínua, processual e dialógica. Ao longo do curso serão 

retroalimentadora do processo, permitindo acompanhar o desenvolvimento do projeto 

pedagógico, os interesses da demanda, as necessidades da sociedade e as tendências e 

oportunidades do mercado de trabalho. 

Do ponto de vista legal, a avaliação atende à legislação da Educação Superior e à 

normatização da Universidade de Pernambuco – UPE, incluindo os seguintes aspectos: 

 Assiduidade – a frequência mínima obrigatória é de 75 % (setenta e cinco por 

cento), considerando-se as atividades teóricas e práticas em cada disciplina e/ou 

componente curricular. 

 Aproveitamento – na avaliação será utilizado o sistema decimal de notas de 0 

(zero) a 10 (dez). A aprovação por média deverá ser nota 7 (sete). A nota mínima para 

a aprovação após final é 5 (cinco). 

A avaliação irá incidir sobre os aspectos globais da aprendizagem e será 

reveladora da trajetória do discente. No processo avaliativo, dar-se-á especial atenção ao 

desenvolvimento das competências e habilidades exigidas para a formação profissional. 

A avaliação, concomitante à aprendizagem, prevê não só utilização de diferentes 

procedimentos e instrumentos selecionados, atendendo aos critérios de adequação, 

utilidade e viabilidade didática, especificados nos planos de curso, mas também à 

valorização da produção discente em cada disciplina e/ou componente curricular.  

Pretende-se que, quanto à forma e ao conteúdo, os procedimentos e instrumentos 

de avaliação da aprendizagem atendam aos pressupostos epistemológicos delineados para 

o curso.   
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5 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento das sociedades contemporâneas requer que os profissionais 

licenciados tenham competências no pensar, no sentir e no fazer pedagógico. Assim, 

requer competências e formação numa dimensão de cidadãos críticos, ou seja, reflexivos. 

Isto requer pensar sobre a formação em que possibilite ao/à educando/a uma sensibilidade 

para pensar sobre a sua história de formação de vida e profissional. Além disso, é preciso 

que esses profissionais acompanhem o que demanda a sociedade, em termos das 

discussões e necessidades veiculadas no mundo acadêmico. Nesse sentido, os estudos das 

inovações nas novas tecnologias aplicadas às Ciências e à Biologia se constituem como 

ferramentas férteis a uma proposta equilibrada de ensino.  

Imbricados às demandas, aparece Evolução como um tema articulador nas 

diversas áreas do conhecimento, como apresentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

e que este curso assume como proposição e efetivação da formação acadêmica. De acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Biologia é 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 nesta área do conhecimento têm papel 

preponderante nas questões que envolvem o conhecimento da natureza. O estudo das 

Ciências Biológicas deve possibilitar a compreensão de que a vida se organizou através 

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

formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas (BRASIL, 2001). 

Nessa perspectiva, encontram-se as complexas relações de interdependência entre 

os seres vivos e o meio, envolvendo a compreensão das condições físicas do meio, do 

modo de vida e da organização funcional interna própria das diferentes espécies e 

sistemas biológicos. Em tal abordagem, os conhecimentos biológicos não se dissociam 

dos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

As questões ambientais, como poluição, devastação ambiental, extinção de 

espécies, desaparecimento de cursos d’água e rios, aquecimento global, efeito estufa, 

inversão térmica e desertificação, catástrofes ditas naturais, provocam desequilíbrio 

socioambiental, constituindo-se em crise ambiental. Assim, leva a um repensar sobre a 

discussão dos responsáveis pela crise, a discussão do aumento populacional e do modo 

de produção e da qualidade de vida, com as preocupações com a saúde.  

O planeta com sua diversidade de vida corre sérios perigos. Isto é contraditório 

com os recursos financeiros, científicos e tecnológicos de que dispõem a sociedade. Ao 

mesmo tempo em que cresce a produção, a diversificação e o consumo de bens e serviços, 
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propiciadores de conforto e bem-estar, para um número cada vez maior de pessoas 

crescem as possibilidades de cura para doenças que, até pouco tempo, implicavam em 

sentença de morte.  

Nesse contexto, as Ciências ligadas diretamente à vida ganham destaque, dentre 

essas as Ciências Biológicas. A biosfera, enquanto sistema capaz de servir de berço e 

hospedar seres viventes complexos depende, agora, como nunca, de que o conhecimento 

científico produzido chegue o mais rápido possível, de forma contextualizada e 

problematizadora, para toda a população. Esse não é mais um destaque dos militantes da 

causa do meio ambiente ou dos verdes, dos partidos políticos que buscam um slogan 

diferente para chegar ao poder. É um grito de alerta que emana da própria natureza. Essas 

preocupações encontram-se também nos documentos do Ministério da Educação (MEC). 

Para os cursos de Ciências Biológicas, são estabelecidos as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, tendo-se como marco dessa formação, a defesa do meio ambiente, a 

conservação das riquezas naturais do país, a utilização sustentável dessas riquezas, em 

favor da proteção da vida humana, com qualidade social.  

Diante do exposto, a Universidade de Pernambuco (UPE), respeitando a legislação 

vigente, concebeu a revitalização do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. Este Curso caracteriza-se por conter uma proposta curricular-

metodológica indispensável à formação de profissionais docentes sensíveis às questões 

ambientais, à saúde e à ética que envolve a Biologia como a área de Ciências Biológicas 

e a relação com a área das Humanas, expressas pelas metodologias do ensino das Ciências 

e da Biologia, como subsídio para a formação. Nesse sentido, as abordagens das 

inovações tecnológicas fazem parte das preocupações da proposta, bem como da 

educação inclusiva e da LIBRAS, como essências ao repensar a dimensão humana.    

Os licenciados formados pela UPE - Campus Garanhuns devem compreender a 

educação como um processo de reconstrução de conhecimentos e competências, que se 

faz nas dimensões teórica e prática e que se caracteriza pelo diálogo permanente entre os 

conhecimentos de diferentes naturezas. Diálogos esses que se encontram imbricados nos 

questionamentos de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação e/ou 

iluminação de aspectos que poderíamos realçar, de acordo com os quatro pilares 

fundamentais para a educação, apresentados no relatório da UNESCO, da Comissão 

Internacional sobre a Educação do Século XXI: “aprender a conhecer; aprender a fazer; 

aprender a viver com os outros; aprender a ser”.  

Esses quatro pilares da Educação requerem que a Universidade de Pernambuco 

Campus Garanhuns fique atenta as possibilidades de ressignificação das aprendizagens 
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de vivências/experiências de formação e de vida. É um campo de conhecimento bastante 

promissor quando se abre as possibilidades da escrita como “ato de conceber-se”, de 

“reinventar-se” à luz do que propõem os memoriais de formação, nos dizeres da fala 

passeggiana. 

Por outro lado, as representações sociais, do que é socialmente compartilhado na 

sociedade, por meio da difusão, propagação e propaganda que agem nas informações, nos 

comportamentos e nas atitudes, na abordagem moscoviciana é reconhecer que esses 

saberes podem ser transformados em conhecimentos científicos, à medida que tomam a 

dimensão e os desenhos de pesquisa.  

A proposta deste Projeto Pedagógico de Curso toma dimensão multifacetada, à 

medida que reconhece diversos caminhos metodológicos de pesquisa: grupo focal, 

pesquisa ação, pesquisa participante, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

pesquisa de campo,  pesquisa experimental, pesquisa com a técnica de associação livre 

de palavras, pesquisa (auto)biográfica, entre outras.     

As representações sociais e as narrativas de formação já fazem parte do que propõe 

o Grupo Interdisciplinar de Representação Social e Formação em Educação e Meio 

Ambiente – GIRSFEMA.  

As pesquisas, de ordem experimental, fazem parte do que propõem o Grupo de 

Pesquisa Biotecnologia e Inovação Terapêutica da UPE – Campus Garanhuns. Os 

pesquisadores buscam em seus estudos, além da formação de seus alunos, desenvolver 

métodos, ferramentas analíticas e produtos biotecnológicos e biofarmacêuticos, em escala 

laboratorial, com a possibilidade de contribuir para a resolução de agravos à saúde. 

Apóia-se as pesquisas no Grupo de Pesquisa - Núcleo de Estudos Sócio-

Ambientais do Agreste Meridional da Universidade de Pernambuco - Campus 

Garanhuns. O referido grupo é composto por pesquisadores ocupados com temas 

referidos à saúde coletiva e ao saneamento ambiental, em meio-ambiente semi-árido. São 

prioritárias pesquisas relacionadas aos municípios situados no agreste meridional 

pernambucano, que tem entre suas características comuns, elevados índices de 

mortalidade infantil, mesmo para a realidade do Nordeste brasileiro. 
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6 PERFIL DO EGRESSO 

 

6.1 PERFIS GERAIS DO EGRESSO  

 

 Compreender, por meio do conhecimento da área das Ciências Biológicas, as 

condições dinâmicas de/para atuação na sociedade contemporânea, considerando a 

diversidade de conhecimentos de natureza gerais e específicas da área, levando-se em 

consideração a pluralidade cultural, a sustentabilidade ambiental, especialmente, tendo 

a docência, a pesquisa e a extensão, como base de sua formação, atuação e identidade 

profissional.  

 Comprometer-se a ser um profissional pautando sua conduta nos critérios 

humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por 

referenciais éticos e legais, consciente de sua responsabilidade nos vários contextos, 

onde a biologia está inserida, atuando multi e interdisciplinarmente, e habilitado a 

garantir uma educação formal contextualizada e problematizadora, assegurando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

6.2 PERFIS ESPECÍFICOS DO EGRESSO  

 

 Atuar, consciente da necessidade, com qualidade e responsabilidade em prol da 

conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, 

biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos 

técnico-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente 

transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida. 

 Buscar, em termos epistemológicos, construção de conhecimento, competência  

adequada que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem 

como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações 

filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que 

vivem. 

 Desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e 

aperfeiçoar sua área de atuação.  
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7 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

7.1 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS 

 

 Pautar suas atividades profissionais em princípios da ética democrática, da 

responsabilidade social e ambiental, da dignidade humana e da justiça social. 

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

comprometidos com a melhoria da qualidade de vida no planeta. 

 Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade, assegurando à prática 

docente a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 Utilizar metodologias diversificadas no desenvolvimento de projetos de diversas 

naturezas em diferentes contextos educacionais; 

 Desenvolver ações estratégicas, construindo formas de atuação profissional, 

preparando-se para a inserção no mercado de trabalho. 

 Orientar escolhas e decisões por valores e pressupostos metodológicos alinhados 

à democracia, à diversidade étnica e cultural e à biodiversidade. 

 Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes profissionais, 

construindo conhecimentos indispensáveis à atuação competente. 

 Avaliar o impacto potencial ou real resultante da atividade profissional, 

considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos. 

 Comprometer-se com o desenvolvimento pessoal, assumindo uma postura de 

flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, inerentes ao exercício 

profissional. 

 

 

7.2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS 

 

O licenciado em Ciências Biológicas deverá ter competências e habilidades 

necessárias para:   

 Dominar, de forma problematizadora e crítica, os conhecimentos acerca das 

principais subáreas da Biologia. 

 Selecionar recursos de comunicação e metodologias diversificadas adequadas às 

atividades científicas e pedagógicas de sua área de atuação. 
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 Desenvolver pesquisa básica e aplicada nas diversas áreas de atuação profissional, 

comprometendo-se com a divulgação dos seus resultados, possibilitando a difusão e 

ampliação do conhecimento. 

 Entender o processo histórico de produção do conhecimento em sua área de 

atuação referente a conceitos/princípios e teorias. 

 Mobilizar a compreensão e transformação das relações e do contexto sócio-

político onde se insere a prática profissional. 

 Situar a experiência de vida no meio social, como fator preponderante à 

construção do conhecimento. 

 Sistematizar os conteúdos objetos da atividade docente, adequando-os aos 

diferentes níveis e modalidades da educação básica. 

 Utilizar tecnologias diversificadas no desenvolvimento de atividades inerentes à 

formação técnico-científico-pedagógica. 

 Identificar formas de discriminação racial, social, de gênero, posicionando-se 

diante delas de forma crítica, tendo como fundamento, pressupostos epistemológicos, 

sociais e éticos coerentes. 

 Empregar metodologias diversificadas de avaliação, utilizando os resultados na 

melhoria do ensino-aprendizagem.  

 Programar situações didáticas específicas, adequando-as aos diferentes níveis e 

modalidades de ensino.  

 

  A Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, apoiada na Resolução 

CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002, reconhece que a construção do projeto 

pedagógico do curso de formação dos docentes deve ser apoiado no que estabelece essa 

Resolução em seu  Art. 6º, que trata, na construção do projeto pedagógico dos cursos de 

formação dos docentes, das competências, como registrados a seguir:  

 

“Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, serão 

consideradas: 

I - as competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; 

II - as competências referentes à compreensão do papel social da escola; 

III - as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus 

significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; 

IV - as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; 
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V - as competências referentes ao conhecimento de processos de investigação que 

possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

VI - as competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento 

profissional. 

§ 1º O conjunto das competências enumeradas neste artigo não esgota tudo que uma 

escola de formação possa oferecer aos seus alunos, mas pontua demandas importantes 

oriundas da análise da atuação profissional e assenta-se na legislação vigente e nas 

diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. 

§ 2º As referidas competências deverão ser contextualizadas e complementadas pelas 

competências específicas próprias de cada etapa e modalidade da educação básica e de 

cada área do conhecimento a ser contemplada na formação. 

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências deverá, 

além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, 

propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões 

culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a 

própria docência, contemplando: 

I - cultura geral e profissional; 

II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das 

comunidades indígenas; 

III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação; 

IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; 

V - conhecimento pedagógico; 

VI - conhecimento advindo da experiência.” 
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8 DURAÇÃO DO CURSO - ANO DE ENTRADA 2014.1 

 

8.1 SÍNTESE DE CARGA HORÁRIA – 2014.1 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, visando propiciar uma sólida 

formação profissional ao egresso, tem a carga horária total de 3.210 (três mil duzentos e 

dez) horas, distribuídas como segue:  

 

Nº 

Ordem 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créditos 

01 Disciplinas específicas 1.470 98 

02 Disciplinas pedagógicas 600 40 

03 Disciplinas eletivas 90 06 

04 Práticas 420 20 

05 Estágios Supervisionados Obrigatórios 420 18 

06 AACC 210 - 

 TOTAL 3.210 182 

 

 

8.2 TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem a duração de 4 (quatro) anos, 

correspondentes a 8 (oito) semestres letivos e o tempo máximo para integralização é de 

14 (quatorze) semestres. 
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9 ESTRUTURA DO CURSO  

 

Este curso atende ao Parecer CNE/CES nº 1.301/2001, as Resoluções CNE/CES 

n° 1 e 2 de 18 e 19 de fevereiro de 2002, respectivamente, e a Resolução CNE/CES nº 7 

de 11 de março de 2002. Está organizado no sistema de disciplinas e créditos semestrais. 

De acordo com o que prescreve a legislação vigente, os conhecimentos biológicos e 

pedagógicos estão distribuídos ao longo de todo o curso, devidamente interligados para 

serem estudados numa abordagem significativa e unificadora. A estrutura do Curso tem 

por base os seguintes princípios, como segue:  

 

9.1 PRINCÍPIOS DA ESTRUTURA DO CURSO 

 

 Configurar as exigências do perfil do profissional em Ciências Biológicas, 

levando em consideração a identificação de problemas e necessidades atuais e 

prospectivas da sociedade, assim como da legislação vigente. 

 Garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar. 

 Incluir na prática pedagógica das disciplinas atividades obrigatórias de campo e 

de laboratório, com adequada instrumentação e apoio técnico. 

 Propiciar a flexibilidade curricular, favorecendo interesses e necessidades 

específicas dos alunos. 

 Explicitar o tratamento metodológico, possibilitando o equilíbrio entre a aquisição 

de conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e valores. 

 Assegurar um ensino problematizado e contextualizado, promovendo a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tendo como foco a aprendizagem 

do/a estudante. 

 Proporcionar a formação de competência na produção do conhecimento com 

atividades de procura, interpretação, análise e seleção de informações, identificação de 

problemas relevantes, realização de experimentos e desenvolvimento de projetos. 

 Considerar a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos processos 

biológicos. 

 Estimular atividades que socializem o conhecimento produzido tanto pelo corpo 

docente como pelo discente. 

 Estimular outras atividades curriculares de formação, tais como: iniciação 

científica, monografia, monitoria, projetos de extensão, estágios supervisionados 

obrigatórios e não-obrigatórios, disciplinas optativas e programas especiais. 
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 Salientar o caráter mutável do currículo, adequando-o às transformações sociais e 

as exigências legais. 

 

Em correspondência a estes princípios, o Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UPE - Campus Garanhuns, baseado nas Resoluções CNE/CP nº 1, de 18 

de fevereiro de 2002, Art. 11 e CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, incisos de I a 

IV do Art. 1º, contemplará componentes curriculares de diferentes naturezas organizados 

nos seguintes eixos norteadores: 

 

 

9.2 EIXOS ARTICULADORES DO CURSO  

 

Em consonância com os princípios da estrutura do curso, citados no item anterior, 

o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE - Campus Garanhuns adota como 

eixos articuladores e suas dimensões, contempladas no que propunha o Art.11 da 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. 

 

“Art. 11. Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de tempos 

e espaços curriculares se expressam em eixos em torno dos quais se articulam dimensões 

a serem contempladas, na forma a seguir indicada: 

I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 

II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional; 

III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 

IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 

V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos 

filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa; 

VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 

Parágrafo único. Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento 

sobre os objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões 

pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total.” 
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9.2.1 Eixos articuladores dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional 

Este eixo, de acordo com a legislação vigente (Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de 

fevereiro de 2002, incisos de I a IV do Art. 1º), tem a função de articular os diferentes 

componentes da estrutura curricular que são: 

 Práticas 

 Estágios Supervisionados Obrigatórios 

 Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-Cultural 

 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.  

Indica o Art. 1º que “A carga horária dos cursos de Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será 

efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, 

nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 

as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo 

do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado obrigatório a partir do início da 

segunda metade do curso; 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural; 

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais.” 

 

9.2.2 Eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional 

Este eixo articula, com base nos âmbitos I, IV e V, a aquisição da cultura e dos 

conhecimentos às práticas indispensáveis à construção da identidade profissional. 

 

9.2.3 Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade 

Este eixo articula conhecimentos epistemológicos, teóricos e advindos da 

experiência dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, do lócus onde acontece 

esse processo, dando significado e sentido às diferentes disciplinas que integram os 

âmbitos II, III e VI da formação.  
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9.2.4 Eixo articulador da formação comum com a formação específica 

Este eixo fundamentado no caráter multifacetado da educação tem como função 

integrar os âmbitos IV, V e VI à formação de um profissional capaz de adequar-se às 

exigências da sociedade contemporânea. 

 

9.2.5 Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos 

filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa 

  Este eixo baseado em todos e diferentes âmbitos da formação, tem como função 

assegurar que a aquisição dos conhecimentos advindos das Ciências Biológicas seja 

orientada por padrões éticos e humanísticos e por teorias educacionais coerentes com a 

construção de identidades pessoais plurais e pelo consequente desenvolvimento e 

fortalecimento da sociedade democrática.  

 

9.2.6 Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas 

  Este eixo, fundamentado nos diversos âmbitos da formação, partindo do confronto 

entre teorias e práticas, se propõe a equacionar e solucionar problemas postos pelo 

cotidiano da vida cidadã, em sociedades democráticas. Destaque para o respeito ao 

Parágrafo Único, deste eixo, que lembra, excetuando licenciaturas em educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental, para as demais licenciaturas o tempo dedicado às 

dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total. 

  Os componentes curriculares definidos na legislação vigente e organizados a partir 

dos eixos norteadores estabelecidos no Art. 11 da Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, compreendem: 

 

 

9.3 CONTEÚDOS CURRICULARES DE NATUREZA CIENTÍFICO-CULTURAL  

 

  Este componente abrange conteúdos de diferentes naturezas definidas no Parecer 

CNE/CES nº1.301/2001 aprovado em 06 de novembro de 2001, homologado pelo 

Ministro da Educação em 04 de dezembro de 2001, publicado no Diário Oficial da União 

em 07 de dezembro de 2001 e instituídas pela Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de março 

de 2002 “Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas” com 

a seguinte estruturação: 
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9.3.1 Conteúdos Básicos 

  De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, amparadas e integrantes do 

parecer nº 1.301/2001, nos cursos de Ciências Biológicas, “Os conteúdos básicos deverão 

englobar conhecimentos biológicos e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, 

tendo a evolução como eixo integrador”. Para este documento, Diretrizes Curriculares 

Nacionais, os seguintes conteúdos são considerados básicos: 

 

BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E EVOLUÇÃO - Visão ampla da organização 

e interações biológicas, construída a partir do estudo da estrutura molecular e celular, 

função e mecanismos fisiológicos da regulação em modelos eucariontes, procariontes e 

de partículas virais, fundamentados pela informação bioquímica, biofísica, genética e 

imunológica. Compreensão dos mecanismos de transmissão da informação genética, em 

nível molecular, celular e evolutivo. 

 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA - Conhecimento da classificação, filogenia, organização, 

biogeografia, etologia, fisiologia e estratégias adaptativas morfo-funcionais dos seres 

vivos. 

 

ECOLOGIA - Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente ao longo do tempo 

geológico. Conhecimento da dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas, da 

conservação e manejo da fauna e flora e da relação saúde, educação e ambiente. 

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS - Reflexão e discussão dos aspectos 

éticos e legais relacionados ao exercício profissional. Conhecimentos básicos de: 

História, Filosofia e Metodologia da Ciência, Sociologia e Antropologia, para dar suporte 

à sua atuação profissional na sociedade, com a consciência de seu papel na formação de 

cidadãos. 

 

 

9.3.2 Conteúdos Específicos 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, amparadas e integrantes do 

Parecer nº 1.301/2001, nos cursos de Ciências Biológicas, “Os conteúdos específicos 

deverão atender as modalidades Licenciatura e Bacharelado. A modalidade Bacharelado 

deverá possibilitar orientações diferenciadas, nas várias sub-áreas das Ciências 

Biológicas, segundo o potencial vocacional das IES e as demandas regionais. A 
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modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das Ciências 

Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para atender ao ensino 

fundamental e médio”. Diz o referido documento:  

 

“A formação pedagógica, além de suas especificidades, deverá contemplar uma visão 

geral da educação e dos processos formativos dos educandos”.  

 

“Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de Ciências no nível 

fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio”. 

 

“A elaboração de monografia deve ser estimulada como trabalho de conclusão de curso, 

nas duas modalidades”.  

 

“Para a licenciatura em Ciências Biológicas serão incluídos, no conjunto dos conteúdos 

profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores em nível superior, bem como as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Básica”. 

 

 Considerando o exposto, a modalidade licenciatura em Ciências Biológicas para 

este projeto pedagógico de curso contempla: 

 

9.3.2.1 Conteúdos das áreas específicas do Ensino Fundamental e Médio 

 Química e Bioquímica  

 Saúde  

 Citologia e áreas afins 

 Genética 

 Meio Ambiente 

 Diversidade Biológica. 

 

9.3.2.2 Formação Pedagógica 

 Inclui uma visão geral da educação e dos processos formativos dos educandos. 

 Abrange procedimentos curriculares e avaliativos intrínsecos à formação docente. 

 Enfatiza os processos de ensino-aprendizagem. 

 Agrega as ciências e suas Tecnologias no Ensino Fundamental. 

 Assegura a biologia e suas Tecnologias no Ensino Médio. 
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9.3.3 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC 

 As outras formas de atividades, estabelecidas na Resolução CNE/CP nº 2 de 19 

de fevereiro de 2002, Art. 1º, inciso IV, constituem aspectos diferenciados de 

aprendizagem e de organização do trabalho escolar, contribuindo para a construção das 

competências inerentes à formação profissional e cidadã. 

 Nesse sentido, as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) têm como 

objetivos: 

 Ampliar as possibilidades de uma atuação profissional mais adequada às 

necessidades e exigências da sociedade. 

 Possibilitar a aplicação de conhecimentos de diferentes naturezas na seleção e 

organização de propostas educativas que ampliem a formação pessoal e contribuam 

para transformações sócio-educacionais e de valorização da cidadania. 

 Assegurar a integração de temas atuais às áreas de conhecimento que constituem 

os âmbitos da formação na perspectiva de transversalidade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade coerentes e comprometidas com a qualidade da atuação 

profissional. 

 Enriquecer a trajetória pessoal e de profissionalização situando a resignificação 

de valores, a postura individual e a convivência social como elementos constitutivos 

da dimensão ética da vida e da cidadania. 

 Orientar a formação do graduando por princípios da ética humanística e da 

cidadania. 

 

  Para este Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns, as Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais (AACC) terão que perfazer, até a integralização do curso, 210 horas e terão 

como dimensões da formação as seguintes definições: 

 

AACC Especificação 
Carga 

Horária Total 

I Cultura Geral e Profissional 

210 horas 

II Conhecimento de Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos, aí 

incluídas as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e as das comunidades indígenas 

III Dimensão Cultural, Social, Política e Econômica da Educação 
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IV Conteúdos das áreas do conhecimento que são objetos de Ensino 

V Conhecimentos Pedagógicos 

VI Conhecimentos advindos da experiência 

Observação: A Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns recomenda que os estudantes tenham 

vivências em todos os âmbitos nas atividades complementares apresentadas, a fim de ampliar os 

conhecimentos durante a sua formação. 

 

  Para fins de integralização curricular, fica a critério do estudante o cumprimento 

de atividades que perfaçam a carga horária de 210 horas, ao longo dos semestres do curso. 

Estas atividades, oficialmente/legalmente, devem ser selecionadas dentre as estabelecidas 

no quadro a seguir: 

 

Propostas de Eventos e Atividades – AACC 

• Participação em: 

- Colóquios 

- Comunicações 

- Congressos 

- Encontros 

- Mesas-redondas 

- Minicursos 

- Oficinas 

- Palestras 

- Projetos Científicos e/ou Culturais 

- Seminários 

- Simpósios 

- Semana Universitária 

- Semana do Biólogo 

- Semanas de Cursos de outras áreas do conhecimento 

• Realização de: 

- Estágio não-obrigatório 

- Minicurso 

- Monitoria 

- Oficinas 

- Pesquisas de Campo 

- Pesquisas de Iniciação Científica 
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- Projetos Científicos e/ou Culturais 

- Visitas Técnicas 

- Projetos e atividades de Extensão 

- Atividades sociais (bolsistas e/ou voluntárias) 

- Cursos de línguas estrangeiras 

- Cursos online reconhecidos pela pleno do curso 

• Apresentação de: 

- Comunicações 

- Mesas-redondas 

- Palestras 

- Pôsteres 

- Seminários 

 

 

9.4 PRÁTICA: SISTEMATIZAÇÃO, OBJETIVOS, ESTRUTURA, OBJETO DE 

ESTUDO 

 

O Parecer CNE/CEB nº 01 de 29 de janeiro de 1999, inciso IX e os arts. 12 e 13 

da Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, entende a Prática como eixo 

articulador dos processos de investigação e de participação dos alunos no conjunto das 

atividades que se desenvolvem ao longo do Curso. Antecipa situações que são próprias 

da atividade dos professores no exercício da docência, gerando conhecimentos, valores e 

uma progressiva segurança no domínio da profissão. Deve estabelecer o contato com o 

mundo do trabalho e a prática social, conforme determina o Art. 1º da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). A tematização da prática oferece 

informações para a compreensão dos problemas que emergem do cotidiano escolar, 

gerando conhecimentos para a escolha de soluções adequadas.  

 

9.4.1 Sistematização da Prática 

 A Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, estabelece que a Prática: 

 Deverá, na matriz curricular, ser ampliada não podendo ficar reduzida a um espaço 

isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

 Deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do 

professor. 
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 Deverá ser vivenciada no interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 

componentes curriculares de formação e não apenas nas disciplinas pedagógicas. 

 Transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação dos 

componentes curriculares numa perspectiva interdisciplinar 

 Será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, 

visando à atuação em situações contextualizadas, com registro dessas observações 

realizadas e a resolução de situações-problema. 

 Deverá ser profissional na formação do professor, enriquecida com tecnologias de 

informação, primando por problematização contextualizada, articulada com a 

realidade imediata, com vistas à resolução de problemas do cotidiano. 

 

9.4.2 Objetivos da Prática  

 Situar o aluno como construtor de seu próprio conhecimento, numa perspectiva 

crítica, analítica e reflexiva, condição indispensável à sua profissionalização. 

 Analisar, de forma articulada, conteúdos de diferentes áreas do conhecimento 

construindo uma cultura geral favorável ao desempenho profissional adequado às 

exigências da educação e às necessidades da sociedade na atualidade. 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências indispensáveis à construção 

da identidade profissional ampliando as oportunidades de inserção no mercado de 

trabalho. 

 

9.4.3 Estrutura da Prática  

 A Prática se desenvolve ao longo do curso, permitindo a ampliação da 

compreensão sobre o fenômeno educativo em diversos contextos formais e informais. 

Fundamentada na análise/reflexão/ação, apresenta uma organização que dá suporte à 

integração dos saberes/fazeres nas atividades acadêmico/profissionais. Nessa perspectiva, 

enfoca: 

 

1º Aprofundamento teórico – compreende a reflexão e a análise de: 

 Temas específicos, das disciplinas, relacionados às questões básicas da atividade 

profissional. 

 Temas que envolvam questões atuais e atendam às demandas dos professores, dos 

alunos e da sociedade e, por isso, imprescindíveis à formação profissional. 

 

2º Atividades de transposição teórico-prática para a formação profissional: 
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 Subsídio à aquisição de conhecimentos interdisciplinares, à (re)leitura das 

atividades desenvolvidas e à revitalização/renovação das propostas de intervenção. 

 

3º Atividades de transposição de casuísticas e métodos, através da: 

 Contextualização do currículo, ensejando uma dinâmica que integre 

conhecimentos teóricos e práticos mais amplos, dando margem à avaliação das 

políticas públicas e seus impactos sobre a educação e a 

transformação/desenvolvimento da sociedade.  

 Análise da gestão da sala de aula, avaliando o processo de ensino e aprendizagem 

em relação aos objetivos contidos nos projetos pedagógicos e sua coerência com as 

atividades desenvolvidas. 

 Avaliação dos perfis apresentados pelos alunos detectando necessidades, 

dificuldades e obstáculos de aprendizagem. 

 Articulação dos objetos de estudo das disciplinas com os demais componentes 

curriculares e as situações do cotidiano do fazer profissional. 

 Caracterização do contexto escolar diagnosticando fatores intervenientes que 

produzem desvios/distorções no rendimento escolar. 

 Investigação e graduação científica de artigos, monografias e ensaios dos diversos 

campos das Ciências Biológicas e do ensino de Biologia. 

 

9.4.4 Objetos de Estudo da Prática  

ANO DE ENTRADA 2014.1 

Componente 

Curricular 
Objeto de Estudo 

Carga  

Horária 
Créditos 

Prática I 

Planejamento de Ensino e sua 

influência no processo de 

aprendizagem 

30 1 

Prática II 
Enfoques metodológicos para o 

ensino de Ciências da Natureza 
30 1 

Prática III 
Utilização de Projetos no ensino 

Interdisciplinar 
30-30 2-1 

Prática IV 
Temáticas Transversais dentro do 

planejamento de ensino 
30-30 2-1 
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Prática V 

Diferentes abordagens de conteúdos 

dentro do ensino de Ciências da 

Natureza 

30-30 2-1 

Prática VI 

Avaliação da aprendizagem em 

contextos diferenciados: aulas 

práticas e atividades de campo 

30-30 2-1 

Prática VII 

Desenho de projeto de pesquisa para 

conclusão de curso TCC 

(monografia).  

 

30-30 2-1 

Prática VIII 

Elaboração e construção da pesquisa 

de conclusão de curso TCC 

(monografia). 

30-30 2-1 

 TOTAL  180-240 12-8 

 

 

9.5 ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIO E NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

 A Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns reconhece que a 

reconstrução deste projeto pedagógico deve ser apoiada no que estabelece a Lei de 

Estágios (Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008), como transcrito abaixo: 

 

“Art. 1° Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

§ 1° - O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando.” 

 

 Dessa forma, o Estágio Supervisionado caracteriza-se como uma exigência legal 

e um procedimento metodológico do curso, visando o intercâmbio, a (re)elaboração e a 

produção de conhecimentos sobre os diferentes contextos de atuação e as alternativas de 

intervenção profissional. Constitui-se num componente curricular que possibilita a 



31 
 

interação entre os diferentes atores situados nos diversos níveis que constituem as 

organizações escolares e não escolares. 

Ainda, de acordo com o Art. 2° da mesma lei, “O estágio poderá ser obrigatório 

ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

§ 1° - Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2° - Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida 

à carga horária regular e obrigatória.”   

 

9.5.1 Objetivos do Estágio Supervisionado Obrigatório 

Pela recomendação do § 2° do Art. 1° da Lei n° 11.788/2008, “o estágio visa ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho”, além de: 

 Contribuir para a melhoria qualitativa da educação das escolas campo de estágio 

e em outros espaços não escolares. 

 Situar o estudante estagiário como responsável pela sua formação profissional. 

 Subsidiar a construção da identidade profissional a partir da observação/análise 

crítica de situações vividas em contextos institucionais, numa perspectiva de 

aproximação do saber, do saber fazer, do saber ser e do saber conviver. 

 Analisar a prática pedagógica em vários contextos educacionais, selecionando e 

organizando alternativas de intervenção que contribuam para a ressignificação de 

valores e para a construção da cidadania. 

 Avaliar as contribuições do Estágio Supervisionado Obrigatório para a construção 

das competências e habilidades necessárias ao exercício da atividade profissional. 

 

9.5.2 Eixos Norteadores dos Estágios Supervisionados Obrigatório e Não-Obrigatório 

 Pode-se destacar os seguintes eixos norteadores para os estágios obrigatórios e 

não-obrigatórios:  

 A docência como base da formação e da identidade profissionais. 

 A pesquisa como fundamento para a produção e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico do campo de atuação profissional. 

 A extensão como recurso na organização e gestão de sistemas, instituições, 

projetos e experiências escolares e não-escolares. 
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9.5.3 Princípios metodológicos do Estágio Supervisionado Obrigatório 

 A pesquisa deverá ter como objeto de estudo aspecto(s) do ensino-aprendizagem 

relacionado(s) aos eixos norteadores do estágio. 

 As oficinas de extensão devem relacionar-se à pesquisa e atender às necessidades, 

exigências e expectativas de superação de problemas identificados nas instituições 

escolares e não-escolares. 

 O ensino deverá ser vivenciado através de projetos didático-pedagógicos 

elaborados em consonância com a proposta pedagógica do componente curricular em 

estudo. 

 

9.5.4 Objetos do estudo do Estágio Supervisionado Obrigatório  

ANO DE ENTRADA 2014.1 

Componente 

Curricular 
Objeto de Estudo 

Carga 

Horária 
Créditos 

Estágio 

Supervisionado I 

Escola enquanto espaço de formação 

humana e de construção da sociedade 
30-60 2-2 

Estágio 

Supervisionado II 
A sala de aula como espaço de educação 30-60 2-2 

Estágio 

Supervisionado III 

A relação teoria/prática e a 

transversalidade curricular no fazer 

pedagógico do professor 

30-90 2-3 

Estágio 

Supervisionado IV 

Gestão da Educação e atividades 

profissionais não-escolares 
30-90 2-3 

 TOTAL 120-300 8-10 

Observação: O Parecer CNE/CP nº 9/2007, aprovado em 5 de dezembro de 2007, propõe a revogação da 

Resolução CNE/CP nº 2/2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior e a aprovação do 

Projeto de Resolução dispondo sobre a reorganização da referida carga horária mínima referente aos cursos 

de formação de professores em nível superior, para os anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio 

e a Educação Profissional de nível  médio, devendo ter, no mínimo, 2.800 horas (pelo menos, 300h Estágio 

Supervisionado e, pelo menos, 2.500h dedicadas às demais atividades formativas). Caso isso venha a 

ocorrer, os estágios serão ajustados para atendimento à nova regulamentação. 

 

9.5.5 Princípios metodológicos do Estágio Supervisionado Não-Obrigatório 

 O Estágio não-obrigatório é uma atividade educativa de natureza opcional, com a 

finalidade de complementar os conhecimentos teóricos recebidos pelo acadêmico ao 

longo das atividades de ensino/aprendizagem. Essa modalidade de estágio tem como 

objetivos proporcionar e ampliar a formação acadêmico-profissional dos estudantes, 
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preparando-os para o futuro desenvolvimento da atividade profissional, além de 

promover sua integração social. Dessa forma, o estágio não-obrigatório poderá ser 

integralizado como atividade complementar (AACC), desde que se adeque às 

conformidades descritas no item 9.3.3 (p. 25). 

 Por ser um ato supervisionado, o Estágio Não-Obrigatório exige o 

acompanhamento de um professor supervisor, ficando sob responsabilidade da 

Coordenação do Curso indicar tais professores supervisores. Ressalta-se que o, segundo 

a Lei de Estágio (Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008), os estágios não criam vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

 

9.6 MATRIZ CURRICULAR – ÂMBITOS DE FORMAÇÃO – DISCIPLINAS 

OBRIGATÓRIAS E ELETIVAS (2014.1)   

 

ÂMBITO DE FORMAÇÃO 

I CULTURA GERAL E PROFISSIONAL 

Natureza das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. 

Obrigatórias 

Biofísica 30 2 

Bioestatística 30 2 

Biotecnologia 60 4 

Metodologia Científica 60 4 

Metodologia do Ensino de Ciências 30 2 

Metodologia do Ensino de Biologia 60 4 

Prática de Laboratório 30 2 

Novas Tecnologias Aplicadas ao Ensino de 

Biologia 
30 2 

Eletivas 

Bioética 30 2 

Biossegurança 30 2 

Política de Saúde 30 2 

 

ÂMBITO DE FORMAÇÃO 

II CONHECIMENTOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E 

ADULTOS 

Natureza das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. 
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Obrigatórias 

Educação Inclusiva 30 2 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 30 2 

Psicologia do Desenvolvimento 30 2 

Psicologia da Aprendizagem 60 4 

Eletivas 

Gestão de Pessoas 30 2 

Relações Interpessoais e Dinâmicas de 

Grupo 
30 2 

Ética e Cidadania 30 2 

 

ÂMBITO DE FORMAÇÃO 

III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DA 

EDUCAÇÃO 

Natureza das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. 

Obrigatórias 

Introdução à Filosofia das Ciências 30 2 

Fundamentos Socioantropológicos da 

Educação 
30 2 

Eletivas 

Fundamentos Filosóficos da Educação 30 2 

Cultura, Cidadania, Movimentos Sociais e 

Educação 
30 2 

Educomunicação 30 2 

Desenvolvimento Sustentável 30 2 

Economia, Política e Educação 30 2 

Educação e Interculturalidade 30 2 

Educação e Trabalho 30 2 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de 

EJA 
30 2 

 

ÂMBITO DE FORMAÇÃO 

IV CONTEÚDOS DE OBJETOS DO ENSINO 

Natureza das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. 

Obrigatórias 

Anatomofisiologia Humana 60 4 

Bioquímica I 60 4 

Bioquímica II 60 4 
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Botânica Sistemática 60 4 

Citogenética 30 2 

Citologia 60 4 

Ecologia 60 4 

Elementos de Geologia 30 2 

Embriologia 30 2 

Evolução 30 2 

Fisiologia Comparada 60 4 

Fisiologia Vegetal 60 4 

Genética Básica 30 2 

Genética Molecular 60 4 

Histologia 60 4 

História da Biologia 30 2 

Imunologia Básica 30 2 

Micologia 30 2 

Microbiologia 60 4 

Morfo-Anatomia Vegetal 60 4 

Parasitologia 30 2 

Protista 30 2 

Química Geral 60 4 

Química Orgânica 60 4 

Saúde Pública 30 2 

Zoologia dos invertebrados Inferiores 30 2 

Zoologia dos invertebrados Superiores 60 4 

Zoologia dos Cordados 60 4 

Eletiva 

Bacteriologia 30 2 

Etnobiologia 30 2 

Biologia Marinha 30 2 

Entomologia 30 2 

Hematologia 30 2 

 

ÂMBITO DE FORMAÇÃO 

V - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

Natureza das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. 
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Obrigatória 

Avaliação da Aprendizagem 30 2 

Didática 60 4 

Educação Ambiental 60 4 

Organização da Educação Nacional 30 2 

Planejamento Educacional 30 2 

Eletiva 

Currículo e Contemporaneidade 30 2 

Gestão Educacional 30 2 

Avaliação Educacional 30 2 

ÂMBITO DE FORMAÇÃO 

VI CONHECIMENTOS ADVINDOS DA EXPERIÊNCIA 

Natureza das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. 

Obrigatórias 

Prática I 30 1 

Prática II 30 1 

Prática III 30-30 2-1 

Prática IV 30-30 2-1 

Prática V 30-30 2-1 

Prática VI 30-30 2-1 

Prática VII 30-30 2-1 

Prática VIII 30-30 2-1 

Estágio Supervisionado I 30-60 2-2 

Estágio Supervisionado II 30-60 2-2 

Estágio Supervisionado III 30-90 2-3 

Estágio Supervisionado IV 30-90 2-3 

 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS – AACC E ÂMBITOS 

DE FORMAÇÃO 

Componentes 

AACC 
Âmbito de Formação 

Carga 

Horária 
Créd. 

Opção I Cultura Geral e Profissional 

210 

_ 

Opção 
II Conhecimento de Crianças, Adolescentes, 

Jovens e Adultos 
_ 
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Opção 
III Dimensão Cultural, Social, Política e 

Econômica da Educação 
_ 

Opção IV Conteúdos Objeto de Ensino _ 

Opção V Conhecimentos Pedagógicos _ 

Opção VI Conhecimentos Advindos da Experiência _ 

Nota: Importante a participação dos/as discentes nos diversos âmbitos de formação, todavia não há 

obrigatoriedade de apresentarem as atividades acadêmicas científico-culturais (AACC) em todos os 

âmbitos, e sim de totalizarem às 210 horas de AACC.  

 

 

9.7 MATRIZ CURRICULAR – DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS, CARGA 

HORÁRIA, CRÉDITO, PRÉ-REQUISITOS (2014.1)   

 

PRIMEIRO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 

 Citologia 60 4 - 

 Elementos de Geologia 30 2 - 

 Química Geral 60 4 - 

 História da Biologia 30 2 - 

 
Introdução à Filosofia das 

Ciências 
30 2 - 

 Prática de Laboratório 30 2 - 

 Protista 30 2 - 

 Prática I 30 1 - 

 AACC 30 - - 

 TOTAL 270-60 18-1  

SEGUNDO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 

 Histologia 60 4 Citologia 

 Química Orgânica 60 4 Química Geral 

 Metodologia Científica 60 4 - 

 Micologia 30 2 - 
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Novas Tecnologias 

Aplicadas ao Ensino de 

Biologia 

30 2 - 

 
Psicologia do 

Desenvolvimento 
30 2 - 

 Prática II 30 1 - 

 AACC 30 - - 

 TOTAL 300-30 18-1  

TERCEIRO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 

 Bioquímica I 60 4 
Química 

Orgânica 

 Embriologia 30 2 - 

 Genética Básica 30 2 - 

 
Organização da Educação 

Nacional 
30 2 - 

 Microbiologia 60 4 - 

 Psicologia da Aprendizagem 60 4 - 

 Prática III 30-30 2-1 - 

 AACC 30 - - 

 TOTAL 300-60 20-1  

QUARTO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 

 Biofísica 30 2 - 

 Bioquímica II 60 4 Bioquímica I 

 Didática 60 4 - 

 
Metodologia do Ensino de 

Ciências 
30 2 - 

 Parasitologia 30 2 - 

 
Zoologia dos Invertebrados 

Inferiores 
30 2 - 

 Prática IV 30-30 2-1 - 

 Eletiva 30 2 - 

 AACC 30 - - 
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 TOTAL 300-60 20-1  

QUINTO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 
Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 

 Bioestatística 30 2 - 

 Citogenética 30 2 - 

 

Fundamentos 

Socioantropológicos da 

Educação 

30 2 - 

 Imunologia Básica 30 2 - 

 Morfo-Anatomia Vegetal 60 4 - 

 Planejamento Educacional 30 2 - 

 
Zoologia dos Invertebrados 

Superiores 
60 4 

Zoologia dos 

Invertebrados 

Inferiores 

 Prática V 30-30 2-1 - 

 Estágio Supervisionado I 30-60 2-2 - 

 AACC 30 - - 

 TOTAL 330-120 22-3  

SEXTO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 

Componentes 

Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 

 Fisiologia Vegetal 60 4 - 

 Genética Molecular 60 4 Genética Básica 

 
Metodologia do Ensino de 

Biologia 
60 4 - 

 Zoologia dos Cordados 60 4 

Zoologia dos 

Invertebrados 

Superiores 

 Eletiva 30 2 - 

 Prática VI 30-30 2-1 - 

 Estágio Supervisionado II 30-60 2-2 - 

 AACC 30 - - 

 TOTAL 330-120 22-3  

SÉTIMO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 

Componentes 

Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 
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Anatomofisiologia 

Humana 
60 4 

Histologia 

Embriologia 

 
Avaliação da 

Aprendizagem 
30 2 - 

 Botânica Sistemática 60 4 
Morfo-Anatomia 

Vegetal 

 Ecologia 60 4 - 

 Evolução 30 2 Genética Básica 

 Eletiva 30 2 - 

 Prática VII 30-30 2-1 - 

 Estágio Supervisionado III 30-90 2-3 - 

 AACC 30 - - 

 TOTAL 330-150 22-4  

OITAVO PERÍODO 

Código das 

Disciplinas 

Componentes 

Curriculares 

Carga 

Horária 
Créd. Pré-Requisitos 

 Biotecnologia 60 4 - 

 Educação Ambiental 60 4 - 

 Educação Inclusiva 30 2 - 

 Fisiologia Comparada 60 4 
Zoologia dos 

Cordados 

 
Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS 
30 2 - 

 Saúde Pública 30 2 - 

 Prática VIII 30-30 2-1 Prática VII 

 Estágio Supervisionado IV 30-90 2-3 - 

 TOTAL 330-120 22-4  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

SAÚDE PÚBLICA 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Estudo da Saúde Pública com ênfase nas determinações da Organização do Mundial de 

Saúde (OMS).  Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Programas de saúde: 

programa nacional e estadual de atenção à saúde da mulher, criança, idoso, trabalhador. 

Saúde mental. Serviços de dermatologia sanitária. Doenças crônico-degenerativas. 

Programa nacional de imunizações. Educação em saúde. Vigilância sanitária e 

epidemiológica. Programa dos agentes comunitários de saúde e programa da saúde da 

família. 

 

OBJETIVOS   

Compreender como funciona a organização mundial de saúde (OMS) e os princípios do 

Sistema único de Saúde (SUS). 

Conhecer e desenvolver atividades educativas referentes à saúde pública, com ênfase nos 

programas de saúde.  

 

CONTEÚDO 

Saúde Pública:  

• Organização do Mundial de Saúde - OMS  

• Princípios do Sistema Único de Saúde - SUS 

Programas de saúde:  

• Programa nacional e estadual de atenção à saúde da mulher, criança, idoso, 

trabalhador. 

• Saúde Mental. 

• Serviços de dermatologia sanitária. 

• Doenças crônico-degenerativas. 

• Programa nacional de imunizações. Educação em saúde. 

• Vigilância sanitária e epidemiológica 

• Programa dos agentes comunitários de saúde e programa da saúde da família. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica  

• DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Ines; GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina 

Ambulatorial: condutas clínicas em atenção primária. São Paulo: ArtMed, 2004. 

1600p.  

• FIGUEIREDO, Nébia Almeida de. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. São 

Caetano, São Paulo: Yendis, 2005. 

• MELO, Enirtes C. P.; CUNHA, Fátima T. S. Fundamentos da Saúde. Rio de 

Janeiro: SENAC, 1999.  
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• RIO GRANDE DO SUL, SSMA. Normas Técnicas e Operacionais. Porto Alegre, 

CORAG, 1997 (todos os volumes dos vários Programas e Serviços).   

• ROOUQUAYROL, Ma. Zélia e ALMEIDA FILHO, Neomar. Epidemiologia e 

Saúde. 5ª. Ed. Rio de janeiro: Medsi, 1999. 

 

Complementar  

• BRASIL. Constituição do Brasil. Brasília, outubro de 1988.  

• KAWAMOTO, Emília Emi; SANTOS, Maria Cristina Honório dos; MATTOS, 

Thalita Maia de;  

• KAWAMOTO, Emília Emi  (Coord.). Enfermagem comunitária. São Paulo: EPU, 

1995. 2004. 200p.  

• LEAVEL, H. e CLARK  EG. Medicina Preventiva. Sào Paulo, McGGraw Hill, 

1976. 

• PAIM, Jairnilson Silva.; ALMEIDA FILHO, Naomar de. A crise da saúde pública 

e a utopia da saúde coletiva. Salvador: Casa da qualidade, 2000. 125p.  

• RAMOS, Flávia Regina de Souza; VERDI, Marta Machado; SILVA, Maria 

Elizabeth Kleb da.  Para pensar cotidiano: educação em saúde e a práxis da 

enfermagem. Florianópolis: UFSC, 1999. 163p.  

• VASCONCELOS, Eymard Mourão; VASCONCELOS, Eduardo Mourão; 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa;  

• LIBANIO, João Batista; SOMARRIBA, Mercês Gomes; VICENT VALLA, 

Victor. Educação popular e a atenção à saúde da família. São Paulo:  Hucitec, 1999, 

332 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ELEMENTOS DE GEOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA  

A estrutura da terra: a crosta.  Origem das rochas e dos minerais. Dinâmica externa e 

dinâmica interna. Tectônica de placas. Minerais e rochas. Mineralogia das rochas e dos 

solos e sua importância econômica. Dinâmica interna: magma. Vulcanismo. Terremoto. 

Epirogênese. Geologia estrutural e teorias geotectônicas. Noções de geologia histórica e 

estratigráfica. Dinâmica externa: intemperismo. Formação de solos. Águas continentais 

de superfície e sua ação geológica. Ação geológica: gelo, dos ventos e do mar. Geologia 

do brasil. Geologia de Pernambuco. Risco geológico. Geologia ambiental. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Introduzir os alunos ao ensino em Geologia, contribuindo para o processo de formação 

profissional do Professor de Ciências do Ensino Fundamental e de Biologia do Ensino 

Médio. 

 

Específicos 

• Estudar a origem e estrutura da terra; 

• Compreender a origem e formação das rochas e dos minerais; 

• Estudar a evolução da tectônica de placas; 

• Estudar as noções de geologia histórica e estratigráfica e sua importância para 

biologia; 

• Estudar a geologia do Brasil e de Pernambuco; 

• Apresentar a geologia ambiental. 

 

CONTEÚDOS 

• Introdução sobre a estrutura da terra: a crosta.  

• Apresentação sobre a origem das rochas e dos minerais.  

• Dinâmica externa e dinâmica interna. 

• Tectônica de placas. 

• Apresentação dos minerais e rochas. 

• Mineralogia das rochas e dos solos e sua importância econômica.  

• Dinâmica interna: magma.  

• Vulcanismo.  

• Terremoto. 

• Epirogênese.  

• Geologia estrutural e teorias geotectônicas.  

• Noções de geologia histórica e estratigráfica.  

• Dinâmica externa: intemperismo.  
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• Formação de solos.  

• Águas continentais de superfície e sua ação geológica. 

• Ação geológica: gelo, dos ventos e do mar. 

• Geologia do brasil. Geologia de Pernambuco.  

• Risco geológico. 

• Geologia ambiental. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

Aulas teóricas e expositivas com a sistematização e exposição de conteúdo e objetivos 

através de slides, textos e filmes. Além de consultas bibliográficas complementares, 

leitura discursiva e análise de textos selecionados. Pesquisas sobre temas e procedimentos 

discutidos em sala de aula. 

 

AVALIAÇÃO 

As avaliações terão um caráter formativo. Levam-se em consideração as resenhas e 

fichamentos sobre textos propostos; apresentação de seminários; prova escrita e 

individual; trabalhos dirigidos. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica 

• PRESS, F.; GROTZINGER, J.; SIEVER, R.; JORDAN, T. H. Para Entender a 

Terra. Tradução: MENEGAT, R. (coord.). 4 a edição. Porto Alegre: Bookman, 

2006.  

• TEIXEIRA, W.; TOLEDO, C.; FAIRCHILD, T.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

• WINCANDER. R.; MONROE, J. S. PETERS, K. Fundamentos de Geologia. 

Tradução e adaptação: CARNEIRO, M. A. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

 

Complementar 

• CASTRO, C. de; JATOBÁ, L. Litosfera: minerais, rochas e relevos. Recife: 

Bagaço, 2006. 

• CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Orgs.) A Questão ambiental. 3ªed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

• GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Orgs.) Geomorfologia e meio ambiente. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

• GUERRA, A. T.; GUERRA, A. J. T. Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

• GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. (Orgs.) Erosão e 

conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 340p, 1999. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

HISTÓRIA DA BIOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Conceitos históricos da natureza e dos seres vivos. O que é Biologia, evolução da Biologia 

e da Filosofia das Ciências. Epistemologias da Biologia, descobertas históricas da 

Biologia. Enfoques epistemológicos dos conteúdos de Biologia e Biologia do Século XX 

e XXI, as grandes descobertas 

 

OBJETIVOS 

Geral 

• Fundamentar a Biologia como um fazer humano influenciado e influenciante dos 

processos sócio-históricos. 

• Compreender e descrever a importância das experiências dos grandes filósofos que 

favoreceram a evolução de novos conceitos biológicos. 

• Relatar a história da Biologia em cada século entendendo a trajetória histórica do 

seu desenvolvimento por acumulação de novas descobertas. 

• Descrevera evolução histórica da Biologia através dos relatos das novas 

descobertas, resultantes da ruptura de paradigmas do conhecimento. 

 

Específicos 

• Ampliar o conhecimento sobre a Biologia, caracterizando seu desenvolvimento a 

partir das ideias greco-romanas até a contemporaneidade; 

• Analisar os pressupostos filosóficos da ciência por trás das descobertas científicas, 

em particular na Biologia; 

• Explicar o método científico que levou ao desenvolvimento biológico; 

• Elencar momentos onde ocorreram grandes descobertas cientificas e suas 

influências para a humanidade.   

 

CONTEÚDOS 

• Principais concepções da Ciência; 

• As ciências Biológicas e suas Origens; 

• A Biologia como Ciências 

• Evolução do pensamento biológico a partir da sociedade grega; 

• As ciências Biológicas no Renascimento 

• Sociedades científicas no século XVII e a consolidação da Biologia; 

• A descoberta da célula; 

• A descoberta dos Microorganismos; 

• LuisPaster e a defesa contra doenças infecciosas; 

• Teorias da evolução: Lamark e Charles Darwin e a seleção natural; 

• De Mendel ao DNA 
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• O crescimento da biotecnologia. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

A metodologia de caráter multifacetado tem como uma de suas finalidades subsidiar os 

processos de desenvolvimento e de construção das competências indispensáveis à prática 

profissional. Deve pautar-se pela relação teórico – prática e por princípios 

interdisciplinares que permitam a abordagem problematizadora dos conteúdos a partir da 

realidade social concreta, considerando as especificidades das disciplinas. Utilizar-se-á 

diferentes procedimentos de ensino (aulas expositivas, leitura, discussão e produção de 

texto, pesquisa bibliográficos, uso de recursos didáticos e multimeios educacionais 

diversificados como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem. Neste sentido, na 

vivência da metodologia, recomenda-se a adoção de trabalhos individuais que atendam a 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a democratização do 

conhecimento e a construção da cidadania individual e coletiva. 

. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é processual, privilegiando os aspectos qualitativos, e tendo caráter 

diagnóstico e formativo visando prioritariamente a valorização das aquisições que 

constroem a identidade pessoal e profissional. 

A metodologia de avaliação inclui o uso de procedimentos que permitam o 

acompanhamento do desempenho/aproveitamento dos conhecimentos no sentido 

cognitivo, atitudinal e procedimental, tendo como foco superação de dificuldades de 

aprendizagem, a ressignificação de conhecimentos e a construção das competências 

inerentes ao perfil do egresso pretendido na licenciatura. Na avaliação da aprendizagem 

dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: clareza e objetividade nas 

argumentações oral e escrita, coerência e pertinência na apresentação de 

ideias/argumentos, senso crítico propositivo. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BUICAN, D. História da Biologia. Portugal: Publicações Europa –América, 1994. 

• THÉODORIDÈS, J. História da Biologia. São Paulo: Edições 70, 1984. 

• MOURA, Rosemery de Carvalho Gomes. História da Biologia. Recife: Edicões 

EAD, 2006 

 

Complementar: 

• CHASSOT, A. A Ciência através dos Tempos. São Paulo: Moderna, 1997. 

• DARWIN, C. A Origem do Homem e a Seleção Sexual, trad. A Cancian e E. N. 

Fonseca. São Paulo: Hermus, 1974. 

• KUHN, T. S. A Estrutura da Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

CITOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Citologia: importância, campos de estudo e questões fundamentais de evolução da 

célula, componentes químicos da célula, reconhecimento molecular e transporte através 

da membrana, sistema de membranas, organelas e estruturas citoplasmática, 

citoesqueleto e núcleo. 

 

OBJETIVOS 

Permitir ao estudante de Biologia uma Compreensão da citologia com uma consciência 

crítica o que lhe ajudará na sua formação profissional. 

 

CONTEÚDOS 

• A Evolução Da Célula 

• Das moléculas à primeira célula 

• Dos Procariotos aos Eucariotos 

• De simples células à organismos multicelulares  

• Os Componentes Químicos Da Célula 

• Hidratos de Carbono 

• Ácidos Nucléicos  

• Lipídios  

• Proteínas  

• Reconhecimento Molecular e Transporte Através Da Membrana 

• Transporte Passivo: Difusão Simples (Osmose, Diálise) e Difusão Facilitada 

• Transporte Ativo: Endocitose e Exocitose 

• Sistema De Membranas  

• Membrana Plasmática 

• Endomembranas  

• Organelas, estruturas citoplasmáticas e suas funções  

• Citoesqueleto e os sistemas contrácteis da célula  

• Núcleo 

• Nucléo em divisão: Mitose e Meiose 

• Nucléolo  

• DNA e RNA 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 
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• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, 

filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas cassetes/cd’s, 

materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção ao trabalho individual do discente. São avaliados os conhecimentos 

adquiridos, as habilidades e atitudes indispensáveis ao Licenciado em Biologia. 2. A 

avaliação do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua à 

melhoria do desempenho docente. 3. No processo avaliativo serão utilizados 

procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

• ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWES, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WATSON, J. 

D.  Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, 1293p 

• DE ROBERTS & DE ROBERTS.  Bases da Biologia Celular e Molecular. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 

• JUNQUEIRA & CARNEIRO.  Biologia Celular e Molecular.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000, 339p. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

HISTOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

2° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

CITOLOGIA 

Carga Horária: 

60H 

 

EMENTA 

Estudo da importância, campos de estudo e questões fundamentais dos Tecidos: epitelial, 

conjuntivo, muscular e nervoso, mediante uma análise crítica dos diferentes tipos de 

tecidos, suas funções específicas, de uma forma morfológica e estrutural, caracterizando 

a sua especificidade, localização e importância para o organismo. 

 

OBJETIVOS 

Permitir ao estudante de Biologia a compreensão e importância dos tecidos; epitelial, 

conjuntivo muscular e nervoso, favorecendo uma identificação específica de cada tecido 

e sua importância para o organismo. 

 

CONTEÚDOS 

• Tecido Epitelial 

• Membranas Epiteliais 

• Junções celulares 

• Renovação celular nos epitélios 

• Glândulas epiteliais 

• Tecido Conjuntivo frouxo 

• Fibras do tecido conjuntivo 

• Substância  fundamental amorfa 

• Membranas basais 

• Células dos tecido conjuntivo frouxo 

• Tecido adiposo 

• Células sanguíneas – eritrócitos, plaquetas e leucócitos. 

• Tecido linfático e o sistema imune 

• Linfócitos B 

• Linfócitos T 

• Órgão linfáticos – O timo, nódulos linfáticos, linfonodos e o baço 

• Tecido conjuntivo Denso 

• Tendões 

• Ligamentos 

• Caritilagem 

• Cartilagem hialina 

• Fibro cartilagem  

• Cartilagem elástica 

• Ossos 

• Osso imaturo  

• Osso maduro 
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• Células osteogênicas 

• Osteoblastos 

• Osteocitos 

• Osteoclastos 

• Matriz óssea e calcificação 

• Ossificação endocondrial 

• Articulações 

• Tecido nervoso e sistema nervoso 

• Sistema nervoso central 

• Sistema nervoso periférico 

• Sistema nervoso autônomo 

• Tecido Muscular 

• Músculo esquelético 

• Músculo liso  

• Músculo cardíaco 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, 

filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas cassetes/cd’s, 

materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especiIAal atenção ao trabalho individual do discente. São avaliados os 

conhecimentos adquiridos, as habilidades e atitudes indispensáveis ao Licenciado em 

Biologia. 2. A avaliação do ensino com a participação do discente tem como finalidade 

precípua à melhoria do desempenho docente. 3. No processo avaliativo serão utilizados 

procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

• CARNEIRO, J. Histologia Básica, 12ª edição, Editora Guanabara, 2013. 

• GARTNER, LESLIE, Tratado de Histologia. Editora Guanabara, 2010. 

• HIATT, JAMES. L. Atlas de Histologia. 5ª edição. Editora Guanabara, 2012. 

• GITIRANA, LYCIA.B. Histologia, Editora Atheneu. 2011. 

• SOBOTTA. Atlas de Histologia, 7ª edição, 2007. Editora Guanabara 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA DE LABORATÓRIO 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Fundamentos teóricos da conduta em laboratório. Técnicas do uso de 

aparelhos/equipamentos e vidrarias de laboratório. Fundamentos teóricos e práticos de 

Microscopia óptica. Desenvolvimento de habilidades que proporcionem a utilização de 

determinadas práticas em nível escolar, utilizando as normas de segurança necessária. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Promover o desenvolvimento de Técnicas e Habilidades, que permitam ao aluno criar 

condições de efetuar as práticas de laboratório, com segurança e responsabilidade, ao 

manusear os equipamentos e as substâncias químicas, sem por em risco a sua saúde e que 

tenham condições de multiplicá-las nas escolas. 

 

Específicos 

• Desenvolver habilidades que permitam o manuseio adequado de substâncias e 

equipamentos de Laboratórios; 

• Desenvolver o senso crítico de valorização das aulas práticas; 

• Proporcionar práticas que possam ser reproduzidas em ambientes escolares; 

• Aplicar normas de segurança, que permitam o manuseio de substâncias corrosivas. 

 

A CONDUTA EM LABORATÓRIO 

Vestuário de proteção, limpeza de material, operações com vidrarias e normas pessoais 

de segurança. 

 

PRÁTICAS A SEREM EXECUTADAS 

• Uso do microscópio óptico, seus componentes e cuidados no manuseio; 

• Observação da Eloidea e Epiderme da Cebola. 

• Determinação da Pressão Sanguínea; 

• Extração de Clorofila das folhas e Eletrólise da água. 

• Determinação de Grupos Sanguíneos; 

• Esfregaços de Sangue; 

• Obtenção do Oxigênio; 

• Identificação de Carboidratos; 

• Determinação da Cromatina Sexual; 

• Identificação da Sacarose; 

• Identificação da Presença do Amido; 

• Identificação dos Lipídios; 

• Insolubilidade dos Lipídios; 
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• Identificando as Proteínas; 

• Investigando a Vitamina C; 

• Atividade da Catalase. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada. 

• Execução e discussão das práticas a serem vivenciadas. 

• Utilização de microscópios e outros equipamentos do laboratório. 

• Utilização de substâncias químicas, tais como ácidos, corantes e outras de acordo 

com a necessidade de cada prática a ser vivenciada, obedecendo as normas de 

segurança. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, através das práticas vivenciadas, 

discussão em grupos, produção de textos e avaliação escrita.  

 

BIBLIOGRAFIA  

• BARROS NETO/BRUNS. Como fazer experimentos. Editora Unicamp- 2007. 

• BEÇAK. W. Técnicas de Citologia e Histologia. São Paulo. Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A.1976. 

• COSTA. P. Manual de Sugestões para Práticas de Ciências. Recife. UFPE. 

• LIMA, OLIVEIRA/SOARES. Métodos de Laboratório Aplicados à clínica: técnica 

e Interpretação. Ediotora Guanabara Koogan, 8ª ed. 2001. 

• MELLO. L.M. Práticas de Biologia Celular. São Paulo. Editora Edgard Blucher 

Ltda.1980. 

• PERES & CURI. Como preparar soluções químicas em Laboratório. Editora 

Tecmed. 2005. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

GENÉTICA BÁSICA 

Código: 

 

Período: 

3° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Estudo das bases citológicas e moleculares da hereditariedade. Genética mendeliana e 

neomendelismo. Genética qualitativa e quantitativa. Heredogramas e distúrbios humanos 

de origem monogênica. Distúrbios de origem complexa. Herança citoplasmática. Ciclo 

celular: mitose e meiose. Alterações cromossômicas numéricas e estruturais. 

Aconselhamento genético e eugenia. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Introduzir os conceitos e princípios fundamentais relacionados aos padrões de herança 

genética.  

 

Específicos 

• Conhecer as bases citológicas e moleculares responsáveis pelo processo da 

hereditariedade; 

• Compreender os experimentos de Mendel e suas aplicações práticas sobre as leis da 

herança moderna; 

• Estudar os aspectos qualitativos e quantitativos de herança; 

• Investigar os padrões de herança genética através da análise de heredogramas; 

• Conhecer os distúrbios genéticos humanos de origem mendeliana, complexa e 

citoplasmática; 

• Estudar os efeitos do ciclo mitótico e meiótico; 

• Conhecer os efeitos das alterações cromossômicas estruturais e numéricas; 

• Compreender os princípios e questões éticas do aconselhamento genético.  

 

CONTEÚDOS 

• Base molecular da herança; 

• Mendelismo e neomendelismo; 

• Genética qualitativa e quantitativa; 

• Análise de heredogramas; 

• Distúrbios genéticos de origem monogênica (mendelianos); 

• Distúrbios genéticos de origem complexa; 

• Herança citoplasmática; 

• Ciclo celular (mitose e meiose); 

• Alterações cromossômicas (numéricas e estruturais) 

• Aconselhamento genético e eugenia. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 
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• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos; 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas; 

• Trabalhos de grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo; 

• Textos, livros, filmes, sites, projetor data-show, quadro branco, materiais de 

expediente diversos e adequados à disciplina; 

• Atividades práticas para contextualização com o ensino de Biologia. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, sistemática e participativa. Ao longo do semestre, serão realizadas 

avaliações, atividades e trabalhos, os quais abrangerão os conteúdos teóricos discutidos 

em sala de aula, bem como as atividades práticas. Serão considerados ainda, de forma não 

cumulativa, seminários/trabalhos apresentados em grupo, como indicadores da 

construção do conhecimento. 

 

REFERÊNCIAS 

• GRIFFITHS, A.J.  et al. – Introdução à genética – 9. Ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

• PIERCE, B.A. – Genética: um enfoque conceitual – 1. Ed., Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

• SNUSTAD, D.P.; SIMMONS M.J. – Fundamentos de genética – 2. Ed., Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 
GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 

Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

CITOGENÉTICA 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Morfologia de cromossomos metafísicos. A estrutura e organização da cromatina. 

Comportamento cromossômico durante os ciclos mitótico e meiótico. Recombinação e 

mapeamento genético. Padrões de bandeamento dos cromossomos. Ciclos endomitóticos 

e poliploidização. Surgimento e evolução dos cromossomos sexuais. As variações 

numéricas e estruturais dos cromossomos e seus efeitos na variação fenotípica e evolução. 

Citogenética de microrganismos. Aspectos da citogenética molecular e seu uso na 

citogenética clínica. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar os aspectos genéticos e moleculares dos cromossomos durante o ciclo celular.  

 

Específicos 

• Conhecer as estruturas dos cromossomos metafásicos e a organização da cromatina; 

• Acompanhar o comportamento cromossômico durante os ciclos mitóticos e 

meióticos; 

• Estudar os mecanismos de recombinação gênica e calcular a distância empírica 

entre genes; 

• Analisar as técnicas de coloração e bandeamento cromossômico; 

• Compreender as causas e consequências dos ciclos endomitóticos; 

• Conhecer o surgimento e o comportamento dos cromossomos sexuais dentro do 

aspecto evolutivo; 

• Avaliar as variações numéricas e estruturais dos cromossomos e seus efeitos 

biológicos; 

• Analisar as características citogenéticas dos microrganismos; 

• Compreender as técnicas e aplicações da citogenética molecular. 

 

CONTEÚDOS 

• Morfologia dos cromossomos metafásicos; 

• Organização da cromatina (eucromatina e heterocromatina); 

• Comportamento cromossômico durante o ciclo celular: mitose e meiose; 

• Recombinação e mapeamento gênico; 

• Técnicas de coloração e bandeamento cromossômico; 

• Ciclo endomitóticos e poliploidização; 

• Cromossomos sexuais: origem e evolução; 

• Variações numéricas e estruturais dos cromossomos; 

• Citogenética de microrganismos; 
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• Citogenética molecular: princípios e aplicações. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos; 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas; 

• Trabalhos de grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo; 

• Textos, livros, filmes, sites, projetor data-show, quadro branco, materiais de 

expediente diversos e adequados à disciplina; 

• Atividades práticas para contextualização com o ensino de Biologia. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, sistemática e participativa. Ao longo do semestre, serão realizadas 

avaliações, atividades e trabalhos, os quais abrangerão os conteúdos teóricos discutidos 

em sala de aula, bem como as atividades práticas. Serão considerados ainda, de forma não 

cumulativa, seminários/trabalhos apresentados em grupo, como indicadores da 

construção do conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA  

• SNUSTAD, D.P.; SIMMONS, M.J. – Fundamentos de genética – 2. Ed., Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

• GRIFFITHS, A.J.  et al.  – Introdução à genética – 9. Ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

• GUERRA, M. – Introdução à citogenética geral – 1. Ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1988. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

GENÉTICA MOLECULAR 

Código: 

 

Período: 

6° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

GENÉTICA BÁSICA 

Carga Horária: 

30H 

 

EMENTA 

Estrutura e organização dos ácidos nucleicos. Mecanismos de replicação do DNA. 

Transcrição, tradução e código genético. Regulação gênica. Biologia molecular do 

desenvolvimento, do câncer e imunogenética. Genética de microrganismos. Mutação e 

mecanismos de reparo do DNA. Genética Aplicada. Tecnologia do DNA recombinante e 

transgenia. Genoma Humano e era pós-genômica. Epidemiologia molecular – tipagem. 

 

OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

Geral 

Aprofundar os conhecimentos no campo da biologia molecular, de forma a contextualizar 

os alunos sobre a aplicação de ferramentas moleculares, frente aos avanços da tecnologia 

moderna.  

 

Específicos 

• Avaliar a estrutura e organização dos ácidos nucleicos (DNA e RNA); 

• Analisar o dogma central da biologia molecular: mecanismos de replicação, 

transcrição e tradução; 

• Compreender a complexidade dos mecanismos de regulação gênica dos procariotos 

e eucariotos; 

• Analisar os aspectos da biologia molecular do processo de desenvolvimento 

embrionário, no surgimento do câncer e nas reações imunológicas; 

• Conhecer as particularidades da genética de microrganismos; 

• Estudar a origem das mutações e conhecer os mecanismos de reparo do DNA; 

• Conhecer as técnicas aplicadas da biologia molecular; 

• Analisar o impacto da tecnologia do DNA recombinante e seu papel na transgenia; 

• Conhecer o Projeto Genoma Humano e suas implicações; 

• Avaliar as aplicações da biologia molecular em estudos epidemiológicos.  

 

CONTEÚDOS 

• Estrutura e organização do DNA e RNA; 

• Replicação, transcrição, tradução e código genético; 

• Mecanismos de regulação gênica; 

• Biologia molecular do desenvolvimento, do câncer e imunogenética; 

• Genética de microrganismo; 

• Mutação e mecanismos de reparo do DNA; 

• Genética aplicada: análise do DNA, RNA e proteínas; 

• Tecnologia do DNA recombinante; 

• Melhoramento genético e transgenia; 
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• Projeto Genoma Humano e era pós-genômica; 

• Epidemiologia molecular. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos; 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas; 

• Trabalhos de grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo; 

• Textos, livros, filmes, sites, projetor data-show, quadro branco, materiais de 

expediente diversos e adequados à disciplina; 

• Atividades práticas para contextualização com o ensino de Biologia. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, sistemática e participativa. Ao longo do semestre, serão realizadas 

avaliações, atividades e trabalhos, os quais abrangerão os conteúdos teóricos discutidos 

em sala de aula, bem como as atividades práticas. Serão considerados ainda, de forma não 

cumulativa, seminários/trabalhos apresentados em grupo, como indicadores da 

construção do conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA  

• GRIFFITHS, A.J.  et al. – Introdução à genética – 9. Ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

• ______. Genética Moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

• PIERCE, B.A. – Genética: um enfoque conceitual – 1. Ed., Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

• SNUSTAD, D.P.; SIMMONS M.J. – Fundamentos de genética – 2. Ed., Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

• WATSON, J. et al. – Biologia molecular do gene – 5. Ed., Porto Alegre: Artmed, 

2006. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

EVOLUÇÃO 

Código: 

 

Período: 

7° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

GENÉTICA BÁSICA 

Carga Horária: 

30H 

 

EMENTA 

Teorias evolutivas, seleção natural e adaptação. Variação genética na população (genética 

de populações). Seleção sexual, conflito e cooperação. Espécie e especiação. Sistemática 

clássica e molecular. Coevolução. EvoDevo (evolução do desenvolvimento). Registro 

fóssil. História da vida na Terra e extinções em massa. Evolução e variação humana. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender as teorias e os mecanismos micro- e macroevolutivos dos seres vivos.  

 

Específicos 

• Conhecer as teorias relacionadas à origem da vida na Terra; 

• Compreender os mecanismos da seleção natural e adaptativos dentro do aspecto 

evolutivo; 

• Acompanhar a variação na frequência alélica dentro e entre populações; 

• Conhecer a influência da seleção sexual, conflito e cooperação na estruturação dos 

seres-vivos; 

• Estudar os mecanismos envolvidos no surgimento e caracterização de uma nova 

espécie; 

• Conhecer os princípios clássicos e moleculares empregados na sistemática 

moderna; 

• Investigar os princípios do mecanismo de coevolução; 

• Compreender o padrão evolutivo dos mecanismos regulatórios do 

desenvolvimento; 

• Conhecer o processo de formação e análise de fósseis; 

• Estudar a evolução dos seres vivos na Terra desde sua formação; 

• Discutir a diversidade e os aspectos físicos e comportamentais da evolução humana.  

 

CONTEÚDOS 

• Teorias da origem da vida: criacionismo, lamarkismo, darwinismo, neo-

darwinismo (sintética) e design inteligente; 

• Seleção natural, pressão adaptativa e sucesso reprodutivo; 

• Genética de populações: variações na frequência alélica, genotípica e haplotípica; 

• Seleção sexual, conflito e cooperação; 

• Espécie e especiação: isolamento pré- e pós-zigótico; 

• Sistemática clássica e molecular: desenho e análise de dendrogramas in silico; 

• Coevolução; 

• EvoDevo (evolução dos processos do desenvolvimento); 
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• Fossilização e história da vida na Terra; 

• Evolução e variação humana. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos; 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas; 

• Trabalhos de grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo; 

• Textos, livros, filmes, sites, projetor data-show, quadro branco, materiais de 

expediente diversos e adequados à disciplina; 

• Atividades práticas para contextualização com o ensino de Biologia. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, sistemática e participativa. Ao longo do semestre, serão realizadas 

avaliações, atividades e trabalhos, os quais abrangerão os conteúdos teóricos discutidos 

em sala de aula, bem como as atividades práticas. Serão considerados ainda, de forma não 

cumulativa, seminários/trabalhos apresentados em grupo, como indicadores da 

construção do conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• RIDLEY, M. – Evolução – 3. Ed., Porto Alegre: Artmed, 2006. 

• STEARNS, S.C.; HOEKSTRA, R.F. – Evolução: uma introdução – 1. Ed., São 

Paulo: Atheneu, 2003. 

• FUTUYMA, D.F. – Biologia Evolutiva – 3. Ed., Ribeirão Preto: FUNPEC, 2002. 

• TORT, P. – Darwin e a ciência da evolução – 1. Ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 

 

Complementar: 

• MAYR, Ernest. Uma Ampla Discussão – Charles Darwin e a Gênese. São Paulo: 

Funpec, 2006. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

EMBRIOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

3° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Gametogênese, fecundação e clivagem. Desenvolvimento regulativo e autônomo. 

Gastrulação, indução e formação dos folhetos germinativos. Desenvolvimento de 

invertebrados (ouriço-do-mar, anfioxo, Drosophila e Caenorhabditis elegans) e de 

vertebrados (anfíbios, aves, peixes e mamíferos). Anexos embrionários e malformações 

congênitas. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar os fenômenos essenciais à reprodução e ao desenvolvimento embrionário dos 

animais vertebrados e invertebrados.  

 

Específicos 

• Conhecer o processo da gametogênese masculina e feminina; 

• Compreender os mecanismos de fecundação e clivagem; 

• Estudar o processo de desenvolvimento regulativo e autônomo; 

• Avaliar os mecanismos de gastrulação, indução e formação dos folhetos 

germinativos; 

• Estudar os aspectos do desenvolvimento de invertebrados e vertebrados; 

• Conhecer o desenvolvimento e o papel dos anexos embrionários; 

• Avaliar o processo de malformações congênitas.  

 

CONTEÚDOS 

• Espermatogênese e ovogênese; 

• Fecundação e tipos de clivagem (segmentação); 

• Desenvolvimento regulativo e autônomo: destino celular; 

• Gastrulação, indução e formação dos folhetos germinativos: endoderma, 

mesoderma e ectoderma; 

• Desenvolvimento de invertebrados: ouriço-do-mar, anfioxo, Drosophila e C. 

elegans; 

• Desenvolvimento de vertebrados: anfíbios, aves, peixes e mamíferos; 

• Anexos embrionários; 

• Malformações congênitas. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos; 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas; 
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• Trabalhos de grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo; 

• Textos, livros, filmes, sites, projetor data-show, quadro branco, materiais de 

expediente diversos e adequados à disciplina; 

• Atividades práticas para contextualização com o ensino de Biologia. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, sistemática e participativa. Ao longo do semestre, serão realizadas 

avaliações, atividades e trabalhos, os quais abrangerão os conteúdos teóricos discutidos 

em sala de aula, bem como as atividades práticas. Serão considerados ainda, de forma não 

cumulativa, seminários/trabalhos apresentados em grupo, como indicadores da 

construção do conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA  

• GARCIA, S.M.L.; FERNÁNDEZ, C.G. – Embriologia – 3. Ed., Porto Alegre: 

Artmed, 2012. 

• MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. – Embriologia Básica – 7. Ed., Rio de Janeiro: 

Elselvier, 2008. 

• SADLER, T.W. Langman, Embriologia Médica – 12. Ed., Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ANÁTOMOFISIOLOGIA HUMANA 

Código: 

 

Período: 

7° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

HISTOLOGIA 

EMBRIOLOGIA 

Carga Horária: 

60H 

30H 

 

EMENTA  

Estudo dos sistemas funcionais do corpo humano, com ênfase nas estruturas 

anátomofuncionais e na relação existente entre os sistemas no organismo. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer e analisar o funcionamento da fisiologia humana, dentro de uma relação de 

interferência funcional dos sistemas, do mais simples ao mais complexo. 

 

Específicos 

• Identificar as unidades e estruturas anátomofuncionais de cada sistema; 

• Conhecer a dinâmica de Funcionamento de cada sistema; 

• Identificar que a fisiologia humana ocorre de maneira não Linear; 

• Contextualizar e conceituar a partir de conhecimentos e experiências, o 

funcionamento do organismo humano. 

 

CONTEÚDOS 

• Origem dos Sistemas orgânicos com ênfase no aparecimento do Sistema Nervoso e 

sua relação com os outros sistemas (visão não Linear) 

• Sistema Nervoso: unidades e estruturas funcionais (contextualização/elaboração de 

conceitos);  

• Sistema Endócrino: unidades e estruturas funcionais (contextualização/elaboração 

de conceitos);  

• Sistema Respiratório: unidades e estruturas funcionais 

(contextualização/elaboração de conceitos) 

• Sistema Circulatório unidades e estruturas funcionais (contextualização/elaboração 

de conceitos); 

• Sistema Excretor unidades e estruturas funcionais (contextualização/elaboração de 

conceitos); 

• Sistema Digestório unidades e estruturas funcionais (contextualização/elaboração 

de conceitos). 

  

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

A metodologia de caráter multifacetado tem como uma de suas finalidades subsidiar os 

processos de desenvolvimento e de construção das competências indispensáveis à prática 

profissional. Deve pautar-se pela relação teórica – prática e por princípios 

interdisciplinares que permitam a abordagem problematizadora dos conteúdos a partir da 

realidade social concreta, considerando as especificidades das disciplinas. Utilizar-se-á 
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diferentes procedimentos de ensino (aulas expositivas, leitura, discussão e produção de 

texto, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, palestras, conferências e 

discussões em plenária), de recursos didáticos e multimeios educacionais diversificados 

como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem. Neste sentido, na vivência da 

metodologia, recomenda-se a adoção de trabalhos individuais que atendam a 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a democratização do 

conhecimento e a construção da cidadania individual e coletiva. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é processual, privilegiando os aspectos qualitativos, e tendo caráter 

diagnóstico e formativo visando prioritariamente a valorização das aquisições que 

constroem a identidade pessoal e profissional. 

A metodologia de avaliação inclui o uso de procedimentos que permitam o 

acompanhamento do desempenho/aproveitamento dos conhecimentos no sentido 

cognitivo, atitudinal e procedimental, tendo como foco superação de dificuldades de 

aprendizagem, a resignificação de conhecimentos e a construção das competências 

inerentes ao perfil do egresso pretendido na licenciatura. Na avaliação da aprendizagem 

dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: clareza e objetividade nas 

argumentações oral e escrita, coerência e pertinência na apresentação de 

ideias/argumentos, senso crítico propositivo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Interamericana, 

2002.  

• GUYTON, A.C.;  HALL. Fisiologia Humana e Mecanismos das doenças. Rio de 

janeiro: Guanabara Koogan S. A, 1998. 

• DANGELO, J.G.; FANTTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. São Paulo: 1995. 

• HOUSSAY, B. A. Fisiologia Humana.  5ª edição, Rio de janeiro: 1994.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

FISIOLOGIA COMPARADA 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

ZOOLOGIA DOS CORDADOS 

Carga Horária: 

60H 

 

EMENTA 

Fisiologia de peixes, anfíbios , répteis, aves e mamíferos, sistemas esquelético, muscular, 

cárdio-respiratório, excretor, digestório,reprodutor das diferentes classes em enfoque 

evolucionista. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender as caraterísticas e particularidades de diferentes vertebrados a partir da 

fisiologia de cada grupo e sua adaptação ao habitat. 

 

Específicos 

• Estudar os principais sistemas  

• Compreender a fisiologia de cada grupo  

• Identificar as particularidades de cada grupo no que se refere aos aspectos da 

fisiologia; 

• Estudar a morfologia e fisiologia comparada dos vertebrados. 

 

CONTEÚDOS 

• Fisiologia do sistema cárdio-respiratório de peixes (ósseos e cartilaginosos), 

anfíbios, répteis, aves e mamíferos 

• Fisiologia do sistema excretor,  

• Tipos de metabólitos dos diferentes grupos e 

• Fisiologia do sistema reprodutor 

• Fisiologia do sistema ósseo 

• Fisiologia do sistema muscular 

• Fisiologia do sistema digestório 

• Fisiologia do sistema nervoso 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Práticas em laboratório, com utilização de estereomicroscópio e microscópio 

óptico. 
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AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, 

auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• HICKMAN, C.P.; ROBERTS, L.S. & LARSON, A. Princípios integrados de 

zoologia. Guanabara Koogan, 11ª ed. 2004. 

• POUGH, F.H.; JANIS, C.M. & HEISER, J.B. A vida dos vertebrados. Atheneu, 4ª 

ed. 2003.  

• ORR, R.T.  Biologia dos vertebrados. Rocca, 5ª ed. 2009 

 

Complementar: 

• KARDONG, K. V. Vertebrados: Anatomia Comparada, Função e Evolução. 5ª Ed., 

São Paulo: Rocca. 2011.  

• STORER, T.; USINGER, R.L.; STEBBINS, R.C.; NYBAKKEN, J.W. Zoologia 

geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 2000. 

• HILDEBRAND, M.. Análise da estrutura dos vertebrados. São Paulo: Atheneu. 

2006 

• VILLEE, C. A.; WALKER, Jr; BARNES, R. D. Zoologia Geral. 6.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 1988.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS 

INFERIORES 

Código: 

 

Período: 

4° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Introdução aos Invertebrados Inferiores, sua evolução e arquitetura corporal, e morfologia 

e fisiologia comparada dos principais grupos; Como os Invertebrados inferiores são 

classificados; Abordagem sobre a classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e 

filogenia dos Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelmithes, Nematoda e Mollusca, com 

uma especial ênfase na importância médico-sanitária de alguns grupos. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Introduzir os alunos ao campo da Zoologia dos Invertebrados Inferiores, contribuindo 

para o processo de formação profissional do Professor de Ciências do Ensino 

Fundamental e de Biologia do Ensino Médio. 

 

Específicos 

• Estudar os principais grupos (Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelmithes, 

Nematoda e Mollusca); 

• Compreender seus principais aspectos biológicos (morfo-fisiologia, ecologia e 

filogenia) 

• Estudar a evolução e arquitetura corporal dos invertebrados; 

• Estudar a morfologia e fisiologia comparada dos invertebrados inferiores; 

• Entender a classificação dos invertebrados inferiores. 

 

CONTEÚDOS 

• Introdução à Zoologia; 

• Evolução e arquitetura corporal dos invertebrados; 

• Morfologia e fisiologia comparada dos invertebrados; 

• Classificação dos animais; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Porifera; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Cnidaria; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Cnidaria, com 

ênfase nos Anthozoa; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Ctenophora; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Platyhelminthes; 

• Importância medico-sanitária dos Platyhelminthes; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Pseudocelomados, 

com ênfase nos Nematoda; 

• Importância medico-sanitária dos Nematoda; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Mollusca. 
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METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, filmes/filmadora, 

cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

Práticas em laboratório, com utilização de estereomicroscópio e microscópio óptico. 

 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, 

auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G.J. Invertebrados. Guanabara Koogan, 2ª ed. 2007. 

968 p. 

• HICKMAN, C.P.; ROBERTS, L.S. & LARSON, A. Princípios integrados de 

zoologia. Guanabara Koogan, 11ª ed., 2004. 846 p. 

• RUPPERT, E.E.; FOX, R.S. & BARNES, R.D. Zoologia dos Invertebrados. Roca, 

7ª ed., 2005. 1145 p. 

Complementar 

• VILLEE, C. A.; WALKER, Jr; BARNES, R. D. Zoologia Geral. 6.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 1988. 

• STORER, T.; USINGER, R.L.; STEBBINS, R.C.; NYBAKKEN, J.W. Zoologia 

Geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 2000. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS 

SUPERIORES 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS INFERIORES 

Carga Horária: 

30H 

 

EMENTA 

Introdução aos Invertebrados Superiores, sua evolução e arquitetura corporal, e 

morfologia e fisiologia comparada dos principais grupos; Como os Invertebrados 

superiores são classificados; Abordagem sobre a classificação, morfologia, fisiologia, 

ecologia e filogenia dos Annelida, Echiura, Sipuncula, Arthropoda, Echinodermata, 

Chaetognatha, Lophophorata e Hemichordata), com uma especial ênfase na importância 

médico-sanitária de alguns grupos. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Introduzir os alunos ao campo da Zoologia dos Invertebrados Superiores, contribuindo 

para o processo de formação profissional do Professor de Ciências do Ensino 

Fundamental e de Biologia do Ensino Médio. 

 

Específicos 

• Estudar os principais grupos (Annelida, Echiura, Sipuncula, Arthropoda, 

Echinodermata, Chaetognatha, Lophophorata e Hemichordata); 

• Compreender seus principais aspectos biológicos (morfo-fisiologia, ecologia e 

filogenia) 

• Estudar a evolução e arquitetura corporal dos invertebrados superiores; 

• Estudar a morfologia e fisiologia comparada dos invertebrados superiores; 

• Entender a classificação dos invertebrados superiores. 

 

CONTEÚDOS 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Annelida; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Echiura; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Sipuncula; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Arthropoda; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Arthropoda, com 

ênfase nos Hexapoda; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Arthropoda, com 

ênfase nos Chelicerata; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Arthropoda, com 

ênfase nos Myriapoda; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Arthropoda, com 

ênfase nos Crustacea; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Echinodermata; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Chaetognatha; 
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• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Lophophorata; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Hemichordata. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Práticas em laboratório, com utilização de estereomicroscópio e microscópio 

óptico. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, 

auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G.J. 2007. Invertebrados. Guanabara Koogan, 2ª ed. 

968 p. 

• HICKMAN, C.P.; ROBERTS, L.S. & LARSON, A. 2004. Princípios integrados de 

zoologia. Guanabara Koogan, 11ª ed., 846 p. 

• RUPPERT, E.E.; FOX, R.S. & BARNES, R.D. Zoologia dos Invertebrados. Roca, 

7ª ed., 2005. 1145 p. 

Complementar: 

• VILLEE, C. A.; WALKER, Jr; BARNES, R. D. 1988. Zoologia Geral. 6.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 

• STORER, T.; USINGER, R.L.; STEBBINS, R.C.; NYBAKKEN, J.W. 2000. 

Zoologia geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ZOOLOGIA DOS CORDADOS 

Código: 

 

Período: 

6° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS SUPERIORES 

Carga Horária: 

60H 

 

EMENTA 

Introdução aos Chordata, sua evolução e arquitetura corporal, e morfologia e fisiologia 

comparada dos principais grupos; Como os cordados são classificados; Abordagem sobre 

a classificação, morfologia, fisiologia, ecologia e filogenia dos Protochordata, Myxini, 

Petromyzontes, Chondricthyes, Osteichthyes, Amphibia, Répteis, Aves, Mammalia e 

uma especial ênfase aos Mammalia Primates. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Introduzir os alunos ao campo da Zoologia dos Cordados, contribuindo para o processo 

de formação profissional do Professor de Ciências do Ensino Fundamental e de Biologia 

do Ensino Médio. 

 

Específicos 

• Estudar os principais grupos (Protochordata, Myxini, Petromyzontes, 

Chondricthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia) 

• Compreender seus principais aspectos biológicos (morfo-fisiologia, ecologia e 

filogenia) 

• Estudar a evolução e arquitetura corporal dos cordados; 

• Estudar a morfologia e fisiologia comparada dos cordados; 

• Entender a classificação dos cordados. 

 

CONTEÚDOS 

• Introdução aos Chordata; 

• Evolução e arquitetura corporal dos cordados; 

• Morfologia e fisiologia comparada dos cordados; 

• Classificação dos cordados; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Protochordata, 

com ênfase em Urochordata; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Protochordata, 

com ênfase em Cephalochordata; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Myxini; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Petromyzontes; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Chondricthyes; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Osteichthyes; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Amphibia;  

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Répteis; 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia das Aves; 
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• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Mammalia; e 

• Classificação, Morfologia, Fisiologia, Ecologia e Filogenia dos Mammalia, com 

ênfase nos Primates. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Práticas em laboratório, com utilização de estereomicroscópio e microscópio 

óptico. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, 

auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• HICKMAN, C.P.; ROBERTS, L.S. & LARSON, A. 2004. Princípios integrados de 

zoologia. Guanabara Koogan, 11ª ed. 2004.  

• POUGH, F.H.; JANIS, C.M. & HEISER, J.B.  A vida dos vertebrados. Atheneu, 4ª 

ed. 2003  

• ORR, R.T. Biologia dos vertebrados. Rocca, 5ª ed. 2009.  

 

Complementar 

• KARDONG, K. V.  Vertebrados: Anatomia Comparada, Função e Evolução. 5ª Ed., 

São Paulo: Rocca.2011 

• STORER, T.; USINGER, R.L.; STEBBINS, R.C.; NYBAKKEN, J.W. Zoologia 

Geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 2000. 

• HILDEBRAND, M. Análise da estrutura dos vertebrados. São Paulo: Atheneu. 

2006.  

• VILLEE, C. A.; WALKER, Jr; BARNES, R. D. Zoologia Geral. 6.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 1988.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PROTISTA 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Origem, evolução e histórico dos sistemas de classificação dos Protistas. A sistemática e 

as regras de nomenclatura biológica; morfologia e sistemática de algas e protozoários. 

Morfologia comparativa e fisiologia dos Protistas. Choanoflagellata, Kinetoplastida, 

Parabasilida, Diplomonadida, Rhizopoda, Granuloreticulosa, Actinopoda, Apicomplexa, 

Opalinida, Ascetospora, Microspora, Ciliophora, Euglenida, Dinophyta, Cryptophyta, 

Stramenopila, Chlorophyta e Rodhophyta . Métodos e técnicas utilizados na montagem 

de lâminas para identificação de Protistas. Estudo de protozoários parasitas de homens e 

animais. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Entender das relações filogenéticas entre os principais grupos de protistas com base em 

conceitos atuais que norteiam a classificação de seres vivos; aplicar as regras de 

nomenclatura biológica, bem como técnicas de coleta e preservação de espécimes: 

reconhecer os principais grupos de protistas baseados em características utilizadas para 

identificação taxonômica destes organismos; conhecer a diversidade biológica e 

ecológica de protistas e a sua importância no ambiente e para o homem e animais. 

 

Específicos 

• Definir e descrever o Domínio Eukarya e o Reino Protista 

• Identificar ao nível de Classe/Gênero e espécie os representantes dos protozoários 

parasitas  

• Exemplificar os tipos de ciclos biológicos dos protozoários parasitas e estabelecer 

relações entre áreas de risco, epidemiologia e profilaxia da doença 

• Aprender técnicas utilizadas para o isolamento e identificação de protozoários 

parasitas 

 

CONTEÚDOS 

• Protozoário Parasitas do Homem e Animais 

• Leishmania 

• Trypanosoma Cruzi 

• Trichomonas 

• Giandia lamblia 

• Plasmodium 

• Entamoeba histolytica 

• Toxoplasma gondii 

• Técnicas parasitológicas de exames de fezes e evidenciação de protozoários 
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METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; 2. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos 

de avaliação tais como: provas, trabalhos, seminários e pesquisas. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.  

• REY, L. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

• NEVES, D.P. BITTENCOURT NETO, J.B. Atlas didático de Parasitologia. 1 ed. 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2006.  

• PESSOA, S. B.; MARTINS, A. V. Parasitologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1988.  

• REY, L. Bases da parasitologia médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

2002. 379p 

 

Complementar: 

• CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2.ed. 

São Paulo: Atheneu, 2008. 390 p. 

• NEVES, D.P. Parasitologia Dinâmica. 1 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003.  

• DE CARLI, G. A. Parasitologia Clínica: Seleção de Métodos e Técnicas de 

Laboratório para o Diagnóstico das Parasitoses Humanas. São Paulo: 

Atheneu,2001. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

MICOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

2° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Classificação geral dos seres vivos. Reino Fungi: definição. Taxonomia e biodiversidade 

micológica. A célula fúngica. Os fungos e sua evolução, filogenia, biologia, reprodução, 

ciclos de vida, fisiologia e ecologia. Importância dos fungos. Biologia comparada dos 

grupos fúngicos. Características e exemplos de membros do Reino Fungi. Padrões e 

processos em micologia básica.   

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Atualizar o conceito e a classificação dos Fungos, bem como ampliar os conhecimentos 

sobre a atividade desses organismos nos ecossistemas naturais e sua importância para o 

homem. 

 

Específicos: 

• Definir e descrever o Reino Fungi 

• Identificar ao nível de Filo/Classe, os representantes desses organismos na natureza 

• Compreender a função e importância dos fungos nos ecossistemas 

• Descrever as características dos fungos: formas de crescimento; ciclo de vida; 

reprodução; estrutura e ultra-estrutura celular 

• Descrever grupos de fungos de importância biotecnológica, ambiental, bem como, 

as espécies utilizadas como alimento, os fitopatogênicos e patogênicos para o 

homem e animais; 

• Aprender técnicas de isolamento e cultivo de fungos 

 

CONTEÚDOS 

• Características gerais dos Fungos: conceitos e classificação atual; 

• Morfologia geral dos diferentes Filos; 

• Fisiologia dos Fungos: componentes celulares, crescimento e reprodução;  

• Importância econômica dos Fungos; 

• Importância ecológica dos Fungos; 

• Importância biotecnológica dos Fungos; 

• Filo Chytridiomycota 

• Filo Zygomycota 

• Filo Glomeromycota 

• Filo Ascomycota 

• Filo Basidiomycota 

• Fungos assexuais (fungos conidiais) 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 
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• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; 2. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos 

de avaliação tais como: provas, trabalhos, seminários e pesquisas. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• GOMPERTZ, O.F.; CEBALHOS, B. S. O. & CORNEJO, L. C. Z. Biologia dos 

fungos. In:  TRABULSI, L. R. (Ed). Microbiologia. Rio de Janeiro: Atheneu.  1991. 

p241-247. 

• LACAZ, C. S.; PORTO, E. &. MARTINS, J. E. C. Micologia médica: Fungos, 

actinomicetos e algas de interesse médico. 8 ed. São Paulo:  Sarver. 1991. 

• TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia, 8 ed., Ed. Artmed, 

Porto Alegre, 2005, 920 p 

• MENEZES E SILVA; NEUFELD. Bacteriologia e Micologia para o laboratório 

clínico. Rio de Janeiro; Livraria e Editora Revinter, 2006. 

 

Complementar 

• LACAZ, C.S.; PORTO,  E.; HEINS-VACCARI, E.M. ; MELO, N.T. Sarvier, Guia 

para identificação de Fungos, Actinomicetos e Algas de Interesse Médico. 2001 

• INGRAHAM, J.L. Introdução à microbiologia: uma abordagem baseada em 

estudos de casos. 3 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

MICROBIOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

3° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Classificação geral dos seres vivos. Reino Monera e Domínios Bacteria e Archea: 

definição. Taxonomia e biodiversidade procariota. A célula bacteriana. Vírus: definição 

e classificação. Estrutura dos vírus. As bactérias e os vírus: evolução, filogenia, biologia, 

reprodução, ciclos de vida, fisiologia e ecologia. Importância das bactérias e dos vírus. 

Biologia comparada dos grupos bacterianos. Características e exemplos de bactérias e 

vírus. Padrões e processos em microbiologia bacteriana e viral. Biotecnologia de 

Microrganismos. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Atualizar o conceito e a classificação das bactérias e dos vírus, bem como ampliar os 

conhecimentos sobre a atividade desses organismos nos ecossistemas naturais e sua 

importância para o homem. 

 

Específicos: 

• Definir e descrever os domínios Archaea e Bacteria 

• Identificar ao nível de Filo os representantes dos domínios Archea e Bacteria na 

natureza 

• Classificar taxonomicamente os procariotas 

• Descrever as características das bactérias: formas de crescimento; ciclo de vida; 

reprodução; estrutura e ultra-estrutura celular 

• Compreender a função e importância das bactérias nos ecossistemas 

• Descrever grupos de bactérias de importância biotecnológica, ambiental, bem 

como, as espécies utilizadas como alimento e patogênicas para o homem e animais; 

• Desenvolver técnicas microbiológicas de coloração, isolamento e cultivo de 

bactérias 

• Definir, descrever e classificar os vírus 

• Descrever as características dos vírus: ciclo de vida; replicação; estrutura e ultra-

estrutura  

• Descrever vírus de importância ambiental e patogênicos para o homem e animais; 

• Conhecer técnicas de isolamento e cultura de vírus 

• Descrever a utilização de vírus na biotecnologia 

 

CONTEÚDOS 

• Características gerais das Bactérias: conceitos e classificação atual; 

• Descrição geral dos diferentes Filos; 

• Fisiologia das Bactérias: componentes celulares, crescimento e reprodução;  

• Importância econômica das Bactérias; 
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• Importância ecológica das Bactérias; 

• Importância biotecnológica das Bactérias 

• Bactérias Patogênicas ao homem e animais 

• Técnicas de coloração, isolamento e cultivo de bactérias 

• Características gerais dos vírus: conceitos e classificação atual; 

• Fisiologia das Vírus: estrutura, utra-estrutura, ciclo de vida e replicação;  

• Importância ambiental dos Viruá 

• Importância biotecnológica dos vírus 

• Vírus patogênicos ao homem, animais e plantas 

• Técnicas de isolamento e cultura de vírus 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; 2. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos 

de avaliação tais como: provas, trabalhos, seminários e pesquisas. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• CLARK, D. F.; et al. Microbiologia de Brock. 12ª Ed. Editora Artmed. 2010.1160 

p. 

• TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia, 8 ed., Ed. Artmed, 

Porto Alegre, 2005, 920 p 

• PELCZAR J.R.; M.J.; CHAN, E.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia:conceitos e 

aplicações. 2ª ed., São Paulo:Makron Books, v.1, 1996, 524p. 

• MENEZES E SILVA; NEUFELD. Bacteriologia e Micologia para o laboratório 

clínico. Rio de Janeiro; Livraria e Editora Revinter, 2006. 

 

Complementar: 

• ALBERTS, B.D., et al. Fundamentos da Biologia Celular - Uma introdução a 

Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre, 2 

• ed, Editora Artmed, 2006. 

• INGRAHAM, J.L. Introdução à microbiologia: uma abordagem baseada em 

estudos de casos. 3 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PARASITOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

4° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Classificação geral dos seres vivos. Domínio Eukarya e Reino Animal: definição. 

Taxonomia, sistemática e biodiversidade dos parasitas e seus vetores. Generalidades 

sobre o parasitismo. Morfologia, biologia, mecanismos de transmissão e ação, patogenia, 

sintomatologia, epidemiologia, profilaxia de helmintos e artrópodes parasitas do homem. 

Técnicas parasitológicas de laboratório. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender a Parasitologia como um processo de relação interespecífica; seu contexto 

ecológico e as ações dos parasitos nos seus hospedeiros intermediários, definitivos e no 

ecossistema. Causas e consequências das parasitoses sobre o homem e o seu inter-

relacionamento com o meio ambiente e a sua preservação, relacionando os conhecimentos 

adquiridos com os problemas sociais, econômicos e ambientais. 

 

Específicos 

• Definir e descrever o Domínio Eukarya e os Reinos Animal e Protista 

• Identificar ao nível de Classe/Gênero e espécie os representantes desses organismos 

na natureza 

• Importância biológica dos artrópodes na transmissão de doenças 

• Compreender as relações parasita-hospedeiro e do parasita com o ecossistema 

• Exemplificar os tipos de ciclos biológicos existentes na natureza e estabelecer 

relações entre áreas de risco, epidemiologia e profilaxia da doença 

• Relacionar as parasitoses com os problemas sociais e econômicos 

• Desenvolver pontos de vista críticos referentes aos assuntos abordados 

• Descrever a morfologia, biologia, classificação e doenças causadas pelos principais 

parasitas do homem e animais 

• Aprender técnicas utilizadas para o isolamento e identificação de parasitas 

• Favorecer o conhecimento das formas evolutivas a partir das aulas prática com a 

visualização dos parasitas demonstrados em aula 

 

CONTEÚDOS 

• Generalidades em Parasitologia: termos e conceitos utilizados.  

• Definição de hospedeiro, tipos de ciclos biológicos, interação parasito-hospedeiro. 

• Relações ecológicas entre os seres vivos 

• Conceitos de epidemiologia 

• Características gerais dos helmintos e artrópodes: conceitos, regras de 

nomenclatura zoológica e classificação atual; 

• Helmintologia: Filo Nematoda 
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• Ascaris lumbricóides 

• Toxocara canis 

• Enterobius vermicularis 

• Strongyloides stercoralis 

• Ancylostomidae 

• Trichuris trichiura 

• Wuchereria bancrofti 

• Helmintologia: Filo Platyhelminthes 

• Schistosoma mansoni 

• Taenia solium 

• Taenia saginata 

• Artrópodes: Filo Arthropoda 

• Siphonaptera 

• Anoplura 

• Acari: Sarcoptidae/Pyroglyphidae 

• Insetos Vetores 

• Técnicas parasitológicas de exames de fezes 

• Método de Hoffman 

• Método de Rugai 

• Método de Blagg 

• Método de Kato Katz 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; 2. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos 

de avaliação tais como: provas, trabalhos, seminários e pesquisas. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.  

• REY, L. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

• NEVES, D.P. BITTENCOURT NETO, J.B. Atlas didático de Parasitologia. 1 ed. 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2006.  

• PESSOA, S. B.; MARTINS, A. V. Parasitologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1988.  

• REY, L. Bases da parasitologia médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

2002. 379p.  

 

Complementar: 
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• CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2.ed. 

São Paulo: Atheneu, 2008. 390 p. 

• NEVES, D.P. Parasitologia Dinâmica. 1 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003.  

• DE CARLI, G. A. Parasitologia Clínica: Seleção de Métodos e Técnicas de 

Laboratório para o Diagnóstico das Parasitoses Humanas. São Paulo: 

Atheneu,2001. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ECOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

7° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Ecologia: no campo das ciências naturais e da sociedade. Ecologia: breves conceitos e 

ideias - visão tradicional e moderna. População: sistema população/meio ambiente, 

dinâmica, elementos de ecologia evolutiva. Espécies: interações e 

evolução.  Ecossistemas: características gerais, estrutura e funcionamento. Biosfera: 

organização, dinâmica, estrutura, história. Biosfera: meio ambiente do homem, 

ameaçada, fonte de alimento.   Ecologia interpelada no desenvolvimento 

sustentável:  preservar a biosfera x desenvolvimento.  Ecologia industrial: um campo 

integrador multidisciplinar. Ecologia da saúde: da visão clássica à visão alargada e 

integradora de ecomedicina.  Ecologia: ciência do século XXI: renovada, caminhas para 

ciência cidadã. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender a ecologia numa perspectiva tradicional e moderna, conseqüentemente 

reconhecer a importância dessa ciência como estruturação de conhecimentos 

socioambiental relevante para a sociedade, já que a mesma se volta para a preservação da 

biosfera, do desenvolvimento sustentável e das explicações para a proteção da vida, 

perspectiva essa que já apresenta para uma ciência cidadã. 

 

Específico 

Mostrar competências quanto aos conhecimentos específicos da ecologia básica.  

 

CONTEÚDOS 

• Ecologia: no campo das ciências naturais e da sociedade 

• Ecologia: breves conceitos e ideias - visão tradicional e moderna 

• População: sistema população/meio ambiente, dinâmica, elementos de ecologia 

evolutiva 

• Espécies: interações e evolução 

• Biomas e Ecossistemas: características gerais, estrutura e funcionamento 

• Biosfera: organização, dinâmica, estrutura, história 

• Biosfera: meio ambiente do homem, ameaçada, fonte de alimento 

• Ecologia interpelada no desenvolvimento sustentável: preservar a biosfera x 

desenvolvimento 
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• Ecologia industrial: um campo integrador multidisciplinar  

• Ecologia da saúde: da visão clássica à visão alargada e integradora de ecomedicina  

• Ecologia do século XXI: renovada, caminhas para ciência cidadã. 

 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 

• 1º Momento – Aula expositiva/dialogada 

Nesse momento buscam-se fazer um delineamento da ecologia nas visões tradicionais e 

modernas. Para tal adota-se a compreensão da ecologia no campo das ciências naturais e 

da sociedade No contexto da Ecologia tradicional apresentam-se as bases conceituais de 

população, ecossistema e biosfera. Na visão moderna aponta-se para a ecologia industrial, 

da saúde, desafios para o desenvolvimento sustentável, ecologia como ciência do século 

XXI. 

• 2º Momento – Trata das reflexões dos encartes 

Nos encartes encontram-se ‘fragmentos de textos reflexivos’ – Escolher um encarte -

Refletir sobre o texto e associar as reflexões com suas histórias de vida e formação. 

Atividade individual. 

• 3º momento – Trata da elaboração dos textos e apresentação dos trabalhos 

Este tópico refere-se ao processo de elaboração de um texto para posterior 

apresentação.  Atividade de grupo: Devem usar o texto indicado pelo curso e 

complementado com outros textos, sendo os mesmos referentes: (1) Desenvolvimento 

Sustentável. (2) Ecologia Industrial. (3) Ecologia da Saúde. (4) Ecologia para o século 

XXI (5) Biomas e Ecossistemas do mundo e do Brasil  

•  4º Momento – Aula de viagem de estudo 

Em grupo - Os discentes deverão fazer opção por uma proposta de uma atividade prática. 

Sugestão para os grupos: (1) Coleta de material aquático e/ou material vegetal, animal, 

com informações ecológicas, entre outras reconhecidas pelo grupo como importante. 

Material que deverá enriquecer o laboratório da UPE - Campus Garanhuns. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá por meio de provas, trabalhos em pequenos grupos e discussão no 

grande grupo. Avaliações de trabalhos dos seminários (orais e escritos) e dos relatórios 

de viagem de estudo.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BARBAULT, Robert. Ecologia Geral: estrutura e funcionamento da biosfera.  Rio 

de Janeiro: Vozes, 2011. 

• GUREVITCH, J.; SCHEINER, S.M.; FOX, G.A. Ecologia Vegetal. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 

• MOSCOVICI, Serge.  Natureza: para pensar ecologia. Rio de Janeiro: Mauad X: 

Instituto Gaia, 2007. (Eicos). 

• ODUM, Eugene Pleasants. Ecologia. Trad. Christhopher J. Tribe ; supervisão da 

tradução Ricardo Iglesias Rios. – Rio de Janeiro: Discos CBS, 1985 
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• RIZZIINI, Carlos Toledo.; COIMBRA FILHO, Adelmar F. .; HOUAISS, Antõnio. 

Ecossistemas Brasileiros. Brazilian Ecosystems. ENGE-RIO:Editora Index, 1988.  

 

Complementar 

• BEGON, M., C. R. Townsend .; HARPER J. L. 2007. Ecologia de Indivíduos a 

Ecossistemas. 4ªed,  Porto Alegre:  Artmed, 2005.   

• GOTELLI, N.J. 2007. Ecologia. Editora Planta, Londrina. 

• TOWNSEND, C. R., M. Begon e J. L. Harper. Fundamentos em Ecologia. Porto 

Alegre:  Artmed 2006.  

• RICKLEFS, R.E. 2003. A Economia da Natureza. 5ª ed. Editora Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

MORFO-ANATOMIA VEGETAL 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

1. Anatomia e morfologia vegetal: bases conceituais. 2. A célula vegetal: componentes e 

funções. 3. Tecidos vegetais: meristemático, revestimento, preenchimento, sustentação, 

condução, secreção e excreção (definição, estruturas, funções). 4. Morfologia 

interna: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente (estrutura e função). 5. Morfologia 

externa: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente (definição, estrutura, tipos, diferenças nos 

diversos grupos taxonômicos, sua relação com o ambiente. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Internalizar novos conhecimentos da Anatomia e Morfologia vegetal, de acordo com as 

vivências/experiências em sala de aula, campo, laboratório, textos discutidos, 

seminários.   

 

Específicos 

• Identificar por meio das observações e registros de plantas no campo e do 

confronto com a literatura as aprendizagens de Anatomia e Morfologia Vegetal. 

• Demonstrar por meios de leituras dos textos e da aula expositiva/dialogada 

conhecimentos apreendidos da Anatomia e Morfologia Vegetal. 

• Identificar nos pequenos grupos a participação individual e coletiva dos textos 

discutidos, apresentados e socializados no grande grupo, quanto a Anatomia e 

Morfologia Vegetal. 

• Identificar através das apresentações nos seminários como os discentes 

incorporaram as bases conceituais da Anatomia e Morfologia vegetal, bem como 

relaciona essa perspectiva com os ambientes em que elas vivem.   

 

CONTEÚDOS 

• Anatomia e Morfologia Vegetal:  Bases conceituais 

• A célula vegetal: componentes, diferenciações e funções. 

• Tecidos vegetais: definição e tipos 

• Meristemático -  definição, tipos de células, primários e secundários, diferenciação 

celular. 

• Revestimento – Epiderme e súber (das estruturas, funções).  

• Preenchimento – Parênquima 

• Sustentação – Colênquima e Esclerênquima 

• Condução – Xilema e Floema 

• Secreção  e Excreção. Definição, estruturas internas e externas, hidatódios. 

• Morfologia interna (anatomia): estrutura e função 

• Raiz  e Caule – estrutura primária e secundária 
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• Folha – estrutura do limbo, pecíolo (tecidos) 

• Flor, Fruto, Semente -  estrutura e função. 

• Morfologia externa (organografia) do vegetal: estruturas, tipos,funções, diferenças 

nos diversos grupos taxonômicos, sua relação com o ambiente. 

• Raiz, caule - estruturas, tipos, funções, diferenças nos diversos grupos 

taxonômicos, sua relação com o ambiente. 

• Folha - estruturas, tipos, funções, diferenças nos diversos grupos taxonômicos, sua 

relação com o ambiente. 

• Flor, fruto, semente - estruturas, tipos, funções, diferenças nos diversos grupos 

taxonômicos, sua relação com o ambiente. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

Esta disciplina de Anatomia e Morfologia Vegetal será conduzida por meio de aulas 

expositivas e/ou dialogadas em sala de aula, no laboratório por meio do uso de cortes de 

material vegetal e uso de microscópio e lupa. Aula no campo por meio de viagem de 

campo (Observar as plantas no campo quanto as suas estruturas básicas). Serão 

utilizados: Projetor de slides, retroprojetor, cartolina, papel madeira, papel ofício-A4, 

lápis de cores, pincel para quadro-branco. Campo, Laboratório. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá por de provas, dos trabalhos individuais e de grupo, seminários, 

relatórios da viagem de campo. Atividades de laboratório. 

 

BIBLIOGRAFIA  

• CUTTER, Elizabeth G. Anatomia Vegetal. Parte I. Células e Tecidos. São Paulo: 

Roca, 1986. 304p. 

• ______. Anatomia Vegetal. Parte II. Órgãos e Interpretação. São Paulo: Roca, 

1987. 333p. 

 

• FERRI, Mário Guimarães.    Botânica:  Morfologia interna das plantas [Anatomia]. 

15.ed., 2. reimpressão. – São Paulo : Nobel, 1983.   113p.  

• ______. Botânica:  Morfologia externa das plantas [organografia]. 15.ed., 2. 

reimpressão. – São Paulo : Nobel, 1983.   149p.  ISBN 85-213-0044-1. 

• GONÇALVES, Eduardo Gomes.; LORENZI, Harri. Morfologia Vegetal: 

Organografia e Dicionário Ilustrado de Morfologia de Plantas Vasculares. São 

Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2007. ISBN. 85-86714-25-2. 

• MODESTO, Zumira M.M; SIQUEIRA, Nilza J.B. Botânica. São Paulo: Ed.EPU, 

1981. (Coleção Currículo e Estudos de Biologia). 

• VIDAL, Waldomiro Nunes; VIDAL, Maria Rosária Rodrigues. Taxonomia 

Vegetal. – Viçosa: UFV, 2001. 89p. (Cadernos didáticos, 57). 89p.   ISBN: 85-

7269-085-9. 

• ______. Botânica: Organografia quadros sinóticos ilustrados de fanerógamos. – 

4.ed. rev.ampl. - Viçosa: UFV, 2000.124p. ISBN: 85-7269-054-9. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

tel:85-86714-25-2
tel:85-7269-085-9
tel:85-7269-085-9
tel:85-7269-054-9
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

BOTÂNICA SISTEMÁTICA 

Código: 

 

Período: 

7° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

MORFO-ANATOMIA VEGETAL 

Carga Horária: 

60H 

 

EMENTA  

1.Botânica: bases conceituais, taxonomia e/ou sistemática, identificação, nomenclatura, 

classificação, unidades taxonômicas,  táxon, taxa). 2. Reino Vegetal  e as 

divisões: Tallophyta -  Bryophyta - Pteridophyta, - Gmynospermae – Angisospermae. 3. 

Teoria da evolução: sistemática moderna ou filogenética. 4. Código Internacional de 

Nomenclatura Botânica - (princípios, artigos, recomendações, capítulos, secção). 5. 

Princípios Taxonômicos: sistemas taxonômicos; características fisiológicas e 

micromorfológicas; critérios morfológicos. 6. Divisão Angiospermae e suas classes: 

- Dycotiledoneae  e  Monocotyledoneae (principais características, principais subclasses; 

principais representantes; origem e evolução de alguns representantes).  7. Organografia 

das angiospermas: Flor e inflorescência, fruto e semente, folha, caule, raiz. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Internalizar novos conhecimentos da Botânica, de acordo com as vivências/experiências 

em sala de aula, campo, laboratório, textos discutidos e apresentados. 

 

Específicos 

• Identificar por meio da técnica projetiva (associativa) e suas justificativas o 

universo representacional da sua compreensão de Botânica. 

• Identificar por meio das observações e registros de plantas no campo e do confronto 

com a literatura as aprendizagens de Botânica. 

• Demonstrar por meios de leituras dos textos e da aula expositiva/dialogada 

conhecimentos apreendidos da Botânica. 

• Identificar nos pequenos grupos a participação individual e coletiva dos textos 

discutidos, apresentados e socializados no grande grupo, quanto a Organografia das 

Angiospermae. 

• Identificar através do seu planejamento didático, como os discentes incorporaram 

as bases conceituais da botânica, suas principais divisões, características, nichos 

ecológicos, entre outros aspectos para o seu cotidiano de sala de aula. 

 

CONTEÚDOS 

• Bases conceituais da Botânica: Taxonomia e/ou Sistemática 

• Identificação –  definição e determinação de um táxon 

• Nomenclatura  -  Categorias ou unidades taxonômicas (conceitos das categorias 

taxonômicas – (Reino, divisão, ordem, classe, gênero, espécie e outros) 

• Classificação – Ordenação das plantas de  um “táxon” 

• Reino Vegetal  e as divisões 
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• EICHLER (1883) - Divisões Tallophyta -  Bryophyta - Pteridophyta, - 

Gmynospermae -  Angiospermae   

• ENGLER (1964) :  Divisão Spermathophyta :  Gymonosermae e Angiospermae 

(Monocotyledoneae e Dicotyledoneae ). 

• Teoria da evolução 

• Relações genéticas,  sistemática moderna ou filogenética 

• Código Internacional de Nomenclatura Botânica - (princípios, artigos, 

recomendações, capítulos, secção) 

• Princípios Taxonômicos 

• Sistemas taxonômicos, características fisiológicas e micromorfológicas; critérios 

morfológicos 

• Divisão Angyospermae 

• Caracteres gerais-  Classificação - Origem - Angiospermas primitivas 

• Classe Dicotyledoneae  ( Magnoliatae) 

• Características Gerais cotilédone, raiz, caule, folha, flor, pólen 

• Subclasses: Magnoliidae, Hamameliidae, Caryophyllidae, Dilleniidae, Rosidae, 

Asteridae 

• Ordens: 56 - Famílias: 293 - Espécies: Mais ou menos 165.000  aproximadamente. 

• Principais representantes por subclasses 

• As subclasses e os nichos ecológicos 

• A evolução das subclasses 

• Classe Monocotyledoneae – ( Liliatae )  

• Origem 

• Características : cotilédone, raiz, caule, folha, flor, pólen 

• Subclasses: Alismatidae, Arecidae, Commelinidae e Liliidae 

• Ordem:  18 - Família: 61 - Espécies 55.000  aproximadamente 

• Principais representantes por subclasses 

• As subclasses e os nichos ecológicos 

• A evolução das subclasses 

• Organografia das Angisospermae 

• Flor e inflorescência -  Fruto e semente – Folha – Caule – Raiz 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

A disciplina de Botânica será ministrado em três momentos pedagógicos:  Investigativo-

Aula expositiva/dialogada - Vivência/Experiência do conhecimento. 

• 1º Momento – Investigativo 

Técnica investigativa das representações sociais (projetiva associativa) – tema indutor 

Botânica; 2. Reconhecimento prévio dos estudantes a cerca da Botânica. 

• 2º Momento – Aula expositiva/dialogada 

Em sala de aula: Bases conceituais da Botânica: Taxonomia e/ou sistemática. 

Identificação, classificação, nomenclatura. Categorias ou unidades taxonômicas. 

Principais divisões.  

Em campo: Observar as plantas no campo quanto ao seu nicho, quanto à percepção das 

suas características básicas. Coletar exemplares de plantas Monocotyledoneae e 

Dicotyledoneae. 

Em sala de aula:  Estudos e discussão nos pequenos grupos. 

• 3º Momento – Vivência/Experiência do conhecimento 

Em sala de aula: Comparar características observadas no campo com as registradas na 

literatura. 

Em sala de aula: Socialização no grande grupo dos estudos e discussão do pequeno grupo. 
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Em sala de aula: Construção de um planejamento didático-pedagógico de Botânica para 

sua Escola. 

Serão utilizados como multimeios - Projetor de slides, retroprojetor, cartolina, papel 

madeira, papel ofício-A4, lápis de cores, pincel para quadro-branco. Campo, Laboratório. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá por meio da participação individual e de grupo em cada momento 

proposto na metodologia, como estratégia pedagógica. Adotar-se-á as avaliações 

(provas), bem como seminários, trabalhos desenvolvidos em viagens de estudo e das aulas 

de laboratório.   

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BARROSO, Graziela Maciel. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol.1. 

LTC/EDUSP. 1978. 

• FERRI, Mário Guimarães.    Botânica :  Morfologia externa das plantas 

[organografia]. 15.ed., 2. reimpressão. – São Paulo : Nobel, 1983.   149p.  ISBN 

85-213-0044-1 

• JUDD, Walter S.; CAMPBELL, Christopher S.; ; KELLOGG, Elizabeth A.; 

STEVENS, Peter F.; DONOGHUE. Sistemática Vegetal: um enfoque filogenético. 

Porto Alegre: Artmed, 2009. 

• MODESTO, Zumira M. M.;  SIQUEIRA, Nilza J.B. Botânica (Currículo e Estudos 

de Biologia). São Paulo: Ed.EPU, 1981. 89 

• SOUZA, Vinicius C.; LORENZI, Harri. Botânica Sistemática: guia ilustrado para 

identificação das famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em 

APG II. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008.  

• VIDAL, Waldomiro Nunes & VIDAL, Maria Rosária Rodrigues. Taxonomia 

Vegetal. – Viçosa: UFV, 2001. 89p. (Cadernos didáticos, 57). 89p.    

• ______. Botânica: organografia, quadros sinóticos ilustrados de fanerógamos. – 

4.ed. rev. ampl. - Viçosa: UFV, 2000.124p.  

 

Complementar: 

• Artigos referentes as temáticas do ensino.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

FISIOLOGIA VEGETAL 

Código: 

 

Período: 

6° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

(1) Água no sistema Solo-Planta-Atmosfera.   (2) Fotossíntese: bases conceituais e os 

sistemas fotossintéticos. (3) Respiração. (4) Absorção e transporte de íons. (5) Nutrição 

Mineral: os elementos essenciais. (6) Fixação biológica do nitrogênio. (7) Translocação 

de solutos orgânicos. (8) Biossíntese: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos 

nucléicos. (9) Crescimento de plantas e idades: análise quantitativa, relações alométricas, 

estimativas da eficiência de conversão de energia solar. 2.10 Hormônios: Ácido Indolil 

Acético – AIA, Auxinas, Giberelinas, citocininas 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Internalizar novos conhecimentos Fisiologia Vegetal, de acordo com as 

vivências/experiências em sala de aula, campo, laboratório, textos discutidos, seminários. 

  

Específicos: 

• Identificar por meio das observações e registros de plantas no campo e do confronto 

com a literatura as aprendizagens de Anatomia e Morfologia Vegetal. 

• Demonstrar por meios de leituras dos textos, livros e da aula expositiva/dialogada 

conhecimentos apreendidos de Fisiologia Vegetal. 

• Identificar nos pequenos grupos a participação individual e coletiva dos textos 

discutidos, apresentados e socializados no grande grupo, quanto a Fisiologia 

Vegetal. 

• Identificar através das apresentações nos seminários como os discentes 

incorporaram as bases conceituais da Fisiologia Vegetal, bem como relaciona essa 

perspectiva com os ambientes em que elas vivem.  

  

CONTEÚDOS 

• Água no sistema Solo-Planta-Atmosfera:  

• Água: absorção e translocação; água no solo; Potencial total da água, potencial 

hídrico, movimento da água no solo, planta, atmosfera. Á água na planta; células 

com diferentes condições hídricas. Dinâmica da água; movimento de água do solo 

para as raízes; percurso do movimento da água visto em corte de raízes da epiderme 

aos vasos condutor xilema (vias apoplasto e simplasto). 

• Transpiração: definições, mecanismos de transpiração, fatores abióticos que 

influenciam a transpiração. 

• Transpiração nos principais ecossistemas brasileiros. 

• Transpiração em espécies cultivadas no Brasil 

• Efeitos da aspirina (ácido acetilsalicílico) em plantas: É folclórico ou científico? 

• Fotossíntese: bases conceituais e os sistemas fotossintéticos 
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• Cloroplastos como continente da fotossíntese, pigmentos, espectro de absorção, 

ocorrência nas plantas; estrutura química da clorofila (fitol e porfina). 

• Absorção da luz pelos pigmentos; unidade fotossintética; sistemas fotossintéticos 

(fotossistemas I, II). 

• Ciclo do Carbono – Plantas C3. C4 e CAM (Metabolismo ácido das crassuláceas). 

Fotorrespiração. 

• Respiração 

• Bioquímica da respiração; desdobramentos de carboidratos; Via pentose-fosfato; 

Ciclo de Krebs 

• Cadeia Respiratória; desdobramentos de lipídios; desdobramentos das proteínas 

• Outros sistemas que liberam CO2 e consomem O2 

• A respiração nos órgãos dos vegetais (raízes, caule, folhas, frutos) 

• Fatores que afetam a respiração (substrato, Oxigênio, temperatura, danos e doenças, 

gás carbônico) 

• Absorção e transporte de íons 

• O solo como fornecedor de nutrientes.  

• Absorção, transporte e redistribuição: definindo termos 

• Os processos passivos de absorção 

• O processo ativo 

• Fatores que afetam a absorção: aeração, temperatura, umidade, ânions, cátions, 

potencialidade genética. 

• Micorrizas 

• Transporte radial 

• Absorção foliar 

• Transporte e distribuição 

• Excreção 

• Nutrição Mineral: os elementos essenciais 

• Macronutrientes e Micronutrientes: Funções, compostos 

• Enzimas, reação e metais 

• Fixação biológica do nitrogênio 

• Aspectos fisiológicos da fixação de nitrogênio 

• Assimilação do nitrogênio pelas plantas 

• Redução assimilatória do nitrato 

• Ocorrência e distribuição dos aminoácidos 

• A incorporação de nitrogênio em compostos orgânicos 

• Translocação de solutos orgânicos 

• Mecanismos de transportes no floema; fluxo de pressão. 

• Biossíntese:  carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos  

• Crescimento de plantas e idades: análise quantitativa, relações alométricas, 

estimativas da eficiência de conversão de energia solar. 

• Hormônios: Ácido Indolil Acético – AIA, Auxinas, Giberelinas, citocininas.  

• Germinação 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

Esta disciplina de Fisiologia Vegetal será conduzida por meio de aulas expositivas e/ou 

dialogadas em sala de aula, no laboratório por meio do uso de práticas relacionadas a 

temática investigada. Apresentação de seminários. Aulas de campo. Serão 

utilizados Projetor de slides, retroprojetor, cartolina, papel madeira, papel ofício-A4, lápis 

de cores, pincel para quadro-branco. Campo, Laboratório. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá com provas, dos trabalhos individuais e de grupo, seminários, 

relatórios da viagem de campo e de aulas de laboratório.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• FERRI, Mário Guimarães. Fisiologia Vegetal. Vol. 1. São Paulo: EPU. 

• FERRI, Mário Guimarães. Fisiologia Vegetal. Vol.2. São Paulo: EPU. 

• KERBAUY, Gilberto Barbante. Fisiologia Vegetal.  Editora Guanabara Koogan. 2ª 

ed. 2012 

• PRADO, Carlos Henrique B. de A.; CASALI, Carlos Aparecido.  Fisiologia 

Vegetal:  práticas em relações hídricas, fotossíntese e nutrição mineral.   Editora 

Manole. 

• RAVEN, Peter H. Biologia Vegetal. Editora Guanabara Koogan, 7ª.ed. 2007. 

• TAIZ, Lincoln.; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia Vegetal. Editora Artmed.   4ª.ed.      

• TROEH, Frederick. R.; RHOMPSON, Louis M. Solos e fertilidade do 

solo.   Editora. Andrei.   

 

Complementar:  

• EPSTEIN, Emanuel. Nutrição Mineral de Plantas: princípios e perspectivas. 2ª. 

ed.    Editora Planta. 

• LORENZI, Harri. Manual de identificação e controle de plantas daninhas.    Editora 

Plantarum. 

• MALAVOLTA, Euripedes. Adubos e Adubações. Editora Nobel 

• PRIMACK, Richards B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da Conservação. Editora 

Efraim Rodrigues. 

• REFOR, Minst. Agric, Abastec.  Compêndio de 

defensivos  agrícolas. 8.ed.  Editora Andrei. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

BIOESTATÍSTICA 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: Carga Horária: 

 

 

EMENTA  

Conceitos fundamentais de estatística, fases do trabalho estatístico, aplicação e apuração 

dos dados da estatística em fatos vitais (educação, saúde e agricultura), população e a 

escolha da amostra, índices e coeficientes, representação gráfica, medidas de tendência 

central, medidas de dispersão e variabilidade, análise de variância, teste de significância, 

testes não – paramétricos.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender os fundamentos básicos da estatística, de acordo com os fatos vitais, como 

educação, saúde e agricultura.  

 

Específicos 

• Definir estatística  

• Identificar fases do trabalho estatístico e sua compreensão em fatos vitais 

(educação, saúde e agricultura.) 

• Saber escolher amostra na população.  

• Identificar na população amostras adequadas 

• Compreender os índices e coeficientes, representação gráfica e medidas de 

tendência central e medidas de dispersão. 

• Compreender variabilidade e análise de variância. 

• Compreender testes de significância e não – paramétricos. 

 

CONTEÚDOS 

• Estatística: Bases conceituais   

• Fases do trabalho estatístico 

• Dados estatísticos: aplicação e apuração em fatos vitais  

• População versus amostra 

• Índices e coeficientes, representação gráfica,  

• Medidas: tendência central, dispersão  

• Variabilidade, análise de variância, 

• Testes: significância e não – paramétricos.  

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 
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Aulas expositivas e expositivas/dialogadas. Elaboração de conhecimentos estatísticos no 

quadro e lápis piloto. Uso de computadores extra-sala de aula.  

 

AVALIAÇÃO  

As avaliações ocorrerão por meio de provas e trabalhos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• CALLEGARI JAQUES, S. M. Bioestatística: princípio e aplicações. RS: Artmed: 

2003. 

• VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 

• ZAR, Jerrold H. Biostatistical Analysis. 4.ed. New Jersey: Pretice Hall, 1999. 

 

Complementar  

• ALENCAR, F.E. Estatística Aplicada. São Paulo: Nobel, 1994. 

• BERQUO, E. S. Bioestatística. São Paulo: EPU, 1989.  

• CRESPO, A.A. Estatística Fácil. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

• HOFFMAN, R. Estatística. São Paulo: Atlas, 1994. 

• VIEIRA, S. Elementos de Estatística. São Paulo: Atlas, 1999. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

BIOFÍSICA 

Código: 

 

Período: 

4° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Introdução à biofísica; biofísica da célula e da água; biofísica dos canais iônicos; biofísica 

das membranas excitáveis; potenciais de ação nas células nervosas e do miocárdio; 

biofísica das ondas nos sistemas biológicos; métodos biofísicos de investigação biológica: 

cromatografia e eletroforese; biofísica das radiações ionizantes; efeitos biológicos das 

radiações ionizantes; aplicações das radiações ionizantes nas áreas:  biológica e médica. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Introduzir os princípios biofísicos básicos que regem as células e os sistemas biológicos.  

 

Específicos: 

• Conhecer aspectos biofísicos da água e que influenciam diretamente na biofísica da 

célula. 

• Investigar e conhecer a importância das alterações iônicas em células excitáveis e 

a importância das alterações elétricas nas células. 

• Investigar os efeitos da interação das ondas com os sistemas biológicos. 

• Estudas os princípios biofísicos básicos de investigação biológica: cromatografia e 

eletroforese. 

• Estudar os princípios básicos da interação das radiações ionizantes com a matéria 

viva, assim como aplicações das radiações ionizantes nas áreas biológicas e 

médicas. 

 

CONTEÚDOS 

• Biofísica da água; 

• Biofísica da célula; 

• Biofísica dos canais iônicos; 

• Alterações iônicas em células excitáveis; 

• Potencial de ação nas células nervosas e cardíacas; 

• Interação de ondas com os sistemas biológicos; 

• Cromatografia e eletroforese; 

• Princípios básicos das radiações ionizantes; 

• Interação das radiações ionizantes com a matéria viva; 

• Aplicações das radiações ionizantes nas áreas biológicas e médicas. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 
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• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, projetor 

de multimídias, filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas 

cassetes/cd’s, materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas para o ensino de Biologia 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, 

auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• OKUNO, E; Caldas, I.L; Chow, C.- Física para ciências biológicas e biomédicas – 

São Paulo: Harbra, 1996. 

• GARCIA, José H.R. – Biofísica fundamentos e aplicações – São Paulo: Pearson 

Education, 2003. 

• HENEINE, I.F. – Biofísica básica – São Paulo: Atheneu, 2002. 

• GARCIA, E.A.C. – Biofísica – São Paulo: Sarvier, 2002. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

IMUNOLOGIA BÁSICA 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Introdução à imunologia; conceito de antígenos; anatomia do sistema imune; imunidade 

inata; sistema complemento; receptores de membrana para antígenos; interação antígeno-

anticorpo; imunidade adaptativa; resposta imune humoral; resposta imune celular; 

controle da resposta imune; vacinas; imunodeficiências; alergias. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Introduzir os princípios imunológicos básicos que regem a defesa contra patógenos e 

substâncias nocivas. 

 

Específicos: 

• Conceito de antígeno. Conhecer a anatomia do sistema imunológico e as células 

que nele estão envolvidas. 

• Investigar os princípios da resposta imunológica inata ou natural, assim como do 

sistema complemento, seu funcionamento normal e deficiente. 

• Conhecer os principais tipos de receptores de membrana para antígenos e seu 

funcionamento. 

• Compreender a interação antígeno-anticorpo e suas implicações. 

• Estudar a resposta imunológica adaptativa celular e humoral. 

• Compreender os principais mecanismos de controle da resposta imunológica. 

• Conceituar vacinas. Compreender a importância das vacinas para o 

desenvolvimento das sociedades modernas. 

• Estudar as imunodeficiências e as alergias, conceituando estas patologias e 

ressaltando a importância destas doenças nas sociedades modernas. 

 

CONTEÚDOS 

• Introdução à imunologia. 

• Conceito de antígeno. 

• Anatomia do sistema imunológico. Células do sistema imunológico. 

• Resposta imunológica inata. 

• Sistema complemento, vias de ativação e mecanismos efetores. 

• Receptores de membrana para antígenos e seu funcionamento. 

• Interação antígeno-anticorpo e suas implicações. 

• Resposta imunológica adaptativa celular e humoral. 

• Mecanismos de controle da resposta imunológica. 

• Conceito de vacinas, tipos, aplicações. Importância das vacinas nas sociedades 

modernas. 
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• Imunodeficiências: infecção pelo HIV e AIDS. Implicações para o funcionamento 

do sistema imunológico. Implicações para vida do indivíduo acometido. 

• Alergias: conceitos, importância, implicações nas sociedades modernas. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, projetor 

de multimídias, filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas 

cassetes/cd’s, materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas para o ensino de Biologia 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, 

auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• DELVES P.J., MARTIN S.J., BURTON D.R., ROITT I.M. Fundamentos de 

Imunologia – Editora Guanabara Koogan, 12ª EDIÇÃO, 2013. 

• JANEWAY C. A., TRAVERS, P., WALPOR M., SHLOMCHIK - Imunobiologia 

- Editora Artmed, 7ª EDIÇÃO, 2010. 

• ABBAS, ABUL K. – Imunologia Celular e Molecular – Editora Revinter, 4ª 

EDIÇÃO, 2008. 

• GOLDSBY, RICHARD A., KINDT, THOMAS J., OSBORNE, BARBARA A. – 

Imunologia de Kuby – Editora Artmed, 6ª EDIÇÃO, 2008. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

QUÍMICA GERAL 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Conceitos básicos de Química Geral. Átomos, moléculas e íons. Estequiometria. 

Estrutura atômica e Tabela Periódica. Ligações e reações químicas. Instrumentação 

laboratorial básica. Técnicas laboratoriais de preparo de soluções. Noções básicas de 

análise volumétrica. Reações em solução aquosa. Gases. Propriedades das soluções. 

Cinética Química. Equilíbrio Químico. Ácidos e Bases. Termodinâmica. Reações de 

Oxirredução e Eletroquímica. Introdução à Química Orgânica. Estados da matéria e 

Forças Intermoleculares. Química Nuclear. Polímeros orgânicos (sintéticos e naturais) e 

Biomoléculas. Química Ambiental. 

 

OBJETIVOS 

• Proporcionar ao aluno conhecimentos químicos fundamentais para análise, 

interpretação e solução de situações-problema do cotidiano profissional.  

• Compreender e interpretar os fenômenos químicos aplicados à ação biológica.  

• Adquirir habilidades em cálculos químicos.  

• Associar os conceitos de Química Geral aos fatos do cotidiano, contextualizando-

os com os processos biológicos em geral. 

 

CONTEÚDOS 

• Introdução ao estudo da Química 

• Modelos atômicos 

• Estrutura atômica e Tabela Periódica 

• Propriedades da matéria: Átomos, moléculas e íons 

• Ligação Química: elétrons de valência 

• Ligação iônica 

• Ligação covalente e estrutura de Lewis 

• Cargas formais  

• Ressonância 

• Geometria molecular 

• Polaridade das moléculas 

• Forças intermoleculares: sólidos e líquidos 

• Gases e suas propriedades  

• Propriedades das soluções 

• Equações químicas e estequiometria 

• Reações em solução aquosa 

• Reações de Oxirredução 

• Ácidos e Bases 

• Equilíbrio químico 
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• Noções de Cinética química 

• Leis da Termodinâmica 

• Introdução a química orgânica 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Aulas expositivas dialogadas, discussões, leituras, construções de análises da 

realidade proposta. Na realização das aulas teóricas serão utilizados recursos 

didáticos tais como: lousa, pincel, imagens, livros, apostilas, slides, cartazes entre 

outros.  

• Uma prática que se faz importante discorrer é a cerca das discussões de textos de 

livros e/ou de periódicos científicos atualizados, precedidas de uma nota 

introdutória do tema proposto, por parte do regente. No momento das discussões, 

serão apresentadas situações problema, para as quais os alunos devem oferecer 

soluções, baseados nos conhecimentos previamente adquiridos na disciplina. 

• As atividades experimentais serão realizadas no Laboratório havendo a aplicação 

e/ou treinamento do conteúdo teórico. 

 

AVALIAÇÃO 

As avaliações serão elaboradas de forma objetiva e subjetiva, com atividades de pesquisa 

e seminários temáticos. A verificação objetiva consistirá na aplicação de provas ao final 

de cada unidade e exercícios semanais dos assuntos ministrados e da frequência às aulas. 

O produto das práticas no será aferido por meio de relatórios. 

A parte subjetiva consiste na consideração do envolvimento dos discentes com as 

atividades teóricas e práticas, a qual servirá de aprofundamento das discussões de sala de 

aula, por meio do desempenho dos alunos nas discussões dos temas propostos em aula. 

Provas escritas: peso 7; Participação em exercícios semanais: peso 2; Relatórios práticos: 

peso 1.  

 

BILIOGRAFIA 

• ATKINS, P. W. Princípios de química:   questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 3ª Ed. Porto Alegre:   Bookman,   2006. 

• CHANG, R. Química Geral: conceitos essenciais. 4ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 

2010. 

• TREICHEL JR., P. M. ;  KOTZ, JOHN C. Química Geral e reações químicas. 6a 

ed. Vols. 1 e 2. São Paulo: Cengage, 2010.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

QUÍMICA ORGÂNICA 

Código: 

 

Período: 

2° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

QUÍMICA GERAL 

Carga Horária: 

60H 

 

EMENTA 

Química do carbono.  Cadeias carbônicas. Radicais orgânicos. Funções orgânicas 

(nomenclatura e propriedades). Isomeria plana e espacial. Principais reações orgânicas. 

Polímeros. 

 

OBJETIVOS 

Compreender a química do carbono, em termos de cadeias carbônicas e radicais 

orgânicos, funções e isomeria plana e espacial, suas principais reações orgânicas e 

identificação de polímeros e sua importância para as ciências agrárias e biológicas.  

 

CONTEÚDOS 

• Química do Carbono. 

• Cadeias carbônicas  

• Radicais orgânicos. 

• Funções orgânicas (nomenclatura e propriedades). 

• Isomeria plana e espacial 

• Principais reações orgânicas.  

• Polímeros 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Aulas expositivas dialogadas, discussões, leituras, construções de análises da 

realidade proposta. Na realização das aulas teóricas serão utilizados recursos 

didáticos tais como: lousa, pincel, imagens, livros, apostilas, slides, cartazes entre 

outros.  

• Uma prática que se faz importante discorrer é a cerca das discussões de textos de 

livros e/ou de periódicos científicos atualizados, precedidas de uma nota 

introdutória do tema proposto, por parte do regente. No momento das discussões, 

serão apresentadas situações problema, para as quais os alunos devem oferecer 

soluções, baseados nos conhecimentos previamente adquiridos na disciplina. 

• As atividades experimentais serão realizadas no Laboratório havendo a aplicação 

e/ou treinamento do conteúdo teórico. 

 

AVALIAÇÃO 

As avaliações serão elaboradas de forma objetiva e subjetiva, com atividades de pesquisa 

e seminários temáticos. A verificação objetiva consistirá na aplicação de provas ao final 

de cada unidade e exercícios semanais dos assuntos ministrados e da frequência às aulas. 

O produto das práticas no será aferido por meio de relatórios. 

A parte subjetiva consiste na consideração do envolvimento dos discentes com as 

atividades teóricas e práticas, a qual servirá de aprofundamento das discussões de sala de 
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aula, por meio do desempenho dos alunos nas discussões dos temas propostos em aula. 

Provas escritas: peso 7; Participação em exercícios semanais: peso 2; Relatórios práticos: 

peso 1.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• MCMURRY, J. Química Orgânica. 7a. ed. Sao Paulo: CENGAGE Learning, 2011.  

• CAREY, F.A., Química Orgânica. 4a. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

• BARBOSA, L.C.A. Introdução a Química Orgânica. 2a. ed. Sao Paulo: Pearson, 

2010. 

 

Complementar: 

• GERENUTTI, M. Química Orgânica - Compreendendo a Ciência da vida. 2a. ed. 

Sao Paulo: Ed. Atomo, 2010. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

BIOQUÍMICA I 

Código: 

 

Período: 

3° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

QUÍMICA ORGÂNICA 

Carga Horária: 

60H 

 

EMENTA  

Introdução à Bioquímica e seus fundamentos. A célula e sua organização bioquímica. 

Estudo das biomoléculas e suas propriedades. Aspectos bioquímicos da origem da vida. 

Propriedades da água.  

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender a natureza química das moléculas encontradas nas células vivas, as suas 

funções biológicas e a importância dessas biomoléculas nos fenômenos que regem um ser 

vivo, bem como sua relação com o meio ambiente. 

 

Específicos: 

• Identificar a estrutura e a função dos componentes moleculares das células e de 

compostos químicos biologicamente importantes; 

• Compreender as interações moleculares que se realizam nos organismos vivos; 

• Compreender os processos bioquímicos;  

• Integrar o conhecimento da bioquímica com a Biologia.  
 

CONTEÚDOS 

Teórico: 

• Bioquímica celular  

• Água nos sistemas vivos 

• Sais minerais nos sistemas vivos 

• Proteínas 

• Estrutura química 

• Função das proteínas 

• Ligações peptídicas 

• Tipos 

- simples e conjugadas 

- complexas e derivadas   

• Base estrutural das proteínas  

- Aminoácidos 

- Essenciais e não essenciais 

- Endógenos e exógenos 

• Estrutura das proteínas 

- Primária, secundária, terciária e quaternária  

• Desnaturação protéica 

• Enzimas 

- tipos de enzimas 
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- fatores que influenciam a ação das enzimas 

- enzimas nos processos metabólicos  

• Anomalias causadas por alterações enzimáticas 

• Carboidratos 

• Estrutura química 

• Classificação dos carboidratos 

• Função dos carboidratos 

• Tipos de carboidratos – monossacarídeos, dissacarídeos, polissacarídeos 

• Principais carboidratos encontrados nos seres vivos 

• Lipídeos 

• Estrutura química 

• Função 

• Tipos de Lipídeos  

• Principais ácidos graxos 

• Ácidos nucléicos 

• Estrutura química  

• Função 

• Tipos 

• Duplicação do DNA 

• Transcrição protéica 

• Vitaminas 

• Vitaminas hidrossolúveis 

• Vitaminas lipossolúveis 

• Avitaminoses 

 

Prático: 

• Introdução ao laboratório  

• Vidrarias 

• Preparo de soluções e solução tampão 

• Reações Gerais das proteínas 

• Determinação da atividade enzimática 

• Identificação de carboidratos 

• Atividade anti-oxidante da vitamina C 

• Dosagem de lipídeos no plasma 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

A metodologia de caráter multifacetado tem como uma de suas finalidades subsidiar os 

processos de desenvolvimento e de construção das competências indispensáveis à prática 

profissional. Deve pautar-se pela relação teórico – prática e por princípios 

interdisciplinares que permitam a abordagem problematizadora dos conteúdos a partir da 

realidade social concreta, considerando as especificidades das disciplinas. Utilizar-se-á 

diferentes procedimentos de ensino (aulas expositivas, leitura, discussão e produção de 

texto, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, palestras, conferências e 

discussões em plenária), de recursos didáticos e multimeios educacionais diversificados 

como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem. Neste sentido, na vivência da 

metodologia, recomenda-se a adoção de trabalhos individuais que atendam a 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a democratização do 

conhecimento e a construção da cidadania individual e coletiva. 

 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação é processual, privilegiando os aspectos qualitativos, e tendo caráter 

diagnóstico e formativo visando prioritariamente a valorização das aquisições que 

constroem a identidade pessoal e profissional. 

A metodologia de avaliação inclui o uso de procedimentos que permitam o 

acompanhamento do desempenho/aproveitamento dos conhecimentos no sentido 

cognitivo, atitudinal e procedimental, tendo como foco superação de dificuldades de 

aprendizagem, a ressignificação de conhecimentos e a construção das competências 

inerentes ao perfil do egresso pretendido na licenciatura. Na avaliação da aprendizagem 

dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: clareza e objetividade nas 

argumentações oral e escrita, coerência e pertinência na apresentação de 

ideias/argumentos, senso crítico propositivo. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• CHAMPE, P. & HARVEY, R.A. Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Aleg re: 

Artes médicas, 2009. 

• MARZZOCO, A. Bioquímica básica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999. 

 

Complementar: 

• STRYER, L. Bioquímica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

BIOQUÍMICA II 

Código: 

 

Período: 

4° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

BIOQUÍMICA I 

Carga Horária: 

60H 

 

EMENTA  

Relação entre transformações moleculares e as transformações de energia que ocorrem 

nos seres vivos em termos das leis da termodinâmica e dos mecanismos de catálise 

biológica. Biossíntese e degradação de biomoléculas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender as interações metabólicas entre as biomoléculas nos organismos vivos, de 

modo a possibilitar o entendimento de suas funções fisiológicas em bases moleculares e 

energéticas. 

 

Específicos: 

• Sistematizar processos de transporte, armazenamento e digestão das 

macromoléculas; 

• Reconhecer o metabolismo das biomoléculas dentro dos sistemas vivos; 

• Descrever o metabolismo das vitaminas; 

• Identificar os fatores que atuam na regulação da temperatura dos sistemas vivos 

 

CONTEÚDOS 

• Metabolismo dos aminoácidos 

• Transporte e armazenamento dos aminoácidos  

• Síntese de aminoácidos  

• Doenças hereditárias do metabolismo dos aminoácidos 

• Metabolismo das proteínas 

• Propriedades fundamentais das proteínas 

• Química da síntese de proteínas 

• Processo de absorção das proteínas 

• Digestibilidade 

• Desnutrição e subnutrição  

• Metabolismo dos carboidratos 

• Digestão dos carboidratos 

• Processo de absorção dos carboidratos 

• Armazenamento do glicogênio 
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• Gliconeogênese, glicólise, glicogenólise 

• Hiperglicemia e hipoglicemia 

• Metabolismo dos lipídeos 

• Processo de absorção das gorduras no trato intestinal 

• Transporte dos lipídios no sangue 

• Armazenamento das gorduras 

• Metabolismo dos lipídios no fígado 

• Formação de corpos cetônicos 

• Hipercolesterolemia e arterosclerose 

• Metabolismo das vitaminas 

• Processo de absorção das vitaminas 

• Aspecto nutricional das vitaminas 

• Regulação da temperatura 

• Regulação da temperatura corporal 

• Anormalidade de termorregulação corporal  

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

A metodologia de caráter multifacetado tem como uma de suas finalidades subsidiar os 

processos de desenvolvimento e de construção das competências indispensáveis à prática 

profissional. Deve pautar-se pela relação teórico – prática e por princípios 

interdisciplinares que permitam a abordagem problematizadora dos conteúdos a partir da 

realidade social concreta, considerando as especificidades das disciplinas. Utilizar-se-á 

diferentes procedimentos de ensino (aulas expositivas, leitura, discussão e produção de 

texto, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, palestras, conferências e 

discussões em plenária), de recursos didáticos e multimeios educacionais diversificados 

como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem. Neste sentido, na vivência da 

metodologia, recomenda-se a adoção de trabalhos individuais que atendam a 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a democratização do 

conhecimento e a construção da cidadania individual e coletiva. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é processual, privilegiando os aspectos qualitativos, e tendo caráter 

diagnóstico e formativo visando prioritariamente a valorização das aquisições que 

constroem a identidade pessoal e profissional. 

A metodologia de avaliação inclui o uso de procedimentos que permitam o 

acompanhamento do desempenho/aproveitamento dos conhecimentos no sentido 

cognitivo, atit udinal e procedimental, tendo como foco superação de dificuldades de 

aprendizagem, a ressignificação de conhecimentos e a construção das competências 

inerentes ao perfil do egresso pretendido na licenciatura. Na avaliação da aprendizagem 

dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: clareza e objetividade nas 

argumentações oral e escrita, coerência e pertinência na apresentação de 

ideias/argumentos, senso crítico propositivo. 

 

BIBLIOGRAFIA  
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Básica:  

• CHAMPE, P. & HARVEY, R.A. Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Aleg re: 

Artes médicas, 2009. 

• MARZZOCO, A. Bioquímica Básica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999. 

 

Complementar: 

• STRYER, L. Bioquímica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

• Artigos referentes às temáticas do estudo.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

BIOTECNOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Conceito de biotecnologia, histórico da área, divisões da biotecnologia, repercussão do 

avanço das técnicas aplicadas a biotecnologia, manipulação genética, bioética, impacto 

do uso da biotecnologia na saúde, indústria, economia, agricultura, pecuária. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender a biotecnologia como área de instrumentação biológica com repercussão 

direta e indireta no cotidiano dos seres vivos, no meio ambiente e na compreensão de vida 

vigente. 

 

Específicos: 

• Compreender a biotecnologia como ferramenta histórica 

• Identificar a ação da biotecnologia em diferentes âmbitos da vida dos seres vivos 

• Analisar de forma crítica as decisões adotadas quando do uso da biotecnologia 

• Avaliar aplicações práticas da Biotecnologia nas áreas de Biologia e Saúde.  

 

CONTEÚDOS 

• Conceito de biotecnologia 

• História do uso de técnicas na área da biologia 

• Identificação das áreas onde se aplicam conhecimentos biotecnológicos 

• Bioética 

• Riscos do emprego de técnicas de manipulação genética 

• Biotecnologia na saúde 

• Biotecnologia na indústria 

• Biotecnologia no campo 

• Biotecnologia ambiental 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos; 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas; 

• Trabalhos de grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo; 

• Textos, livros, filmes, sites, projetor data-show, quadro branco, materiais de 

expediente diversos e adequados à disciplina; 

• Atividades práticas para contextualização com o ensino de Biologia. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, sistemática e participativa. Ao longo do semestre, serão realizadas 

avaliações, atividades e trabalhos, os quais abrangerão os conteúdos teóricos discutidos 

em sala de aula, bem como as atividades práticas. Serão considerados ainda, de forma não 

cumulativa, seminários/trabalhos apresentados em grupo, como indicadores da 

construção do conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA  

• LIMA, N.; MOTA, M. Biotecnologia – Fundamentos e Aplicações. Rio de Janeiro: 

Lisel, 2003.  

• FERRAZ, A.I.; RODRIGUES, A.C., Biotecnologia, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. Rio de Janeiro: Publindustria, 2009. 

• COSTA, N.M.B.; OLIVEIRA, A.B., Biotecnologia em Saúde e Nutrição – como o 

DNA pode enriquecer os alimentos. Rio de Janeiro: Rubio, 2013. 
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 

- C A M P U S G A R A N H U N S – 

 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

Nome da Disciplina 

ETNOBIOLOGIA 

 Código 

 

 Crédito 

2 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 Carga 

Horária 

30horas 

 

Pré-requisitos 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I – EMENTA : 

Etnobotânica: os métodos e técnicas de obtenção de dados e análises;  os estudos da vegetação, 

amostragem, e os índices de diversidade adotados nos estudos etnobotânicos;  aplicação para a conservação 

da biodiversidade; a coleta, conservação das plantas, com fins de estudos etnobotânicos. Etnozoologia: os 

conhecimentos zoológicos populares; pescadores, catadores, indígenas e mateiros, e seus conhecimentos 

sobre os animais; os métodos e técnicas de obtenção de dados e análises;  os estudos da fauna, amostragem, 

e os índices de diversidade adotados nos estudos de etnozoologia;  aplicação para a conservação da 

biodiversidade animal; a coleta, conservação dos animais, com fins de estudos etnozoológicos.  

 

II – OBJETIVOS: 

GERAL 

Compreender o conhecimento científico e saberes populares do homem em suas relações com as 

plantas e os animais, identificando os principais vegetais e animais que popularmente e economicamente 

são utilizados na sociedade.   

 

ESPECÍFICOS 

• Conhecer os métodos, técnicas e análise de dados de plantas e animais usados pelo homem;  

• Conhecer estudos de vegetação e da fauna, amostragem, e os índices de diversidade adotados nos estudos 

etnobotânicos e etnozoológicos; 

• Aprender a aplicação para a conservação da biodiversidade; a coleta, conservação das plantas e dos animais, 

com fins de estudos etnobotânicos e etnozoológicos; 

• Conhecer as plantas e os animais de uso econômico e as suas relações históricas-sociais-ecológicas-

políticas. 

• Conhecer a legislação que versa sobre o patrimônio genético.  

Adotar aula de campo e de laboratório como possibilidades de aprendizagens em Etnobotânica e 

Etnozoologia. 

 

III – CONTEÚDOS: 

✓ Etnobotânica e Etnozoologia: os métodos e técnicas de obtenção de dados e análises.  

✓ Etnobotânica e Etnozoologia:  Os estudos da vegetação e da fauna, amostragem, e os índices de diversidade 

adotados nos estudos etnobotânicos e etnozoológicos. 

✓ Etnobotânica e Etnozoologia: a aplicação para a conservação da biodiversidade.  

✓ Etnobotânica e Etnozoologia: a coleta e conservação das plantas e dos animais, com fins de estudos 

etnobotânicos e etnozoológicos. 

✓ Legislação sobre a utilização do patrimônio genético.  

✓ Trabalho de campo e de Laboratório 

AUTENTICAÇÃO  
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✓  

IV – METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 

Esta disciplina de Etnobiologia será conduzida por meio de aulas expositivas e/ou dialogadas em 

sala de aula, no laboratório por meio dos conhecimentos decorrentes do teórico-prático da disciplina. Aula 

no campo por meio de viagem de campo (Observar as plantas e os animais no campo quanto as suas 

estruturas básicas e relacionando aos conhecimentos de uso pelo homem e da sua composição química).   

 Serão utilizados: Projetor de slides, retroprojetor, cartolina, papel madeira, papel ofício-A4, lápis de cores, 

pincel para quadro-branco. Campo, Laboratório. 

 

V – AVALIAÇÃO: 

A avaliação ocorrerá por de provas, dos trabalhos individuais e de grupo, seminários, relatórios da 

viagem de campo. Atividades de laboratório. 

 

VI - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

ALBUQUERQUE, U. P. Introdução à etnobotânica. Recife: Edições Bagaço. 2002, 87p.   

 

ALBUQUERQUE, U. P.; LUCENA, R.F.P. Métodos e Técnicas na Pesquisa Etnobotânica. Recife: 

Livro Rápido/NUPEEA. 2004, 189p.  

 

AMOROZO, M.C.M.; MING, L.C.; SILVA, S.M.P. Métodos de coleta e análises de dados em 

etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas; RIO CLARO: UNESP, 2002. 

 

BERLIN, B. Ethnobiological classification: principles of categorization of plants and animals in 

traditional societies. Edição 1ª, Princeton, Editora Princet on University Press, 1992. 

 

DISTRASI, L. C. Plantas Medicinais: Arte e Ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. São Paulo: 

Editora UNESP, 1996, 230p.  

 

Complementar 

ALMEIDA CFCBR.; ALBUQUERQUE, U. P. Uso e conservação de plantas e animais medicinais no 

estado de Pernambuco (nordeste do Brasil): um estudo de caso. Interciência. 27: 2002. p. 276-285  

 

ALBUQUERQUE, U. P.; HANAZAKI, Natália. As pesquisas etnodirigidas na descoberta de novos 

fármacos de interesse médico e farmacêutico: fragilidades e perspectivas. Revista Brasileira de 

Farmacognosia. Brazilian Journal of Pharmacognosy. 16 (Supl.): 678-689, Dez.2006.  

 

BATISTA-LEITE, L.M.A. 2005. Estudo Etnocarcinológico dos catadores de Cardisoma guanhumi  

Latreille, 1825 (CRUSTACEA, BRACHYURA, GECARCINIDAE) do estuário do Rio Goiana, 

Pernambuco, Brasil. 129f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas), Universidade Federal da Paraíba. 

MARQUES, J. G. W. 1991. Aspectos ecológicos da etnoictiologia dos pescadores no Complexo 

estuarino-lagunar Mundaú/Manguaba, Alagoas. 292 f. Tese (Doutorado em Ecologia) Universidade 

Estadual de Campinas. 
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

Nome da Disciplina 

BIOLOGIA MARINHA 

 Código 

30 

 

 Crédito 

2 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 Carga Horária 

30horas 

 

Pré-requisitos 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I – EMENTA: 

Introdução à Biologia Marinha, as principais características abióticas do meio marinho, 

ecossistemas costeiros, fauna e flora marinhos. Ecologia, métodos de coletas, adaptações dos seres vivos à 

vida no ambiente marinho. Correntes marinhas superficiais e circulação global. 

 

II – OBJETIVOS: 

GERAL 

Introduzir os alunos ao campo da Biologia Marinha, contribuindo para o processo de formação 

profissional como Pesquisador Acadêmico e/ou Professor de Ciências do Ensino Fundamental e de Biologia 

do Ensino Médio. 

 

ESPECÍFICOS 

• Estudar os principais grupos que ocorrem no ambiente marinho; 

• Compreender seus principais aspectos biológicos e adaptações à vida no mar; 

• Estudar os aspectos abióticos do mar; 

• Estudar a ecologia das espécies e como se distribuem nos principais ecossistemas. 

•  

III – CONTEÚDOS: 

✓ Introdução; propriedades da água do mar;  

✓ Comparação entre os ecossistemas terrestre e marinho;  

✓ Divisão do ambiente marinho;  

✓ Circulação global das águas marinhas; 

✓ Plâncton; definição, fito e zooplâncton, mecanismos de flutuação, produção primaria, métodos de coleta;  

✓ Bentos: definição, região entremares, bentos profundo fauna intersticial, métodos de coleta;  

✓ Nécton: definição, composição, adaptações, ecologia, métodos de coleta;  

✓ Estuários: definição, tipos, características físicas, biota, adaptações, ecologia;  

✓ Manguezal; definição, estrutura e adaptações, distribuições, condições físicas, zonação, organismos 

associados;  

✓ Recifes de coral; distribuição, fatores limitantes, estrutura, tipos, origem, composição, zonação, 

produtividade.  

 

IV – METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 

✓ Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

✓ Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, observações, provas. 

✓ Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, conferências e dinâmicas de 

grupo. 

✓ Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, filmes/filmadora, cartazes, slides, 

gravador/cd’s, materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

AUTENTICAÇÃO  
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✓ Práticas em laboratório, com utilização de estereomicroscópio e microscópio óptico. 

 

V – AVALIAÇÃO: 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á 

especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e colaborativas; Posicionamento 

crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca e manipulação de informações sobre os temas 

tratados. 2. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: 

provas, observação, auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

VI - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

CASTRO, P. e Huber, M.E. 2012. Biologia Marinha - 8ª edição. ARTMED, 480 p.  

  

GARRISON, T. 2010. Fundamentos de Oceanografia. Cengage Learning, 426p.  

  

SILVA, C.A.R. 2011. Oceanografia Química. Interciência, 189p.  

  

THURMAN, H.V. 2000. Introductory Oceanography. 9th Edition, Prentice Hall, 544p. 

 

Complementar 

 

Calazans, D. 2011. Estudos oceanográficos: do instrumental ao prático. Disponível em: para download em: 

<http://www.oceano.furg.br/sistema/upload_php/estudos_oceanograficos.pdf> .  

TEIXEIRA , W. et al. 2009. Decifrando a Terra. Nacional, 624p.  

 

 

 

 

 

  

http://www.oceano.furg.br/sistema/upload_php/estudos_oceanograficos.pdf
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

 

Nome da Disciplina 

BACTERIOLOGIA 

 Código 

 

 Crédito 

2 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 Carga 

Horária 

30horas 

 

Pré-requisitos 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I – EMENTA: 

Introdução à bacteriologia. Estudo das características estruturais, fisiológicas, metabólicas e  

genéticas das bactérias. Estudo dos agentes físicos e químicos utilizados no controle de  microrganismos; 

mecanismos de patogenicidade microbiana; microbiota normal do  organismo humano e principais grupos 

bacterianos de interesse médico humano. Antimicrobianos e uso racional. Resistência bacteriana. Práticas 

em bacteriologia. 

 

VI - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

JAWETZ, E.; MELNICK, J. R.; ADELBERG, E. A.; BROOKS, J. F.; BUTEL, J. S.;  MORSE, S. A. 

Microbiologia médica. 24. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2009 

TRABULSI, L. R.; ALBERTHUM, F. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

PELCZAR, M. et al. Microbiologia. 2. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, v.1 e 2, 1997. 

TORTORA, G.J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 8. ed. São Paulo: Artmed, 2005. 

 

Complementar 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J.M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. 10. ed. São Paulo: Prentice-

Hall, 2004.SIQUEIRA, A. M.; ARIOSA, M. C. F. Microbiologia Básica: roteiro de aulas práticas. 2005. 

 

 

 

 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

Nome da Disciplina 

HEMATOLOGIA 

 Código 

 

 Crédito 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 Carga Horária 

30horas 

 

Pré-requisitos 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I – EMENTA: 

Introdução à hematologia- conceito e generalidades. Hematopoiese – estudo dos órgãos 

hematopoiéticos: Órgãos linfóides e hemoformadores. Origem das células do sangue. Citologia das células 

do sangue - linhagem maturação dos elementos figurados do sangue.  

Fisiopatologia das células do sangue (eritrócitos e leucócitos) e da hemostasia. Anemias - Classificação 

morfológica e etiológica das anemias.  Patologia dos leucócitos. Patologia da hemostasia. Qualitativos e 

quantitativos da série leucocitária diante dos processos infecciosos; leucemias, classificações e 

etiopatogenia. Hemostasia e coagulação - mecanismo da coagulação sanguínea. 

 

VI - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

AGUILAR, V. Manual de Técnicas de Laboratório em Hematologia. Espanha: Masson, 2006. 

 

HOFFBRABND, A.V. Atlas colorido de Hematologia Clínica. São Paulo: Manole, 2001. 

 

LORENZI, T. F. Manual de Hematologia e Propedêutica Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

 

RAPAPORT, I. S. Introdução à hematologia. Rio de Janeiro: Roca, 1990. 

 

Complementar 

CARVALHO, W. F. Técnicas Médicas de Hematologia e Imuno-hematologia. Belo Horizonte: Cultura 

Médica, s/d. 

 

FAILACE, R. Hemograma. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 

 

JANINI, P. F. Interpretação Clínica do Hemograma. 9 ed. São Paulo: Sarvier, 1995. 

 

KIPPS, T.; BEUTLER, E.; LICHTMAN, M. A. Manual de Hematologia de Williams. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

 

 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  



119 
 

U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

Nome da Disciplina 

BIOÉTICA 

 Códig 

 

 Períod 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédito 

02 

        

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga 

Horária: 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  
 Bioética: gênese e evolução; bioética: princípios, matrizes culturais. Científica e responsabilidade 

científica; o progresso científico e a bioética. Aspectos bioéticos da pesquisa com seres humanos e animais. 

Ética, moral e bioética. Códigos de ética e o exercício profissional. 

 

II - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

CLOTET,J. Bioética: uma aproximação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.  

 

D´AGOSTINHO, F. Bioética segundo o enfoque da filosofia do direito.São Leopoldo: UNISINOS, 2006. 

 

DE LIBERAL, M. (Org). Um olhar sobre ética e cidadania. In: Coleção Reflexão Acadêmica. São Paulo: 

Editora Mackenzie. 1999.  

 

DINIZ, D & GUILHEM.  O que é bioética. Coleção primeiros passos. Brasiliense, 2002. 

 

ENGELHARDT, H.T. Fundamentos da bioética. São Paulo: Loyola, 1998. 

 

JUNGES, J. R. Bioética, perspectivas e desafios. São Leopoldo: UNISINOS, 1999. 

 

QUEIROZ, J. J.  Ética no mundo de hoje. São Paulo: Paulinas, 1985.  

 

SAGRE, M.; Cohen. C. Bioética. São Paulo, Edusp. 2002 

 

SINGER, P. Ética prática: ética social. São Paulo: Martins Fontes,  1988. 2ª edição. 

VASQUEZ, A. S.  Ética. São Paulo: Civilização Brasileira,  1975. 2ª edição. 

 

UNESCO. Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da UNESCO. Paris, outubro 2005, 

mimeo. 

 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  

http://www.pucrs.br/bioetica/imagens/francesco.jpg
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

BIOSSEGURANÇA 

 Código 

 

 Crédito 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 Carga 

Horária 

30 horas 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga 

Horária: 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  
Estudo das características gerais de Biossegurança, Biosseguridade e Análise de Riscos nas áreas 

de Biologia e Saúde, com enfoque aplicado às atividades em campo, laboratórios e biotérios. Avaliação e 

minimização dos impactos ambientais, através do gerenciamento de resíduos. 

 

II – OBJETIVOS: 

GERAL 

Apresentar e desenvolver um raciocínio assertivo acerca da Biossegurança, conceituando-a como 

o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades 

de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando os cuidados 

necessários à saúde do homem, dos animais e a preservação do meio ambiente. 

 

ESPECÍFICOS 

• Contextualizar os fundamentos que envolvem a Biossegurança, Biosseguridade e Análise de Riscos.  

• Identificar e classificar os riscos químicos, físicos e biológicos.  

• Avaliar aplicações práticas da Biossegurança nas áreas de Biologia e Saúde.  

• Discutir a redução dos impactos de resíduos gerados nos serviços de saúde. 

 

III - CONTEÚDOS: 

✓ Biossegurança, biosseguridade e mapas de risco  

✓ Riscos químicos, biológicos e radioativos  

✓ Biossegurança em laboratórios, biotérios e em atividades de campo  

✓ Gestão ambiental e gerenciamento de resíduos  

 

IV – METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 

✓ Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos; 

✓ Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, observações, provas; 

✓ Trabalhos de grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, conferências e dinâmicas de 

grupo; 

✓ Textos, livros, filmes, sites, projetor data-show, quadro branco, materiais de expediente diversos e 

adequados à disciplina; 

✓ Atividades práticas para contextualização com o ensino de Biologia. 

 

V – AVALIAÇÃO: 

A avaliação é contínua, sistemática e participativa. Ao longo do semestre, serão realizadas 

avaliações, atividades e trabalhos, os quais abrangerão os conteúdos teóricos discutidos em sala de aula, 

bem como as atividades práticas. Serão considerados ainda, de forma não cumulativa, seminários/trabalhos 

apresentados em grupo, como indicadores da construção do conhecimento. 

AUTENTICAÇÃO  
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VI - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

TEIXEIRA, P.; VALLE, S. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1996.  

 

MS/SVS/DVE (Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 

Epidemiológica). Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia. 2ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2004. 

 

AMARAL, A.; MELO, B. Tópicos de Biossegurança. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2010. 

 

Complementar 

 

HIRATA, M & MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. São Paulo, Manole, 2002. 

 

MASTROENI, M. Biossegurança: aplicada a laboratórios e serviços de saúde. São Paulo, Atheneu, 2006. 

 

SCHNEIDER, V. Manual de Gerenciamento de RRSS. São Paulo, CLR, Balieiro, 2001. 

 

REICHMANN, E. Gestão e Avaliação de Risco em Saúde Ambiental.  São Paulo, BRILHANTE, 2000. 

 

NOGUEIRA, L. Gerenciando pela Qualidade Total da Saúde. EDG . (Editora de Desenvolvimento 

Gerencial) 

 

VITERBO JR, E. Sistema Integrado de Gestão Ambiental. São Paulo: Aquariana 
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

Nome da Disciplina 

POLÍTICAS DE SAÚDE 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédito 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Pré-Requisito:  

 

Carga Horária: 

 

  

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  
 Estudo das políticas de saúde desenvolvidas pelos governos, dentro de uma retrospectiva 

histórica, até o presente momento. 

 

II - BIBLIOGRAFIA  

Básica? 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde. Promoção da Saúde. Brasília-

DF, 2001. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conselho Nacional de Saúde- O Desenvolvimento do SUS: 

Avanços, desafios e reafirmação dos seus princípios e diretrizes. Brasília-DF, 2002. 

 

Complementar  

 

FIGUEIREDO, Nébia Almeida de. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública.  São Caetano- São Paulo: 

Yendis, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

ENTOMOLOGIA 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  
Insetos – Biologia e importância médica. Insetos transmissores de doenças ao homem. Efeitos da 

urbanização sobre a ecologia e aspectos de controle de vetores. 

 

II - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

SERVICE, M. W. (1996). Medical Entomology for Students. Ed. Chapmam & Hall 

 

KNELL. J. (1991). Malária - A Publication of the Tropical Programme of  the Wellcome Trust. Oxford 

University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

Nome da Disciplina 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédito 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  
A relação entre sociedade, economia e meio ambiental. A crise ambiental e o surgimento de uma 

consciência dessa crise no mundo e no Brasil. As raízes ecológicas e ambientais da crise dos modelos de 

acumulação econômica produtivista e os debates sobre alternativas de um outro desenvolvimento. Impactos 

sócio-ambientais e sociedade de risco. Os impactos sócio-ambientais dos modelos convencionais de 

desenvolvimento e as possibilidades de se viabilizar um novo paradigma de desenvolvimento no Brasil. 

Alternativas de conservação e preservação dos recursos naturais e ecossistemas e a compatibilização dessas 

intervenções com o desenvolvimento. As políticas públicas de gestão ambiental e de ordenamento do 

território brasileiro frente à expansão e modernização das atividades agropecuárias. 

 

II - BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

ALIER, Joan Martinez. Da Economia Ecológica ao Ecologismo Popular. Blumenau: FURB, 1998.  

 

BACKER, Paul de. Gestão Ambiental: a Administração do Verde. Rio de Janeiro: Quality Mark, 1995.  

 

BECKER, Dinizar F. (Org.). Desenvolvimento Sustentável necessidade e/ou possibilidade? 4 Santa Cruz 

do Sul: Edunisc, 2002.  

 

CASTRO, Manoel Cabral de. Crise Ambiental e Desenvolvimento contornos do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Cadernos UFS Economia, vol. Fasc. 1, p. 7-20.  

 

CUNHA, Euclides da. Um Paraíso Perdido ensaios amazônicos. Brasília: Senado Federal, 2000.  

 

DIEGUES, Antonio Carlos e MOREIRA, André de C. (Org.). Espaços e Recursos Naturais de Uso 

Comum. São Paulo: NUPAUB-USP, 2001.  

 

DIEGUES, Antonio Carlos. Ilhas e Mares simbolismo e imaginário. São Paulo: Hucitec, 1998.  

 

GARAY, Irene e DIAS, Bráulio (Org.). Conservação da Biodiversidade em Ecossistemas Tropicais 

avanços conceituais e revisão de novas metodologia de avaliação e monitoramento. Petrópolis: Vozes, 

2001.  

 

HAWKEN, Paul, LOVINS, Amory e LOVINS, L. H. Capitalismo Natural criando a próxima revolução 

industrial. São Paulo: Cultrix, 2000.  

 

HENDERSON, Hazel. Além da Globalização. São Paulo: Cultrix, 2003.  

AUTENTICAÇÃO  
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LEFF, Henrique. Saber Ambiental sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis: 

Vozes, 2001.  

 

LOPES, Ignez V. et al. (Org.). Gestão Ambiental no Brasil experiências de sucesso. Rio de Janeiro: 

FGV,  

1996. MEADOWS, Donella H. et al. Limites do Crescimento. 2a. ed. São Paulo: Perspectiva, 1978.  

 

MONTBELLER-FILHO, Gilberto. O Mito do Desenvolvimento Sustentável. Florianópolis: UFSC, 2001.  

 

ROMEIRO, Ademar R. Meio Ambiente e Dinâmica de Inovações na Agricultura. São Paulo: 

Annablume/FAPESP, 1998. SACHS, Ignacy. Estratégias de Transição para o Século XXI desenvolvimento 

e meio ambiente. São Paulo: Stúdio Nobel/FUNDAP, 1993. 

 

 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.  

VIANA, Gilney, SILVA, Marina e DINIZ, Nilo (Org.). O Desafio da Sustentabilidade um debate 

socioambiental no Brasil. São Paulo: Ed. Perseu Abramo, 2001.  

 

VIEIRA, Paulo F. e MAIMON, Dália (Org.). As Ciências Sociais e a Questão Ambiental rumo à 

interdisciplinaridade. Belém: NAEA/UFPA, 1993. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 
EMENTA  

A problemática da Educação Especial – uma análise conceitual e dos fundamentos 

políticos/filosóficos. A Educação Especial no Brasil – retrospectiva histórica e política 

nacional. A Educação Especial no contexto escolar – a construção da escola inclusiva e o 

currículo. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BUENO, J. G. S. Educação Especial Brasileira: integração / segregação do aluno 

diferente. São Paulo: EDUC, 1993 

 

Complementar: 

• BRASIL. SALTO PARA O FUTURO. Educação Especial, tendências atuais / 

Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação. SEED, 1999. 

• COLL, C, PALACIOS j, MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e 

educação: necessidades especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995. 

• COELHO, Maria Teresa;  JOSÉ, Elisabnete da Assunção. Problemas de 

Aprendizagem. São Paulo: Ática, 1989 

• FONSEC, V. Educação especial: Programa de estimulação precoce – uma 

introdução às ideias de Feuerstein. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

• GALLAGHER, Educação da Criança excepcional. São Paulo: Martins Fontes, 

1996. 

• MAZOTTA, Marcos José Silveira. Educação especial no Brasil. São Paulo: Cortez, 

2001. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - 

LIBRAS 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA  

Principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Histórico da educação de 

surdos. As filosofias educacionais para surdos. Estudos linguísticos de LIBRAS. A 

Língua Brasileira de Sinais em contexto escolar. A escrita da Língua Brasileira de Sinais 

– signwriting. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Refletir sobre o processo de educação do aluno surdo, nos aspectos históricos e 

filosóficos, político e cultural na perspectiva da educação inclusiva e bilíngue. 

 

Específicos: 

• Compreender o processo histórico e filosófico da educação de surdos no Brasil e 

no mundo; 

• Identificar as filosofias educacionais para Surdos; 

• Refletir sobre as questões culturais e linguísticas do aluno surdo; 

• Desenvolver noções básicas do uso da LIBRAS; 

• Apreender a estrutura gramatical da LIBRAS; 

• Conhecer o signwriting; 

• Analisar questões da inclusão do aluno surdo na escola comum e a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

CONTEÚDOS 

• Histórico da educação de surdos no Brasil e no mundo: as concepções de ensino-

aprendizagem (oralismo, gestualismo, comunicação total e bilinguismo); 

• A cultura surda e suas implicações no processo pedagógico: a formação de 

professores e a as implicações sociolinguísticas do aluno surdo; 

• Uso e difusão da LIBRAS: gramática e estrutura linguística da LIBRAS; 

• A escrita da LIBRAS: o signwriting; 

• Inclusão e o AEE. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• A metodologia adotada tem como uma das finalidades facilitar o processo de 

desenvolvimento e construção do conhecimento e competências essenciais para a 

prática pedagógica do professor que atuará com alunos surdos em qualquer nível de 

escolarização. Será interdisciplinar, estabelecendo relação com diversas áreas do 

conhecimento pedagógico e adotará diversos procedimentos de ensino, tais como 

aulas expositivas/dialogadas, práticas, discussões coletivas, seminários, atividades 
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escritas, Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de 

campo, observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, 

filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas cassetes/cd’s, 

materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. Os recursos e 

multimeios utilizados são os mais variados possíveis, tendo em vista que a 

disciplina requer o uso multimeios predominantemente visuais. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação é processual e tem caráter formativo, valorizando o processo de construção das 

competências necessárias a prática pedagógica docente. Adotando procedimentos 

avaliativos, tais como atividades em grupo e individual, uso da LIBRAS em sala de aula, 

seminários, conversação na língua estudada, entre outros instrumento avaliativos. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica: 

• BRASIL. Ministério da Educação. Estratégias e orientações pedagógicas para a 

educação de crianças com necessidades educacionais especiais: dificuldades de 

comunicação e sinalização – surdez. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 

• BRASIL. Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: 

SEESP, 1998 

• BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: 

SEESP, 1997  

• BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: 

SEESP, 1997. 

• CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais 

Brasileira:  

• ______. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais 

Brasileira Vol I e II. São Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 

2002. 

• CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto 

Alegre: Mediação, 2004. 

• COLL, César; PALACIOS, Jesus; MARCHESI, Álvaro (Orgs.). Desenvolvimento 

psicológico e educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 

• FELIPE, Tanya A. Libras em contexto. Programa Nacional de Apoio à Educação 

dos Surdos. Brasília: MEC/SEESP, 2001. 

• FELIPE, Tanya A. Libras em contexto: curso básico, livro do estudante 

cursista/programa nacional de apoio à educação de surdos. Brasília: MEC/SEESP, 

2004. 

• QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

Complementar:  

• GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sociointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997. 

• QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, lodenir Becker. Língua Brasileira de 

Sinais: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

DIDÁTICA 

Código: 

 

Período: 

4° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Análise crítica da evolução da Didática em várias dimensões, com elaboração de 

sequências didáticas; Contextualização do Ensino; Planejamento do Ensino numa 

perspectiva construtivista; Construção de um ensino crítico, participativo, com objetivos 

emancipatórios. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Permitir aos estudantes do curso de graduação de Biologia, uma visão ampla das 

dimensões da didática, sua aplicação, exigências atuais, para que possam exercer um 

ensino moderno e reflexivo, condizente com a realidade. 

 

Específicos: 

• Fornecer subsídios metodológicos ao professor para ensinar bem, sem se perguntar 

a serviço de que e de quem ensina; 

• Superar a Didática Instrumental, articulando as dimensões humanas, técnica e 

sócio-política; 

• Contextualizar a prática pedagógica, relacionando as questões do ensino com um 

contexto geral de educação; 

• Refletir sobre experiências concretas, procurando incentivar a união do processo de 

ensino teoria x prática; 

• Refletir os conteúdos a serem trabalhados diante de objetivos emancipatórios; 

• Implementar a técnica de trabalhar conceitos; 

• Incentivar as modalidades didáticas e a educação transpessoal. 

 

CONTEÚDOS 

• A didática: suas relações e seus pressupostos; 

• Uma retrospectiva histórica da didática; 

• Planejamento do Ensino numa perspectiva crítica da educação; 

• Avaliação da Aprendizagem; 

• Relação Professor x Aluno; 

• Tendências Pedagógicas; 

• Contextualização do Ensino; 

• Construir a Teoria a partir da prática e conflitos do cotidiano escolar; 

• Perfil de uma didática moderna e novos saberes do professor; 

• Habilidades Operatórias e a importância do senso crítico. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 
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Exposição dialogada com utilização de Data Show; 

Trabalhos individuais – leituras de textos, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas; 

Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo; 

 

AVALIAÇÃO  

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, baseada na produtividade individual 

e coletiva, diante das seguintes atividades: Seminários; Atividades Práticas e Construção 

de Textos e Prova Escrita 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• CANDAU, Vera Maria (Org.). A Didática em Questão. 21 ed. Rio de Janeiro. 

Editora VOZES, 2002.  

• ______. Rumo a uma nova Didática. Petrópolis: Vozes, 1999. 

• CASTRO, A. Ensinar a Ensinar. São Paulo: Thompson, 2002; 

• CUNHA, M.I. O Bom Professor e sua Prática. 14 ed. São Paulo: Papirus, 2000. 

• FAZENDA, I.  Didática e Interdisciplinaridade. Papirus, 2000. 

• GONÇALVES, Romoalda. Didática geral. Rio de Janeiro. Freitas Bastos:  

• LIBÂNEO, J. Carlos. Didática. São Paulo. Cortez: 1991. 

• LOPES, Antônio Ozima. Repensando a Didática. 19 ed. São Paulo: Papirus, 2002. 

• PIMENTA, Selma G.(org) Didática e formação de professores. São Paulo: Cortez, 

2000. 

• VEIGA, I. A. Didática o Ensino e suas Relações. São Paulo: Papirus, 2004. 

• VEIGA, I. P.A.   A prática pedagógica do professor de didática.  São Paulo: Papirus, 

1989. 

 

Complementar 

• BRANDÃO, Zaia A crise dos paradigmas e a educação. São Paulo: Cortez, 1997. 

• COLL, César et alii. O construtivismo em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. 

• DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. Petrópolis: Vozes, 1993. 

• GOULART, Iris Barbosa. A educação na perspectiva construtivista. São Paulo: 

Vozes,1997. 

• HAYDT, R. C. C. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 1997.  

• QUELUZ, A. G. Interdisciplinaridade. São Paulo: Pioneira, 1999. 

• RIEDEL, H. Didática e prática de ensino. São Paulo: EPU, 1981. 

• SAVIANI,D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo. 

Cortez ,1991. 

• TURRA, Clódia Maria Godoy et alii. Planejamento de ensino e avaliação.  Porto 

Alegre. PUC EMMA:1975. 

• VEIGA, I. P. A. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 

São Paulo: Papirus, 1995 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO 

ENSINO DE BIOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

2° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Conceito de tecnologia; Relações entre ciência, técnica e cultura; as tecnologias da 

informação e comunicação - TIC; recursos e a produção de estratégias para o uso das 

tecnologias no ensino de Ciências e Biologia; Tecnologias digitais: articulações 

epistemológicas, metodológicas e técnicas. As linguagens dos diferentes produtos da 

mídia e dos artefatos digitais, no âmbito das práticas escolares; As exigências para a 

educação frente ao processo de transformação mundial e o desenvolvimento científico-

tecnológico; Enfoques teóricos sobre novos ambientes de aprendizagem e o papel da 

tecnologia na formação profissional do professor de Ciências e Biologia. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Oferecer subsídios teórico-práticos para que o professor aprenda a utilizar os recursos 

tecnológicos em geral, da informática e das tecnologias interativas, de modo a aplicá-los 

no cotidiano escolar de maneira criativa e crítica, incentivando o pensar e a construção 

do conhecimento de seus alunos. 

 

Específicos: 

• Identificar as mudanças ocorridas pelas tecnologias da informação e da 

comunicação no sistema de ensino; 

• Utilizar o computador como ferramenta de ensino e de aprendizagem; 

• Favorecer uma reflexão crítica acerca do uso das diversas tecnologias em educação 

(desde o rádio, televisão, vídeo aos recursos computacionais); 

• Planejar atividades educativas com a utilização de um recurso (software; site; 

vídeo.) visando atender a aprendizagem de conteúdos/conceitos. 

 

CONTEÚDOS 

• Conceito de Tecnologia e Tecnologias no Ensino e aprendizagem: TV, Video, 

Computadores e Internet: Desafio e Oportunidades; 

• Formação dos docentes com a inserção das tecnologias nas Escolas; 

• Tipos de Software de uso educacional (Tutorial; APPLETS; Autoria, Simulação, 

Exercício e prática; Referência; Micromundos; Objetos de Aprendizagem; 

Linguagem de programação; Fractais; Jogos; etc) 

• Utilização e análise de software e sites de uso educacional; 

• Ensino aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas; 

• Mediação pedagógica e o uso da tecnologia; 

• Educação a distancia (EAD); 

• Inteligência Artificial; 
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• Second Life e Redes Sociais; 

• Sociedade da Informação e questões éticas. A organização das escolas e os reflexos 

da rede digital; 

• Uma educação se barreiras tecnológicas: TIC e educação inclusiva 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, projetor 

de multimídias, filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas 

cassetes/cd’s, materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com os artefatos (hardware e software) no laboratório de 

informática. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Pontualidade e Assiduidade; Posicionamento crítico diante dos debates 

surgidos; Autonomia na busca e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. 

No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais 

como: provas, observação, auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• ALMEIDA, F. José de. Educação e Informática: os computadores na escola. São 

Paulo: Cortez, 1987. 

• CARRAHER, D. W. A aprendizagem de conceitos matemáticos com auxílio do 

computador. Em ALENCAR,  

• E.S. (Org.) Novas contribuições da psicologia aos processos de ensino e 

aprendizagem. São Paulo. Cortez Editorial. 1992. 

• CARMO, J. C. O que é informática. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

• SANCHO, J. (Org.). Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: ARTMED, 

1998. 

• SANCHO, J. M..;  Hernández F. Tecnologias para transformar a educação: 

ARTMED, 2006. 

 

Complementar: 

• LÉVY, P. Tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da 

informática. Editora 34, São Paulo. 1999. 

• MORAN, José Manoel et al. Novas Tecnologias e mediação pedagógica. 

Campinas. SP Papirus, 2000. Ensino de aprendizagens inovadoras com tecnologias 

audiovisuais e telemáticas. 

• MORAN, José Manoel. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar 

lá / José Manuel Moram. – Campinas, SP: Papirus, 2007. – (Papirus Educação). 

• NISKIER, A. A Informática na Educação. Brasília: Cered, 1987. 

• PAPERT, S. A Máquina das crianças. Repensando a escola na era da informática. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 1994.PENTEADO, h. d. Televisão e Escola: conflito 

ou cooperação? Cortez.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

METODOLOGIA DO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Código: 

 

Período: 

4° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

A constituição histórica das disciplinas escolares Ciências e Biologia; Tendências e 

Orientações Curriculares na Educação Científica; Teorias da aprendizagem em ensino de 

ciências e implicações para a construção de metodologias; Dinâmica discursiva e 

aprendizagem no ensino de Ciências, fundamentação teórica para construção de propostas 

de planejamentos de unidades didáticas: plano de aula e plano de curso para o ensino 

baseado na investigação científica. Educação científica no ensino formal quanto não 

formal. Aspectos teóricos e discussão sobre o uso de experimentos no ensino. “Método 

científico” versus metodologia científica. Tópicos potenciais a serem trabalhados de 

forma prática. Implantação, uso de laboratórios no ensino fundamental. Levantamento e 

discussão sobre os diferentes recursos didáticos: importância/particularidade. Livro 

didático. Experimentos. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para o processo de formação profissional do Professor de Ciências  do Ensino 

Fundamental , utilizando metodologias e recursos diversos viabilizando a aplicação em 

sala de aula e/ou laboratório de forma reflexiva e com amplo domínio dos recursos 

metodológicos adequados a esta área de conhecimento. 

 

Específicos: 

• Conhecer de forma crítica os Parâmetros Curriculares das Ciências da Natureza 

• Integrar o conhecimento conceitual da Biologia e dos processos cognitivos a 

vivencia encontrada em sala de aula 

• Compreender o processo de construção de propostas metodológicas para o ensino 

de Biologia 

• Avaliar os efeitos do senso comum na construção do conhecimento científico pelo 

aluno 

• Explorar diferentes recursos didáticos de forma reflexiva, compreendendo a 

importância da escolha dos mecanismos na seleção do mecanismo de aprendizagem 

que se objetiva. 

 

CONTEÚDOS 

• Parâmetros Curriculares Ensino de Ciências da Natureza do Estado de Pernambuco 

• Expectativas de aprendizagem  

• Aprendizagem por descoberta no ensino de Ciências 

• Elaboração de projetos na área de Ciências na abordagem da Pedagogia de 

Projetos 
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• Temas transversais e grandes áreas das Ciências: estratégias de ensino 

aprendizagem 

• Utilização de material lúdico no ensino de Ciências 

• Construção do saber científico e a utilização de atividades práticas 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas par ao ensino de Ciências 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da 

aprendizagem dar-se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades 

individuais e colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; 

Autonomia na busca e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No 

processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: 

provas, observação, auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• CORTI, A. P. & SOUZA, R. Que ensino médio queremos? : Relatório final. 

Pesquisa quantitativa e grupos de diálogo sobre ensino médio. São Paulo: Ação 

Educativa, 2009.  

• DEMO, Pedro. Mitologias da Avaliação. Campinas, Autores Associados. 2ª ed. 

2002. 

• DUARTE, M. C. Analogias na educação em ciências: contributos e desafios. 

Conferência II Encontro Ibero-americano sobre Investigação Básica em Ensino de 

Ciências, Anais. Burgos, Espanha, 21-24 de setembro de 2004. 

• GALIAZZI, Maria do Carmo. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de 

professores de ciências. Ijuí, Ed. Ijuí. 2003. 

LABURÚ, C. E.; ARRUDA, S. M. & NARDI, R. Pluralismo metodológico no 

ensino de ciências. Ciência & Educação, v.9,n.2, 2003.  

• LEITE, R. C.M; FERRARI, N.: DELIZOICOV, D. História das leis de Mendel na 

perspectiva fleckiana. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. 

Vol.1, n.2, 2001.  

• MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M.S. & AMORIM, A.C. Ensino 

de Biologia: conhecimentos e valores em disputa. Niterói, Eduff. 2005. 

• MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M.S. Ensino de Biologia: 

histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo, Ed. Cortez. 2009. 

 

Complementar: 

• DUARTE, M. C. Analogias na educação em ciências: contributos e desafios. 

Conferência II Encontro Ibero-americano sobre Investigação Básica em Ensino de 

Ciências, Anais. Burgos, Espanha, 21-24 de setembro de 2004. 
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• GALIAZZI, Maria do Carmo. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de 

professores de ciências. Ijuí, Ed. Ijuí. 2003. 

• LABURÚ, C. E.; ARRUDA, S. M. & NARDI, R. Pluralismo metodológico no 

ensino de ciências. Ciência & Educação, v.9,n.2, 2003.  

• MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M.S. & AMORIM, A.C. Ensino 

de Biologia: conhecimentos e valores em disputa. Niterói, Eduff. 2005. 

• MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M.S. Ensino de Biologia: 

histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo, Ed. Cortez. 2009. 

• MEGID NETO, J. & FRACALANZA, H. O livro didático de ciências: problema e 

soluções. Ciência e Educação 9(2): 147-157. 2003. 

• NARDI, R. (Org..) Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo, 

Escrituras. 2001. 

• PAVÃO, A. C. ;  FREITAS, D. Quanta ciência há no ensino de ciências. São Carlos, 

Edufscar. 2008. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

METODOLOGIA DO ENSINO DE 

BIOLOGIA 

Código: 

 

Período: 

6° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Histórico e contextualização do ensino de Biologia. O currículo escolar e o ensino 

de Biologia. Educação científica e formação de cidadãos. Formas de comunicação entre 

professor e aluno. O papel das atividades práticas. Análise e produção de materiais 

instrucionais. Elaboração de planejamento de ensino. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Conhecer e aplicar métodos e técnicas pedagógicas na elaboração e avaliação de 

projeto de ensino em Biologia, a partir da compreensão da relação entre saber científico 

e saber escolar alicerçados nos PCN das Ciências da Natreza e Matemática, do estudo de 

práticas de ensino-aprendizagem e da contextualização histórica do ensino de Biologia.  

 

Específicos: 

• Refletir sobre as relações entre os saberes científicos, escolares e cotidianos para 

subsidiar propostas de ensino de Biologia. 

• Refletir sobre a relação professor-aluno e sobre as formas de comunicação entre 

eles, visando construir propostas de intervenção educativa. 

• Compreender a organização e avaliação do trabalho pedagógico em Biologia, 

através do conhecimento e aplicação de métodos de ensino e de avaliação. 

• Analisar a produção de materiais instrucionais. 

Propor e refletir sobre um Projeto de Ensino, buscando conceituar seus princípios, 

objetivos, metodologia, analisar sua viabilidade. 

 

CONTEÚDOS 

• Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências da Natureza e 

Matemática 

• Aprendizagem Significativa  

• Mapas conceituais no ensino de Biologia 

• Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais no ensino de Biologia 

• Elaboração de projetos na área de Biologia na abordagem da Pedagogia de 

Projetos 

• Temas transversais e grandes áreas da Biologia: estratégias de ensino 

aprendizagem 

• Utilização de material údico no ensino de Biologia 

• Educação a distancia (EAD) 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 
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• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, projetor 

de multimídias, filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas 

cassetes/cd’s, materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas par ao ensino de Biologia 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, 

auto-avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• KRASILCHIK, M. Prática do ensino de Biologia. São Paulo, Harper & Row. 2003. 

• ZABALA, A. (Org. ) Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. 2ª ed. 

Porto Alegre: Editora Artmed 

• HOFFMAN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da escola à 

universidade. PoA, Ed. Mediação. 30ª ed. 2009. 

• BASTOS, F. O ensino de conteúdos de história e filosofia da ciência. Ciência e 

Educação 5(1): 55-72. 1998. 

• BORGES, R. M. R. Em debate: cientificidade e educação em ciências. Porto 

Alegre, EDIPUCRS. 2007. 

• BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações 

curriculares para o ensino médio: Ciências da natureza, matemática e suas 

tecnologias. volume 2. Brasília, Ministério da Educação, 2006. 

• BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Brasília, MEC. 2002. 

• BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. PCN+: Ciências 

da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília, MEC. 2002. 

• CORTI, A. P. & SOUZA, R. Que ensino médio queremos? : Relatório final. 

Pesquisa quantitativa e grupos de diálogo sobre ensino médio. São Paulo: 2009.  

 

Complementar: 

• DUARTE, M. C. Analogias na educação em ciências: contributos e desafios. 

Conferência II Encontro Ibero-americano sobre Investigação Básica em Ensino de 

Ciências, Anais. Burgos, Espanha, 21-24 de setembro de 2004. 

• GALIAZZI, Maria do Carmo. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de 

professores de ciências. Ijuí, Ed. Ijuí. 2003. 

• LABURÚ, C. E.; ARRUDA, S. M. & NARDI, R. Pluralismo metodológico no 

ensino de ciências. Ciência & Educação, v.9,n.2, 2003. 

• MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M.S. & AMORIM, A.C. Ensino 

de Biologia: conhecimentos e valores em disputa. Niterói, Eduff. 2005. 

• MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M.S. Ensino de Biologia: 

histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo, Ed. Cortez. 2009. 
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• MEGID NETO, J. & FRACALANZA, H. O livro didático de ciências: problema e 

soluções. Ciência e Educação 9(2): 147-157. 2003. 

• NARDI, R. (org.) Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo, 

Escrituras. 2001. 

• PAVÃO, A. C. & FREITAS, D. Quanta ciência há no ensino de ciências. São 

Carlos, Edufscar. 2008. 
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A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DAS 

CIÊNCIAS 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Reflexão sobre a Natureza das Ciências; Discussão sobre as principais concepções 

filosóficas das ciências; Construção das bases conceituais para o entendimento dos 

fundamentos epistemológicos sobre os quais se apoiam o ensino das ciências e seus 

métodos; o que se tem discutido/refletido nos últimos tempos sobre a natureza das 

ciências e o seu ensino. 

 

CONTEÚDOS CURRICULARES 

Concepção de Ciência: do conhecimento de senso comum ao conhecimento científico. 

Algumas concepções da Filosofia das Ciências: o racionalismo; o empirismo; o 

verificacionismo; o indutivismo ingênuo; a proposta falseacionista de Karl Popper; o 

falseacionismo sofisticado de Imre Lakatos: programas de pesquisa; o realismo ingênuo 

(ou científico) e o realismo crítico (a visão Einsteiniana de Ciência); o idealismo; os 

paradigmas e as revoluções científicas na visão de Thomas Kuhn; o anarquismo 

epistemológico de Paul Feyerabend; os Obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelard; 

a Filosofia da Ciência e o seu impacto no ensino das ciências: o caso das Ciências 

Biológicas. 

 

REFERÊNCIAS 

• ABRANTES, Paulo. Imagens de natureza, imagens de ciência. Campinas: Papirus, 

1998. 

• ______ (Org.). Filosofia da Biologia. Porto Alegre: ARTMED, 2011. 

• ANDERY, Maria Amália. Para compreender a Ciência: uma perspectiva histórica. 

4 ed. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1992. 

• BACHELARD, Gaston. O novo espírito científico. Lisboa: Edições 70, 1996. 

• ______. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 

1996. 

• BASTOS FILHO, Jenner Barreto. O que é uma teoria científica? 2. ed. Maceió: 

Edufal, 1998. 

• CALDEIRA, A. M. de Andrade et al. História e Filosofia da Biologia como 

ferramenta no Ensino de Evolução na formação inicial de professores de Biologia. 

Filosofia e História da Biologia, v. 5, n. 2, p. 217-237, 2010. Disponível em: 

http://www.abfhib.org/FHB/FHB-05-2/FHB-5-2-12-Andre-Correa-Elaine-Araujo-

Fernanda-Meglhioratti-Ana-Caldeira.pdf. Acesso em: 13 jan 2012. 

• CARNEIRO, M. H. da Silva; GASTAL, M, Luiza. História e Filosofia das Ciências 

no Ensino de Biologia. Ciência & Educação, v. 11, n. 1, p. 33-39, 2005. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v11n1/03.pdf. Acesso em: 13 ago 2013. 

http://www.abfhib.org/FHB/FHB-05-2/FHB-5-2-12-Andre-Correa-Elaine-Araujo-Fernanda-Meglhioratti-Ana-Caldeira.pdf
http://www.abfhib.org/FHB/FHB-05-2/FHB-5-2-12-Andre-Correa-Elaine-Araujo-Fernanda-Meglhioratti-Ana-Caldeira.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v11n1/03.pdf
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• CHALMERS, Alan Francis. O que é Ciência afinal? Tradução de Raul Fiker. São 

Paulo: Brasiliense, 1993. 

• DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Introdução à teoria da Ciência. 3 ed. 

Florianópolis: Ed. da UFSC, 2009. 

• ______. Introdução à Epistemologia.São Paulo: UNESP, 2010. 

• FEYERABEND, Paul.Contra o método. Tradução de Octanny da Mota e Leônidas 

Hegenberg. 3 ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989. 

• FOUREZ, Gérard. A construção das ciências: introdução à Filosofia e à Ética das 

Cîencias. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: UNESP, 1995. 

• FRAASSEN, Bas C. van. A Imagem Científica. Tradução de Luiz Henrique de 

Araujo Dutra. São Paulo: UNESP/Discurso Editorial, 2007. 

• GRECA, Ileana; FREIRE JR, Olival. A “crítica forte” da ciência e implicações para 

a educação em ciências. Ciência & Educação. v. 10, n. 3, 2004. p. 343-361. 

Disponível em: 

http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao/viewarticle.php?id=29&layout=abstrac

t.Acesso em: 01 maio 2013. 

• HORGAN, John. O fim da Ciência: uma discussão sobre os limites do 

conhecimento científico. Tradução de RasauraEichemberg. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1999. 

• KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz 

Vianna Boeira e Nelson Boeira. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

• LAKATOS, Imre. Falsificação e metodologia dos programas de investigação 

científica. Tradução de Emília Picado Tavares Marinho de Mendes. Lisboa: 

Edições 70, 1999. 

• MATTHEUS, Michael. História, Filosofia e ensino de ciências: a tendência atual 

de reaproximação. Caderno Catarinense de Ensino de Física. Florianópolis: v. 12, 

n. 3, dez. 1995. p. 164-214.Disponível em: 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/7084/6555. Acessoem: 

01 maio 2013. 

• OMNÈS, Roland. Filosofia da Ciência contemporânea. Tradução de Roberto Leal 

Ferreira. São Paulo: UNESP, 1996. 

• POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. Tradução de Leônidas Hegenberg 

e Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1993. 

• ______. Conjecturas e refutações. Tradução de Sérgio Bath. 3 ed. Brasília: UnB, 

1994. 

• SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício 

da experiência.  / Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na 

transição paradigmática. São Paulo: Cortez, 2007. V.. 1. 

• ______. Um discurso sobre as ciências. 7 ed. Porto: Afrontamento, 1995. 

Disponível em: 

http://www.moodle.ufba.br/file.php/12439/textos_complementares/SANTOS_Boa

ventura_de_S._Um_discurso_sobre_as_ciencias.pdf. Acesso em: 01 jun 2013. 

• SILVA, Cibelle Celestino (Org.). Estudos de História e Filosofia das Ciências: 

subsídios para aplicação no ensino. São Paulo: Livraria da Física, 2006. 

  

http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao/viewarticle.php?id=29&layout=abstract
http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao/viewarticle.php?id=29&layout=abstract
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/7084/6555
http://www.moodle.ufba.br/file.php/12439/textos_complementares/SANTOS_Boaventura_de_S._Um_discurso_sobre_as_ciencias.pdf
http://www.moodle.ufba.br/file.php/12439/textos_complementares/SANTOS_Boaventura_de_S._Um_discurso_sobre_as_ciencias.pdf


142 
 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA  

Introdução ao estudo do planejamento. O Planejamento educacional numa visão histórica, 

social, política e econômica. O planejamento estratégico na educação e o plano de 

desenvolvimento escolar. 

 

OBJETIVOS 

• Refletir sobre o planejamento e suas finalidades político-sociais. 

• Analisar o planejamento educacional no contexto escolar e suas implicações 

sociológicas, educacionais e pedagógicas. 

• Concepções de planejamento subjacentes à  prática pedagógica. 

• Compreender a importância do planejamento para o processo educativo. 

• Refletir sobre o planejamento numa  perspectiva crítico-social e política da 

educação no âmbito de micro e macro sistemas. 

• Analisar o processo de elaboração do PDE (Plano de Desenvolvimento 

Educacional) de instituições escolares. 

 

CONTEÚDOS 

• Planejamento Educacional; 

• Conceito; 

• Princípios lógicos; 

• Requisitos; 

• Fases 

• Planejamento Educacional no Brasil no contexto histórico, filosófico, social, 

político, cultural e econômico. 

• Planejamento Escolar. 

• Concepções; Funções; Etapas. 

• Elaboração do plano de desenvolvimento da escola. 

• Estrutura; Etapas. 

 

METODOLOGIA 

Exposição dialogada, leitura, interpretação dos textos propostos articulando a teoria e a 

prática; trabalhos individuais e em grupo; visitas dos alunos a escolas, órgãos do sistema 

educacional e outras instituições; síntese dos textos e outras atividades propostas. 

 

AVALIAÇÃO 

A aprendizagem será avaliada durante todo o processo de ensino, sendo acompanhadas 

as produções escritas individuais e/ou em grupo. Serão considerados também os critérios: 

pontualidade, assiduidade, pensamento lógico bem sistematizado, qualidade da produção 

oral e escrita e fundamentação teórica adequada ao tema. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• BATISTA, Mirian Veras. Planejamento: introdução à metodologia de 

Planejamento Social. São Paulo. Cortez Moraes, 1990. 

• BORDENAVE, Juan Diaz e carvalho, Horácio Martins de. Comunicação e 

planejamento. Rio de Janeiro, Pás e Terra, 1996. 

• CARVALHO, Horácio Martins de . Introdução a teoria do planejamento, São 

Paulo, Brasiliense, 1979. 

• FERREIRA, Francisco Whitaker. Planejamento Sim ou Não. Rio de Janeiro Paz e 

Terra, 1994. 

• HORTA, José Silvério Bahia. Planejamento Educacional. In Mendes Durmeval 

Trigueiro (coord.). Filosofia da educação brasileira. Rio de Janeiro. Civilização 

Brasileira, 1983. 

 

Complementar: 

• KUENZER, Acácia Zeneide; CALAZAN, Maria Julieta e GARCIA, Walter. 

Planejamento e Educação no Brasil. São Paulo. Cortez: Autores associados, 1993 

(coleção Polêmica do nosso Tempo; V. 37). 

• MOARCIR, Gadotti e ROMÃO José E(orgs). Autonomia da escola; princípios e 

proposta. São Paulo. Cortez, 1997. 

• OLIVEIRA, Dália Andrade (org.). Gestão democrática da educação: desafio 

contemporâneos. Petrópolis – RJ. Vozes, 1997. 

• VIANA, Ilca Oliveira de Almeida. Planejamento Participativo na Escola. São 

Paulo. EPU, 1993. 

• XAVIER, Antonio Carlos da Ressurreição e AMARAL SOBRINHO, José. Como 

elaborar o plano de desenvolvimento da escola. Projeto Nordeste/ 

FUNDESCOLA, 1998. 
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A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL 

Código: 

 

Período: 

3° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA  

Retrospectiva histórica da educação brasileira. A educação básica no contexto social, 

político e econômico, conforme a Lei 9.394/96. Princípios, organização escolar, 

financiamento da educação. Gestão democrática. Profissionais da educação. Educação e 

cidadania. 

 

OBJETIVOS 

Geral:  

Compreender a organização e o funcionamento da educação básica na legislação vigente. 

 

Específicos: 

• Situar a educação básica no contexto histórico, social, político e econômico. 

• Distinguir sistema, estrutura e sistema educacional. 

• Discutir a política educacional na realidade brasileira. 

• Refletir sobre a função social da educação no contexto da LDB. 

• Identificar a concepção de educação na LDB. 

• Analisar a organização da educação nacional de acordo com a LDB. 

• Caracterizar a organização curricular na educação básica. 

• Refletir sobre a gestão democrática no cotidiano escolar conforme a LDB. 

• Identificar os recursos financeiros da educação básica. 

• Reconhecer a formação profissional do professor no contexto da LDB de acordo as 

características e demandas exigidas atualmente. 

• Analisar a ética e a competência na formação profissional. 

• Identificar o trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias 

 

CONTEÚDOS 

• Retrospectiva histórica da Educação Brasileira 

• Sistema educacional brasileiro 

• A Educação Nacional na LDB: contextualização sócio-histórica 

• A educação básica e a democratização do ensino público no Brasil, na Lei 9.394/96 

• Política Educacional 

• Função social e política da escola 

• Concepção 

• Diretrizes da Educação 

• Bases da Educação 

• Currículo 

• Gestão democrática 
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• A formação de profissionais da educação na LDB9.394/96 – 

• A formação do professor na perspectiva reflexiva 

• Ética e competência na formação do professor da educação básica. 

• Educação e trabalho 

• O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

A metodologia tem como uma de suas finalidades subsidiar os processos de 

desenvolvimento e de construção das competências indispensáveis à prática profissional. 

Deve pautar-se por princípios interdisciplinares que permitam a abordagem 

problematizadora dos conteúdos e as especificidades das disciplinas e a utilização de 

diferentes procedimentos de ensino (aulas expositivas, leitura, discussão e produção de 

texto, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, palestras, conferências e 

discussões em plenária), de recursos didáticos e multimeios educacionais diversificados 

como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem. Neste sentido, na vivência da 

metodologia, recomenda-se a adoção de trabalhos individuais que atendam a 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a democratização do 

conhecimento e a construção da cidadania coletiva. 

• Aulas expositivas 

• Leituras. 

• Debates. 

• Fichamentos. 

• Resenhas. 

• Produção de textos 

• Seminários. 

• Projeção de filmes 

• Reflexão e discussão sobre os filmes. 

• Trabalho em grupo e individual. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é processual e tem caráter diagnóstico e formativo visando prioritariamente 

a valorização das aquisições que constroem a identidade pessoal e profissional. 

A metodologia de avaliação inclui o uso de procedimentos que permitam a verificação do 

aproveitamento/a superação de dificuldades de aprendizagem, a resignificação de 

conhecimentos e a construção das competências inerentes ao perfil do egresso pretendido 

na licenciatura. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção aos seguintes 

aspectos: aquisição de conhecimentos, clareza e objetividade nas argumentações oral e 

escrita, coerência e pertinência na apresentação de ideias/argumentos, senso crítico 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Moderna, 2003. 

• BRASIL, Congresso Nacional. Constituição de 1988. 

• ______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília. Ano CXXXXIV, n.248, 

23 dez, 1996. 

• BRZEZINSKI, Iria (org.).LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 4. ed. 

São Paulo: Cortez, 2000. 

• CUNHA, Luiz Antonio; Góes, Moacir. O Golpe na Educação. 11.ed, Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
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• DEMO. Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. São Paulo: Papirus, 1997. 

• LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 2000. 

• MACHADO, José Nilson. Educação: projetos e valores. São Paulo: Escrituras 

Editora,  2001. 

• QUELUZ, Ana Gracinda (orient.); ALONSO, Mirtes (org.) O trabalho docente: 

teoria e prática. São Paulo: Pioneira, 1999. 

• RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e Competência. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

• ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da educação no Brasil. 10. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1988. 

• SAVIANI, Dermeval. A nova Lei da educação: trajetórias, limites, e perspectivas.  

Campinas: Autores Associados, 1997.  

• SILVA, Eurides Brito da. (org.) Educação Básica pós-LDB. São Paulo: Pioneira: 

1999. 

• TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2002.VIEIRA, Sofia Lercche. (org.) Gestão da Escola: desafios a enfrentar. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

Complementar: 

• CUNHA, Luiz Antonio; Góes, Moacir. O Golpe na Educação. 11.ed, Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 

• DEMO. Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. São Paulo: Papirus, 1997. 

• LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 2000. 

• MACHADO, José Nilson. Educação: projetos e valores. São Paulo: Escrituras 

Editora, 2001. 

• RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e Competência. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

• TEDESCO, Juan Carlos. O novo pacto educativo. São Paulo: Ática, 2001. 
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A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

Código: 

 

Período: 

2° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Análise do desenvolvimento humano, na inter-relação das suas dimensões biológica, 

sociocultural, afetiva e cognitiva. Compreensão da relação entre desenvolvimento 

humano e processo educativo. 

 

OBJETIVOS 

Entender os fatores intra- e interpessoais do processo de desenvolvimento humano, 

levando-se em consideração as dimensões biológica, sociocultural, afetiva e cognitiva.  

Oportunizar o estudo e a compreensão do desenvolvimento humano e suas relações e 

implicações no processo educativo. 

 

CONTEÚDOS 

• Concepções de infância em diferentes contextos sócio-histórico-culturais 

• Relação crescimento/maturação/desenvolvimento 

• Desenvolvimento humano na sua multidimensionalidade 

• Dimensão biológica: organismo, hereditariedade, ambiente; desenvolvimento 

motor.  

• Dimensão subjetiva: desenvolvimento psicossexual e social, desenvolvimento da 

linguagem 

• Dimensão cognitiva: desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento Moral 

• Ciclo da vida à luz do contexto familiar 

• Infância, adolescência, vida adulta e velhice 

• Dificuldades de desenvolvimento e o ambiente escolar 

• Desenvolvimento e necessidades educativas especiais 

• A relação entre psicologia e educação 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Aula expositiva/dialogada com provocação para troca de ideias sobre o tema.  

• Discussão dos conteúdos propostos e de temas relacionados a partir de leituras 

sugeridas e / ou solicitadas. Análise de textos e uso de recursos visuais para 

identificação e aplicação dos conceitos estudados. Dinâmicas reflexivas e trabalhos 

em equipe. 

• Apresentação de seminários. 

 

AVALIAÇÃO 
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Prova escrita em classe sobre a matéria dada. Análise das apresentações dos seminários e 

do escrito. Confecção de relatório científico. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BEE, Helen L. O ciclo vital. Porto Alegre: Artmed, 1997. 656 p. 

• COLL, César; PALACIOS, Jesús; MARCHESI, Alvaro. Desenvolvimento 

psicológico e  educação. 2. ed. 3 v. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

• ERIKSON, Erik Homburger. O ciclo de vida completo. Porto Alegre: Artmed, 

1998. 111p. 

• FREUD, Sigmund; STRACHEY, James. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. 

Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. 

Vol. VIII. Rio de Janeiro: Imago, (1970-1996). 

 

Complementar: 

• PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. 

Desenvolvimento humano. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 684 p. 

• GET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1987. 389p. 

• Artigos para discussão no grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



149 
 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 

Código: 

 

Período: 

3° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, da ação educativa e da relação docente. 

Teorias contemporâneas da aprendizagem (seus pressupostos e suas relações 

pedagógicas). Tópicos específicos opcionais 

 

OBJETIVOS 

• Refletir o cotidiano escolar à luz das diferentes correntes epistemológicas 

desenvolvimento e aprendizagem. 

• Entender os fatores intra e interpessoais do processo de aprendizagem humana 

 

CONTEÚDOS 

• Caracterização da psicologia como área de conhecimento 

• Evolução da ciência psicológica - Pressupostos teóricos e relação com o processo 

ensino-aprendizagem 

• Processo de ajustamento da personalidade 

• Processo de desenvolvimento humano, segundo Freud, Erikson, Piaget 

• Visão geral sobre a aprendizagem 

• Abordagem comportamentalista – Skinner 

• Abordagem psicogenética – Piaget 

• Abordagem sócio-histórica – Vygotsky 

• Abordagem psicogenética – Wallon 

• Abordagem sócio-cultural – Freire 

• Aprendizagem verbal-significativa – Ausubel 

• Teoria das Inteligências Múltiplas – Gardner 

• Teoria do Processamento de Informações 

• Psicologia da Ação Educativa e da Relação Docente 

• Motivação, aprendizagem e fazer pedagógico 

• Psicodinâmica do espaço escolar 

• Desenvolvimento interpessoal 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 

Aula expositiva/dialogada com provocação para troca de ideias sobre o tema. Aulas 

práticas com manuseio de experimentos virtuais. Discussão dos conteúdos propostos e de 

temas relacionados, a partir de leituras sugeridas e / ou solicitadas. Análise de textos e 

uso de recursos visuais para identificação e aplicação dos conceitos estudados. Dinâmicas 

reflexivas e trabalhos em equipe. Provas. Debate sobre artigo. 

 

AVALIAÇÃO 
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Prova escrita em classe sobre a matéria dada. Confecção de relatório científico. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Básica:  

• BIGGE, Morris. Teorias da aprendizagem para professores. trad. José Augusto 

Silva P. Neto e Rolfini. São Paulo: EPU/EDUSP, 1977. 

• GARRET, Henry. Grandes experimentos da psicologia. Trad. Maria da Penha 

Pompeu de Toledo. 3a. Ed. São Paulo: Nacional, 1974. 

• HILGARD, Ernest Ropiequet. Teorias da aprendizagem. Trad. Nilce P. Mejias et 

al. São Paulo: EPU/EDUSP, 3ª reimpressão, 1973. 

 

Complementar: 

• ALENCAR, Eunice S. Novas contribuições da psicologia aos processos de ensino 

e aprendizagem. São Paulo: Cortez, 1994. 

• BORGER, Robert; SEABORNE, A. E. M. A psicologia do aprendizado. Biblioteca 

Universal Popular, 1966. 321 pp. 

• DE ROSE, J.C. (1993). Classes de estímulos: Implicações para uma análise 

comportamental da cognição. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 9 (2), 283-303, 1993. 

• TAPIA, Jesús Alonso; FITA, Enrique Caturla. A motivação em sala de aula. 4.ed. 

São Paulo: Loyola, 2001. 148 pp. 

• PFROMM NETTO, Samuel. Psicologia da Aprendizagem e do ensino. São Paulo. 

EPU/EDUSP, 1987. 

• MENESTRINA, Tatiana Comiotto; MENESTRINA, Elói. Autorealização e 

qualidade docente. PORTO ALEGRE: EST, 1996. 84p 

• Artigos para discussão no grupo. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Código: 

 

Período: 

7° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

A Avaliação da Aprendizagem – pressupostos epistemológicos, psicológicos e 

metodológicos. A Avaliação da Aprendizagem como “Instrumento” de “Poder”. A 

Avaliação de Aprendizagem - na ótica da Teoria do Conhecimento elaborada por Piaget. 

A questão do “ERRO” na aprendizagem e a construção do conhecimento. As 

contribuições da Teoria das Inteligências Múltiplas para a Avaliação da Aprendizagem. 

A Avaliação da Aprendizagem – aspectos metodológicos . Procedimentos e instrumentos 

adequados à Avaliação da Aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Reconhecer a avaliação como um processo de construção da melhoria contínua da 

aprendizagem. 

 

Específicos: 

• Situar a Avaliação como parte integrante de um processo mais amplo – a Educação. 

• Justificar a importância da avaliação enquanto componente do 

ensino/aprendizagem. 

• Desenvolver habilidades e atitudes indispensáveis à vivência de um processo 

construtivo de Avaliação. 

• Analisar alternativas metodológicas de Avaliação que realmente contribuam para a 

democratização do acesso ao conhecimento. 

• Reconhecer o “erro” na aprendizagem como elemento construtivo do 

conhecimento. 

• Analisar a prática avaliativa da Escola Básica. 

• Reconhecer o feedback como um processo que possibilita a manutenção do diálogo 

na prática avaliativa. 

 

CONTEÚDOS 

• Avaliação da Aprendizagem: 

o Pressupostos. 

o Funções da Avaliação da Aprendizagem. 

• Aspectos Teóricos dos Procedimentos e Instrumentos de Avaliação: 

o Observação. 

o Auto-Avaliação. 

o Estudo de caso. 

o Testagem. 

• Sistemas de Avaliação: 

o Aspectos Teóricos e Legais. 
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o Prática Docente e avaliação – relações de poder. 

o Avaliação na Escola Básica do Brasil e em Pernambuco. 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, 

filmes/filmadora, quadro e giz, cartazes, slides, rádio-gravador/fitas cassetes/cd’s, 

materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção ao trabalho individual do discente. São avaliados os conhecimentos 

adquiridos, as habilidades e atitudes indispensáveis à formação do Pedagogo. 2. A 

avaliação do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua a 

melhoria do desempenho docente. 3. No processo avaliativo serão utilizados 

procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• CECCON, Claudius. A vida na escola e escola da vida. Petrópolis. Vozes.1998. 

• DEMO. Pedro. A avaliação sob o olhar do poder. São Paulo.Papirus.1996. 

• HAYDT, Regina C. Avaliação do processo de ensino/aprendizagem. São Paulo. 

Ática.1997.  

• LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. Petrópolis. 

Vozes.1996. 

• MEDIANO, Zélia. Avaliação na escola de 1º grau. São Paulo: Papirus, 1997. 

• MENEGOLLA, Maximiliano.  E agora aluno? Petrópolis: Vozes. 1995. 

• OLIVEIRA, Vera Barros(org.) Avaliação psicopedagógica da criança de 7 a 11 

anos. Petrópolis. Vozes.1996 

• SAT’ANNA, Ilza Martim. Por que avaliar? Como avaliar?. Petrópolis:Vozes, 1995. 

• SOUZA, Clarilza Prado. Avaliação do rendimento escolar.São Paulo.Papirus, 1997. 

• ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação dialógica. São Paulo: Editora Cortez,1998 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Código: 

 

Período: 

2° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Conceito e concepção de ciência. Conceituação de Metodologia Científica. Necessidade 

da produção cientifica na Universidade. Metodologias da pesquisa e seus fundamentos 

epistemológicos. A noção de campo científico e produção de conhecimento. Tendências 

metodológicas para as ciências humanas. Fundamentos técnicos e científicos da 

abordagem do conhecimento. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Oportunizar, participativamente, aos alunos da Graduação nas licenciaturas, 

conhecimentos, habilidades e motivação para a criação, o desenvolvimento e a avaliação 

em pesquisa científica, utilizando diferentes metodologias, à luz da ética, integrada às 

diferentes realidades e demandas das Ciências Humanas, Letras e da Educação. 

 

Específicos: 

• Discutir os instrumentos teóricos e metodológicos da pesquisa científica; 

• Estudar as diferentes epistemologias da ciência; 

• Ampliar a compreensão da relação entre metodologias e fundamentos teórico-

filosóficos da produção do conhecimento científico; 

• Trabalhar a noção de campo científico como construção; 

• Desenvolver a noção de relação entre ética e pesquisa. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Reflexões sobre a produção do conhecimento humano. 

• Conhecimento, racionalidade e historicidade: 

o Saber e conhecer; 

o Tendências Epistemológicas: Tendência analítica e Tendência histórica. 

• Características e delimitações do conhecimento científico. 

o O conhecimento científico e a questão da verdade; 

o Classificação da ciência e modelos de estudo; 

o O método Científico: história e concepção. 

o O Conhecimento Científico hoje. 

• O Campo Científico como uma construção do sujeito. 

o Problema social e problema de pesquisa; 

o A noção de campo e a luta pelo monopólio da competência científica; 

o Os campos na pesquisa científica (campo teórico; campo epistemológico 

e campo morfológico). 

• Noções de ética na pesquisa científica. 

 



154 
 

METODOLOGIA 

Uma metodologia que possibilite a problematização dos conteúdos e especificidades da 

disciplina, com a utilização de diferentes procedimentos de ensino (aulas expositivas, 

leitura, discussão e produção de texto, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, 

painéis), entre outros de recursos didáticos, e educacionais diversificados como elementos 

facilitadores do ensino/aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá se processar de forma processual e observando-se a: 

• Participação ativa nas atividades de sala de aula. 

• Leitura da bibliografia indicada, que deve ser apresentada com suas respectivas 

resenhas. 

• @s estudantes deverão apresentar um diário de campo, pontuando suas 

observações desenvolvidas sobre uma realidade escolar pesquisada, que será 

apresentado em forma de ensaio etnográfico. 

• Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: 

aquisição de conhecimentos, clareza e objetividade nas argumentações oral e 

escrita, coerência e pertinência na apresentação de ideias/argumentos, senso 

crítico. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• BRANDÃO, Carlos Rodrigues. (org.) Pesquisa participante. 7. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1988. 211 p.  

• BAUER, Martin W. e GASKELL, George. (2002). Pesquisa qualitativa com textos, 

imagem e som: um manual prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 2. Edição. 

Petrópolis: Vozes. 516p. 

• BOMBASSARO, Luiz Carlos. As fronteiras da epistemologia: uma introdução ao 

problema da racionalidade e da historicidade do conhecimento. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1992. 

• COULON, Alain. Etnometodologia. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 

Petrópolis: Vozes. 1995. 134p. 

• ______. Etnometodologia e educação. Tradução de Guilherme João de Freitas 

Teixeira. Petrópolis: Vozes. 1995. 205p. 

• CARVALHO, Maria Cecília M. Construindo o saber. São Paulo: Papirus, 1994.  

• DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas, 

1992.  

• FAZENDA, Ivani. (Org). Metodologia da Pesquisa Educacional. São Paulo: 

Cortez, 1989.  

• _________. (Org). Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo, Cortez, 

l992.  

• JAPIASSU, Hilton F. Questões epistemológicas. Rio de Janeiro_RJ: Ed imago: 

1981  

• Köche JC. Fundamentos de Metodologia Científica. Teoria da ciência e prática da 

pesquisa. Petrópolis-RJ: Ed Vozes: 1997  

• LÜDKE, Menga, ANDRÉ, Marli E. D. A.. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 99 p.  

• MINAYO, M.C. de S.; DESLANDES, S.F.; CRUZ NETO, O.; GOMES, R. 

Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 4ª ed. Petrópolis : Vozes, 1996. 

• MINAYO, M.C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 

São Paulo/Rio de Janeiro : Hucitec-Abrasco, 1996. 
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• OLIVEIRA, Paulo de Salles.  (Org.). Metodologia das Ciências Humanas. São 

Paulo: Hucitec/UNESP. 1998. 219P. 

• SEVERINO, Antônio Joaquim.  Metodologia do trabalho científico. 17. edição. 

São Paulo: Cortez. 1991. 252p 

 

Complementar: 

• ANDRÉ, M.E.D. A. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995.  

• BACHELARD, Gaston. O novo espírito científico. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1968. 151 p. (Biblioteca Tempo Universitário, 12).  

• BECKER, Howard S. Método de pesquisa em ciências sociais. 4. Ed.Trad. 

Marcos Estevão e Renato Aguiar. Revisão de Márcia Areira. São Paulo: Hucitec. 

1999. 

• CULON, A. Etnometodologia e educação. Petrópolis : Vozes, 1995. 205p. 

• GOLDENBERG, Miriam. A arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em 

ciências sociais. Rio de Janeiro: Record, 1997.  

• GOODE, Wilham J. ; HATT, Paul K. (1975). Métodos em Pesquisa social. 5. 

Edição. Tradução de Carolina Martuscelli Bori. São Paulo: Cia Editora nacional. 

588p. 

• KÖCHE, José Carlos.  Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

pratica da pesquisa. 14. Ed, Petrópolis: Vozes. 

• KUHN, THOMAS S. (2003) Estrutura das revoluções cientificas. 8. Edição. 

Tradução de  Beatriz Vianna Boeira. São Paulo: Editora Perspectiva -  - 264 p. 

• ______. O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos. Tradução de César 

Mortari. São Paulo: editora UNESP.  2006. 402p. 

• JAPIASSU, Hilton F. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 

1975.  

• ________. A revolução científica moderna. De Galileo a Newton. São Paulo-SP: 

Ed Letras & Letras: 1997  

• PORTELA, Girlene L. Pesquisa quantitativa ou qualitativa: eis a questão. Feira de 

Santana: UEFS (Inédito)  

• RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1989. 287 p.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

FUNDAMENTOS 

SOCIOANTROPOLÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA  

Conceitos sócio-antropológicos da educação, da cultura e da escola, numa visão 

dinâmica. Caráter histórico e sociocultural da infância e implicações na organização da 

educação escolar. Contribuições da Antropologia e da Sociologia sobre a Infância e a 

juventude, focando as relações intergeracionais, conflitos e as interfaces com a pedagogia. 

Fins e valores culturais nas Teorias Pedagógicas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• ALVIM, Rosilene. 2002. “olhares sobre a juventude” In: Juventude, cultura e 

cidadania. Comunicação do ISER. Ano 21, edição especial. 

• ALVIM e Patrícia GOUVEIA. (Orgs.) Juventude anos 90: conceitos, imagens, 

contextos. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. contextos. Rio de Janeiro: Contra 

Capa Livraria. 

• FRY, Peter  & Mirian GOLDENBERG. (Orgs.). Fazendo antropologia no Brasil. 

Rio de Janeiro: DP&A. 

• ______. 2003. Escola pública: escola de pobres. Escola pobre? In. CAOS: Revista 

eletrônica de ciências sociais. ISSN 1517-6916. João Pessoa: CCHLA / UFPB - 

Número 5 – Agosto. 

• ANDRADE, Elaine Nunes de. 1996. Movimento negro juvenil: um estudo de caso 

sobre jovens rappers de São Bernardo do Campo. São Paulo, USP, – Tese de 

mestrado apresentada à Faculdade de Educação. 

• BERGER, Peter L. e LUCKMANN, Thomas. 1990. A construção social da 

realidade. Petrópolis: Vozes. 

• CHARLOT, Bernard. 2000.  Da relação com o saber: elementos para uma teoria. 

Porto Alegre: Artmed. 

• ______. Os jovens e o saber. 2001. Porto Alegre: Artmed. 

• CARNEIRO, Moaci Alves. 2002. Os projetos juvenis na escola de ensino médio. 

Brasíla, DF: Interdisciplinar. Petrópolis: Vozes. 157p. 

• FREITAS, Marcos Cezar de. (Org.) 2003. História Social da infância no Brasil. 5. 

Edição. São Paulo: Cortez. 

• MARGULIS, Mário. [et al.] 2000. La Juventude es más que uma palabra. 2. 

Edição. Buenos Aires: Biblos. 241p. (Estúdios sociales). 

• ORTIZ, Renato.  Mundialização da cultura. São Paulo: Brasiliense. 1994 

• PAIS, José Machado. (s/d). Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 

Moeda. 352p. 
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Complementar: 

• ARIÈS, Philippe. 1981. História social da criança e da família. 2. Edição. 

Tradução de Dora Flaksman. Rio de Janeiro: LTC. 196p. 

• BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. In. BOURDIEU, Pierre. 

1983. Questões de Sociologia. Rio de janeiro: Editora Marco Zero Ltda.208p.  

• BRITO, Sulamita de. 1968. Sociologia da Juventude: os movimentos juvenis. Rio 

de Janeiro: Zahar editores. Vol. I, II, III, IV. 

• ENGUITA, Mariano F. 1989. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

• FREITAS, Maria Ester. 2002. Cultura organizacional: identidade, sedução e 

carisma. Rio de Janeiro. 

• GIDDENS, Anthony e TURNER, Jonathan, 1999 Teoria social hoje. São Paulo: 

UNESP. 

• GHIRALDELLI Jr. Paulo. (Org.). 1997. Infância, escola e modernidade. São 

Paulo: Cortez/Editora da UFPR. 

• KRUPPA, Sônia M. P. Sociologia da Educação. São Paulo. Editora Cortez. 1994. 

• MOLNÁR, Ferenc. 2005. Os meninos da Rua Paulo. Tradução de Paulo Rónai. 

São Paulo: Cosac & Naify. 264p. 

• MOTTA, Fernado C. Prestes e CALDAS, Miguel P. (org.). Cultura 

organizacional e cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 1997. 

• ROCHA, Everardo. 1994. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

60H 

Crédito: 

04 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

1 Educação ambiental: bases conceituais, objetivos, finalidades, características; 

trajetórias (surgimento a contemporaneidade) e fundamentos; movimentos 

ambientalistas; correntes; dimensões educação e ambiente; 2 Homem X Natureza: 

conceitos e concepções no discurso contemporâneo. 3. Desenvolvimento Sustentável: 

bases conceituais e alfabetização ecológica. 4. Redes e Formadores de Educação 

Ambiental. 5 Impacto Ambiental : EIA, Licenças, AIA, RIMA, Audiências Públicas. 6 

Políticas Públicas Ambientais: bases conceituais, convívio social; papel do ProNEA. 7 

Direito Ambiental: O Meio Ambiente como objeto; degradação ambiental e a consciência 

ecológica; Direito Fundamental à qualidade do meio ambiente; Os tratados e as 

convenções. 8 A teoria-Prática da Educação Ambiental: empiria na construção 

investigativa e a produção da pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender a Educação Ambiental numa perspectiva sócio crítica, onde as discussões 

ecossociais sejam pensadas em termos de valores, atitudes e comportamentos,  

especialmente da  relação homem-natureza-sociedade, pensadas em visão individual e 

coletiva,  possibilitando  reflexões de mudanças do indivíduo e das contribuições da 

sociedade. 

 

Específicos: 

• Internalizar conhecimentos da Educação Ambiental levando em consideração a 

trajetória do surgimento ao discurso mais contemporâneo.  

• Relacionar a pesquisa de campo (empiria) com as bases conceituais da educação 

ambiental bem como do processo de investigação científica. 

• Construir todo o processo investigativo do projeto, pesquisa, análises, discussão, 

das considerações até a publicação em resumos. 

• Transformar a pesquisa em ação educativa (pesquisa-ação). 

• Elaborar e apresentar os eixos temáticos de discussão em seminários. 

 

CONTEÚDOS 

• Educação Ambiental  

• Bases conceituais, objetivos, finalidades, características  

• Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental 

• Movimentos ambientalistas 

• Tendências ou correntes em educação ambiental 

• As dimensões educação e ambiente no contexto da educação ambiental 

• Homem X Natureza: conceitos e concepções no discurso contemporâneo 
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• Bases conceituais  

• Concepções no discurso contemporâneo 

• Ética nas relações homem x natureza 

• Desenvolvimento Sustentável 

• Bases conceituais 

• Alfabetização ecológica  

• Redes e Formadores de Educação Ambiental 

• Da criação as execuções das redes no Brasil e Nordeste 

• Formação de Educadores Ambientais 

• Impacto Ambiental : EIA – Licenças – AIA - RIMA – Audiências Públicas  

• Estudos de Impacto Ambiental – EIA.  Licenças - (Prévia, Instalação e Operação ) 

• Avaliação  - AIA  .   Relatórios – RIMA.  Audiências Públicas 

• Meio Ambiente e as Políticas Públicas Ambientais  

• Bases conceituais e convívio social  

• O papel do ProNEA.   

• A teoria-Prática da Educação Ambiental 

• A empiria como instrumento para a construção investigativa 

• Produção da construção investigativa 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• As aulas teórico/prática do componente curricular Educação Ambiental, deverão 

ser pensadas e vivenciadas na perspectiva expositiva/dialogada.  Reflexões sobre 

as questões ambientais; b) discussão dos valores, atitudes e comportamentos de 

proteção ao ambiente/natureza/meio ambiente; c) no discurso da ética e cidadania; 

d) na discussão ética nas relações homem/natureza/sociedade/cultura; e) nas 

possibilidades de poder discutir nas escolas princípios educativos, bem como na sua 

comunidade; f) poder desenvolver ações educativas.   

• Reflexões sobre as recordações-referências para poder ressignificar as 

aprendizagens. Uso de textos e/ou livros que subsidiem uma base de conhecimento 

para a formação. O campo – escola, comunidades, e as excursões - como subsídios 

de formação e como possibilidade de que os estudantes se projetem nessa formação 

de educador ambiental.   

• Para o bom desempenho do componente curricular – Educação Ambiental - é 

necessário que os estudantes vivenciem a disciplina em sala de aula, buscando 

sentidos para suas aprendizagens. Visite alguns espaços que possam subsidiar a sua 

formação como educador ambiental (escolas e comunidades). Desenvolva algumas 

atividades educativas em escolas ou comunidades como fortalecimento de suas 

aprendizagens e por ressignificá-las. As aulas - viagem de aula de campo – são 

essenciais para a formação do educador ambiental.  

 

AVALIAÇÃO 

Os estudantes devem ser avaliados levando-se em consideração sua participação nas 

propostas investigativas. No desenvolvimento da pesquisa de iniciação científica. Tem 

como eixo as temáticas ambientais da sua região. 

As avaliações (provas) deverão versar sobre os conhecimentos vivenciados nas aulas 

expositivas dialogadas, situações de problemas existentes na comunidade, cidade ou 

região, de modo que ocorra um texto dissertativo sobre as vivências/experiências. 

Poderão ter ou não auxílio de textos a depender da proposta de redação. Na apresentação 

dos seminários (oral e escrito).  
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• ______. A invenção do sujeito ecológico: identidade e subjetividade na formação 

dos educadores ambientais. In: SATO, Michele; CARVALHO, Isabel (Org.). 
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Complementar: 

• BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 

- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

ÉTICA E CIDADANIA 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Pedagogia  

 

Pré-Requisito: 

 

Carga 

Horária: 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

I – EMENTA: 

 

Definição de Ética e cidadania, características da cidadania brasileira, estudo da ética na educação, 

a ética profissional, a atuação do profissional na sociedade brasileira. Conceito de identidade e cultura; a 

evolução dos direitos humanos; os direitos de cidadania no Brasil; exclusão social e violência; globalização; 

política; alienação e responsabilidade social; a sociedade do trabalho e a ética profissional. 

 

 

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

 

BOFF, Leonardo. Ethos mundial. Brasília: letraviva, 2000. 

CANDAU, V. M.(Org.) Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2002.  

CARVALHO, José Murilo. Cidadania do Brasil: um longo caminho. São Paulo: Civilização Brasileira, 

2001. 

CARVALHO, José Murilo. Pontos e Bordados. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica. São Paulo. Paz e 

Terra, 1996. 

GALLO, Silvio (Org.) Ética e cidadania: caminhos da filosofia , Campinas: Papirus, 1997. 

GALVÃO, Antonio Mesquita. A crise da ética. Petrópolis: Vozes, 1997. 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 

MORIN, Edgar. A Cabeça bem feita: repensar a reforma; reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2002. 

RIBEIRO, Renato Janine. O afeto autoritário: televisão, ética e democracia. São Paulo: Ateliê Editorial, 

2004.  

RIOS, Terezinha Azevedo. Ética e competência. São Paulo, Cortez, 2002. 

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

DE EJA 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

     

Responsável 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  

Fundamentos da educação de jovens e adultos: concepção histórica, política e social.  

As questões sócio-culturais e legais. Elementos teóricos e metodológicos dos processos de 

escolarização, alfabetização, letramento e organização curricular. 

 

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. & LEAL, Telma Ferraz. A alfabetização de jovens e 

adultos: em uma perspectiva de letramento. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

BARCELOS, Valdo. Formação de professores para educação de jovens. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 

BRANDÃO, C. R. Educação popular. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE. N. 009/2001. Diretrizes curriculares nacionais 

para a formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. Brasília, 08 de maio de 2001. 

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o 1º segmento do Ensino Fundamental,  Educação de Jovens e 

Adultos. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1999. 

CUNHA, Maria Conceição da Cunha. Introdução: discutindo conceitos básicos. Salto para o futuro: 

Educação de jovens e adultos MEC- Brasília, 1999. 

DUARTE, Newton. O ensino de matemática na educação de adultos. 4. ed. São Paulo:Cortez, 1992. 

DURANTE, Marta. Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto educativa, Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1998.  

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade na Formação de Professores. (s.l.): ULBRA,2006. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 

1999. 

AUTENTICAÇÃO  
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GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

HADDAD, Sérgio. Estado e educação de adultos (1964-1985). São Paulo, 1991. Tese (Doutorado), 

Universidade de São Paulo. 

IMBERNON. Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

LEAL, Telma Ferraz & ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. Desafios da Educação de jovens e 

Adultos: construindo práticas de alfabetização. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

LIMA, Maria nayde dos Santos Lima & ROSA, Argentina. Paulo Freire: quando as ideias e os afetos se 

cruzam. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2006. 

MOURA, Tânia. A prática pedagógica dos alfabetizadores de jovens e adultos: contribuições de Freire, 

Ferreiro e Vygotsky. Maceió: Edufal/Comped/INEP, 1999. 

NÓVOA, Antônio (coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1997. 

PAIVA, Vanilda Pereira. Educação popular e educação de adultos: contribuição à história da educação 

brasileira. São Paulo: Loyola, 1973. 

Revista Fênix Ano 2 n. 1 Jan-jul 2003, NUPEP-Recife, Bagaço. 

RIBEIRO, Vera Masagão.  A formação de educadores e a constituição da educação de jovens e adultos 

como campo pedagógico. Educação e Sociedade, São Paulo, n. 68, Dez. 99. 

SILVA, Eduardo Jorge Lopes da. Fórum de Educação de Jovens e Adultos: uma nova configuração em 

movimentos sociais. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2005. 

SILVA, José Barbosa. Educação de adultos e interdisciplinaridade.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

SOARES, Leôncio. Aprendendo com a diferença: estudos e pesquisas em Educação de Jovens e Adultos. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

SOARES, Leôncio, GIOVANETTI, Maria Amélia, GOMES, Nilma Lino. Diálogos na Educação de 

Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

SOUZA, J. F. de . Educação de jovens e adultos no Brasil e no mundo. Recife: Nupep/UFPB/Bagaço, 2000. 

VIEIRA PINTO, Álvaro. Sete lições sobre educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2001.  

REVISTA  NOVA ESCOLA. O Que dá certo na Educação de jovens e adultos. Agosto/2005. 
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

CULTURA, CIDADANIA, MOVIMENTOS SOCIAIS 

E EDUCAÇÃO 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédito 

02 

    

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia  

 

Pré-Requisito Carga Horária: 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

I - EMENTA:  

Estudo da relação indivíduo, cultura e sociedade. A presença do Estado na educação e a formação 

da cidadania. A participação dos movimentos sociais na consolidação da democracia. A organização 

político-social e os Movimentos Sociais. 

II - BIBLIOGRAFIA: 

ALTHUSSER, L. Aparelhos ideológicos do estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

BUFFA, Éster. Educação e cidadania. São Paulo: Cortez, 1995. 

CARNOY, Martin. Educação, Economia e Estado, base e superestrutura: relações e mediações. São 

Paulo: Cortez, 1990. 

CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

FERREIRA, Hilda Tevês. Cidadania, uma questão para a educação. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993. 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. São Paulo: Cortez, 1995. 

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1997. 

KRUPPA. Sônia. Sociologia da educação. São Paulo: Cortes, 1994. 

MANACORDA, Mario. A história da educação. São Paulo: Cortez, 1995. 

GUARGSCHI, Pedrinho S. Sociologia crítica. Porto Alegre: Mundo Jovem, 1986. 

RIGOTTO, Guadêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 1995. 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

GESTÃO DE PESSOAS 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia  

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  

 Principais Teorias da Administração. Administração X Gestão. Trajetória da Administração de 

Recursos Humanos à Gestão de Pessoas. Conceituação de Pessoas e Organizações. Tipos de gestão. Gestão 

de Pessoas: contextualização, objetivos e processos. Cenário atual da Gestão de Pessoas: características do 

mundo contemporâneo. Gestão de Pessoas: processos motivacionais, liderança, poder e trabalho em equipe 

nas organizações educacionais e não educacionais. Repercussões das novas referências dos processos de 

Gestão de Pessoas. Perfil atual do gestor-líder. 

 

II - BIBLIOGRAFIA: 

ALMEIDA, Walnice. Captação e seleção de talentos: repensando a teoria e a prática. São Paulo: Atlas, 

2004.  

BERGAMINI, Cecília Whitaker. O líder eficaz. São Paulo: Atlas, 2002. 

CHIAVENATO, Idalberto.  Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos.  São Paulo: 

Atlas, 1999.  

______. Gestão de Pessoas.  Rio de Janeiro: Campus, 2004.  

DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas, 

2002. 

FERNANDES, Maria Nilza de Oliveira. Líder-educador: novas formas de gerenciamento. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2001. 

GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoques nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2001. 

HUNTER, James C. Como se tornar um líder servidor. Tradução de A. B. Pinheiro de Lemos. Rio de 

Janeiro: Sextante, 2006. 

HUNTER, James C. O monge e o executivo. Tradução de A. B. Pinheiro de Lemos. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2006. 

JENNINGS, Ken & STAHL-WERT, John.  Líder a serviço. Tradução Alexandre Tuche. Rio de Janeiro: 

Best Seller, 2006. 

KARLING, Argemiro Aluísio. A didática necessária. São Paulo: IBRASA, 1991. 

LESSA, Jorge. Mandar é fácil .... difícil é liderar: o desafio do comando na nova economia. Salvador: 

Casa da Qualidade, 2001. 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2004. 

AUTENTICAÇÃO  
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MIRANDA, Simão de. Oficinas de Dinâmica de grupo. Campinas-SP: Papirus, 1997. 

PRADO, Jonas Reginaldo (org.). Iniciação à administração: preceitos básicos. 6. ed., São Paulo: Global, 

2003. 

SENGE, Peter M.  A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. Tradução OP Traduções. 

Rio de Janeiro: Best Seller, 2005. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2000. 

WEISS, Donald. Como se relacionar bem no trabalho. Tradução Reinaldo Guarany. São Paulo: Nobel, 

1994.  

______. Como tornar-se um verdadeiro líder. Tradução Reinaldo Guarany. São Paulo: Nobel, 1999.  
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Nome da Disciplina 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DINÂMICA DE 

GRUPO 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédito 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia  

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:  

Relações Interpessoais na Prática Docente. Fundamentos Teóricos de uma Pedagogia da Paz. 

Aspectos gerais do conflito. Modelos e Paradigmas de uma Pedagogia da Paz. A Educação para a Paz na 

Prática Escolar. Aspectos Metodológicos da Educação para a Paz. Relações Interpessoais – Bases Teóricas. 

Comportamento Humano e Interação Social. Relações Interpessoais e Dinâmica de Grupo no Contexto 

Escolar. 

 

II - BIBLIOGRAFIA: 

 

ANDREOLA, Balduíno A. Dinâmica de Grupo. Petrópolis: Vozes, 2003. 

ANTUNES, Celso. Relações interpessoais e auto-estima. Petrópolis: Vozes, 2003. 

CODO, Wandeley (coord). Educação carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 2000. 

FELÁ, Moscovici. Desenvolvimento interpessoal. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, s/d. 

 

 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
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 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

GESTÃO EDUCACIONAL 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

        

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia  

 

Pré-Requisito: 

 

Carga 

Horária: 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:    

Discussão e análise das concepções de organização e gestão escolar (diretrizes, normas, 

procedimentos operacionais e rotinas administrativas), numa compreensão mais geral da cultura 

organizacional no que se refere ao conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os 

modos de agir da organização como um todo e do comportamento das pessoas em particular. 

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

DALMAS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento e  avaliação.  

Petrópolis: VOZES, 2002. 

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. SILVA, Márcia Ângela. Gestão da educação: impasses, perspectivas 

e compromissos. São Paulo: CORTEZ, 2001. 

GADOTTI e José Romão (Orgs.). Autonomia da Escola: princípios e propostas. São Paulo: CORTEZ, 

1997. 

LÜCK, Heloisa. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2002. 

SANTOS, Clóvis Roberto dos. O Gestor Educacional de uma escola em mudança. São Paulo: 

THOMSOM, 2002. 

VEIGA, Ilma Passos A. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. São 

Paulo: PAPIRUS, 1998. 

Complementar 

BRZEZINSKI, Iria (Org). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 2000. 

DÁLMAS, Ângelo. Planejamento Participativo na escola: elaboração, acompanhamento e avaliação. 

Petrópolis: Vozes. 1994. 

ENGUITA, Mariana Fernández. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

FERREIRA, Naura S. Carapeto (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos 

desafios. São Paulo: CORTEZ, 1998. 

GADOTTI, Moacir. Organização do trabalho na escola: alguns pressupostos. São Paulo: ÁTICA, 1993. 

______. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 

______. Um Legado de Esperança. São Paulo: CORTEZ, 2001. 

GANDIN, Danilo. A Prática do planejamento participativo. Petrópolis: VOZES, 1994. 

AUTENTICAÇÃO  
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HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola. São Paulo: PAPIRUS, 2000. 

MEZOMO, João Catarin. Gestão da qualidade total na escola: princípios básicos. Petrópolis: VOZES, 

1997. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática: desafios contemporâneos. Petrópolis: VOZES, 

1997. 

PENIN, SôniTeresinha. Cotidiano e escola: a obra em construção. São Paulo: CORTEZ, 1995. 

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Esportes. Diretoria de Educação Escolar. Política de ensino e 

escolarização básica.  Recife: SEE, 1998 (Coleção Paulo Freire: Série Política de Ensino). 

PRAIS, Maria de Lourdes Melo. Administração Colegiada na escola pública. São Paulo: PAPIRUS, 

1996. 

VALERIEN, Jean. Gestão da escola fundamental. São Paulo: CORTEZ, 1997. 
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
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(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
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Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

ECONOMIA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia  

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:    

 O Estado e a política de desenvolvimento industrial. A educação e a política no Brasil 

contemporâneo. A educação e a formação humana – o ajuste neoconservador e a alternativa democrática. 

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

AZEVEDO, Janete M. Lins de.  A educação como política pública. Campinas. Autores Associados: 

1997. 

 

CUNHA, Luiz Antonio. Educação, Estado e Democracia no Brasil. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

IANNI, Octávio. Dialética e capitalismo: ensaios sobre o pensamento de Marx.. Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

SILVA, T. T. da & GENTILI, P. A. A. (Orgs.). Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões 

críticas. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

TORRES,C.A.  Sociologia política: sociologia política da educação. São Paulo: Cortez, 1993. 

 

 

Complementar  

BENJAMIM, Cesar & ELIAS, Luis Antonio. Brasil: crise e destino. São Paulo: Expressão Popular, 

2000. 

DEMO, Pedro. Desafios Modernos da Educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 

______. Educação & Conhecimento. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

______. Ironias da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

GENTILI, Pablo e ALENCAR, Chico . Educar na esperança em tempos de desencanto. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2003. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. MOREIRA, Antonio Flavio. Territórios Contestados. Rio de Janeiro: Vozes, 

2001. 

TELES, Maria Luiza Silveira. Educação, A Revolução Necessária. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

TORRES, Carlos Alberto. Democracia, Educação e Multiculturalismo. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S   G A R A N H U N S  - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 –São José  

 Garanhuns – PECep: 552900-000   

Fone (Fax) : (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

 

Nome da Disciplina 

EDUCAÇÃO E INTERCULTURALIDADE  

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

     

Responsável 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:    

Fenômenos culturais enquanto construção social: conceitos e história do multiculturalismo na 

perspectiva de uma pedagogia intercultural. Escola/currículo e formação de professores no contexto da 

interculturalidade tendo como referência a realidade de diferentes culturas.  

  

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

COSTA, Marisa Vorraber. (Org.) O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de janeiro: DP&A, 

2001. 

DOSSIÊ "Diversidade Cultural e Educação Indígena". In: Revista Série Estudos, n.15, p.1-214, jan../jun. 

2003. 

CANDAU, V. M.(org.) Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas. Petrópolis,RJ: 

Vozes,2002. 

______. V. M. (org). Educação intercultural e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. 

CANEN, Ana. Sentidos e dilemas do multiculturalismo: desafios curriculares para o novo milênio. In: 

In: LOPES, A.C. ; 

FLEURI, Reinaldo Matias (Org.) Educação intercultural: mediações necessárias. Rio de Janeiro: DP&A, 

2003. 

GOMES, Nilma Lino (Org.). Um olhar muito além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007. 

GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira, SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. O jogo das diferenças: o 

multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

GROSSBER, Lawrence. Estudos Culturais: uma introdução. In: SILVA,T,T, da ( Org.) Alienígenas na 

sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis, RJ: Vozes,1995 

HALL, STUART. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

AUTENTICAÇÃO  
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______. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik. Belo Horizonte, MG.: 

Editora UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003. 

MACHADO, Cristina Gomes. Multiculturalismo: muito além da diferença. Rio de Janeiro. DP&A, 2002. 

SILVA,T,T, da (Org.) Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. 

Petrópolis,RJ: Vozes,1995. 

Complementar  

 

COSTA, Marisa Vorraber. Poder, discurso e política culltural: contribuições dos Estudos Culturais ao 

campo do currículo. In: LOPES, A.C.; MACEDO, E. ( ORGs). Currículo: debates contemporâneos. São 

Paulo: Cortez, 2002. Série Cultura, Memória e Currículo, v. 2. 

MEYER, Dagmar Estermann. Etnia, Raça e nação: o currículo e a construção de fronteiras e posições 

sociais. In: COSTA,Marisa Vorraber (Org.). O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001. 

MOREIRA, A.F.; GARCIA, R.L.(Orgs.) Currículo, na contemporaneidade: incertezas e desafios.São 

Paulo: Cortez,2003. 

OLIVEIRA, I.B. de; SGARBI, P. (Orgs.). Redes culturais: diversidade e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 

2002. 

MOREIRA, Antonio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu da (Orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: 

Cortez, 1995. 

SEMPRINI, Andréa. Multiculturalismo. Bauru, SP: EDUSC, 1999. 

VIEIRA, Ricardo. Da multiculturalidade à educação intercultural: a antropologia da educação na formação 

de professores. Educação, Sociedade & Culturas. Porto/PT, n. 705, p. 123 – 162, nov.1999 
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Nome da Disciplina 

EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

     

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:    

 Origens do trabalho: O trabalho como princípio educativo na perspectiva de construção de uma 

concepção universal sobre Educação Básica. Papéis e funções da educação e da escola na perspectiva da 

profissionalização e da afirmação da cidadania e democracia. A dimensão dos novos paradigmas 

organizacionais e as contribuições do processo educacional frente às novas tecnologias.  

  

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação, Crise do Trabalho Assalariado e do Desenvolvimento: Teorias em 

Conflito. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.)  Educação e Crise do Trabalho: Perspectivas de Final de 

Século;. Petrópolis; Rio de Janeiro:  Vozes, 1998. Pág. 25 - 51. 

FERRETI. Tecnologias, trabalho e educação. Petrópolis: Vozes, 1994 

Complementar 

BUARQUE, Cristovam.  O colapso da modernidade brasileira e uma proposta alternativa. 3ª ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

CARNOY, Martin.;  LEVIN, Henry.  Escola e trabalho no estado capitalista. São Paulo: Cortez, 1987. 

CARVALHO, O. Francisco.  Escola como mercado de trabalho: os bastidores da divisão do trabalho no 

âmbito escolar. São Paulo: IGPU, 1989. 

FERRETTI, Celso João et alii. Novas Tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. 

Petrópolis: Vozes, 1994. 

GENTILI, Pablo A. A. ; SILVA, Tomaz Tadeu da (Org). Neoliberalismo, qualidade total e educação: 

visões críticas. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 

GOMES, C. M. Trabalho e conhecimento: dilemas em educação do trabalhador. São Paulo: Cortez, 

1989. 

JÚNIOR, C. A.da S. A escola pública como local de trabalho. São Paulo. Cortez: 1993 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
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Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

CURRÍCULO E CONTEMPORANEIDADE 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédito 

02 

     

Responsável 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I - EMENTA:    

O currículo – conceituação e poder histórico. Currículo Escolar – novo perfil. 

Abordagens curriculares – filosófica, sociológica e pedagógica e as questões subjacentes ao 

currículo da educação brasileira . currículo oculto – papel e significado na análise crítica do 

currículo. 

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

COLL, César. Psicologia e Currículo. São Paulo: Ática, 1998. 

MOREIRA, Antônio Flávio (org). Currículo: políticas e práticas. São Paulo: Papirus. 1999. 

MOREIRA, Antônio Flávio (org). Currículo, Cultura e Sociedade. São Paulo: Cortez, 1995. 

SILVA, Tomaz Tadeu da & MOREIRA, Antônio Flávio. Territórios contestados. Petrópolis: Vozes, 

2001. 

SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

 

Complementar 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1997 

DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. Petrópolis: Vozes, 1998. 

FAZENDA, Ivoni.  Práticas interdisciplinares na escola. Editora Cortez. 1987. 

GADOTTI, Moacir. Escola vivida, escola projetada. São Paulo. Papirus. 1995. 

GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Editora Vozes.1998. 

LEWY, Arieh (Org).  Avaliação de currículo. São Paulo: EPU, 1979. 

MOREIRA, Antônio Flávio. Currículo: questões atuais. São Paulo. Papirus. 1997. 

______. Currículos e programas no Brasil. São Paulo. Papirus. 1997. 

SILVA, Tomaz Tadeu. Currículo, cultura e sociedade. São Paulo. Editora Cortez. 1995. 

WERNECK, Hemilton.  Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. Petrópolis. Editora Vozes. 1992. 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
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C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Pré-Requisito: 

 

Carga 

Horária: 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I – EMENTA: 

Avaliação e Educação: concepções. Avaliação e Ideologia–mitos. Avaliação Educacional- 

considerações sobre a evolução do conceito. Pressupostos epistemológicos e científicos da avaliação. 

Avaliação tendências e tendenciosidades. Modelos e abordagens de avaliação. Tipos de Avaliação. 

Diferentes correntes de Avaliação no Brasil. O momento atual da Avaliação no cenário Brasileiro. 

 

II – OBJETIVOS: 

• Situar a avaliação como integrante de um processo mais amplo a educação. 

• Analisar aspectos fundamentais da avaliação visando a construção de uma prática avaliativa 

contextualizada. 

• Justificar a importância do conhecimento sobre a avaliação para a compreensão e interpretação do 

fenômeno educativo. 

 

III – CONTEÚDOS: 

Visão Geral da avaliação: (texto 1 ) 

1.1 Definição. 

1.2 Importância. 

1.3 divisão / áreas. 

Avaliação Educacional: 

2.1 Pressupostos Epistemológicos. 

2.2 Evolução História: (texto 3) ( 100 anos / 4 gerações) 

2.2.1 Conceituação. 

2.2.2 Características. 

2.2.3 Metodologia e instrumentos. 

2.2.4 Papel do avaliador. 

2.2.5 Abordagens avaliativas: pseudo-avaliações; quase-avaliações e verdadeiras avaliações. 

3. Questões Básicas da Avaliação Educacional: 

3.1 A Questão Técnica. ( texto 5) 

3.1.1 Categorias de Avaliação. 

-  Teorias de BLOOM : tipos de avaliação segundo os objetivo e a natureza. 

- Teoria de POPHAM: tipos de avaliação segundo a referência e a procedência. 

Nome da Disciplina 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 Código 

 

 Crédito 

 02 

     

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia 

 Carga Horária 

30 horas 

AUTENTICAÇÃO  
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3.2 A Questão Política: 

3.2.1 A avaliação e a Educação de Qualidade. 

3.2.2 A avaliação na perspectiva da construção da Cidadania: encaminhamentos (texto 8) 

3.2.3 a avaliação educacional: a lógica do absurdo X a lógica do homem. ( texto 7) 

Modelos e Abordagens de Avaliação: 

4.1. Avaliação Emancipatória: o agir comunicativo como possibilidade. 

4.2. Avaliação Iluminativa: numa nova abordagem. 

4.3. Avaliação Qualitativa. 

4.4. Avaliação Construtivista : as contribuições das teorias do conhecimento. 

IV – METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS: 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, conferências e dinâmicas de 

grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, transparências/retroprojetor, filmes/filmadora, quadro e giz, 

cartazes, slides, rádio-gravador/fitas cassetes/cd’s, materiais de expediente diversos e adequados à 

Disciplina. 

 

V – AVALIAÇÃO: 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á 

especial atenção ao trabalho individual do discente. São avaliados os conhecimentos adquiridos, as 

habilidades e atitudes indispensáveis à formação do Pedagogo. 2. A avaliação do ensino com a participação 

do discente tem como finalidade precípua à melhoria do desempenho docente. 3. No processo avaliativo 

serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: provas, observação, auto-avaliação, 

avaliação cooperativa e amostra de trabalho. 

VI – BIBLIOGRAFIA: 

COOL, César. Psicologia e currículo. São Paulo:  Ática, 1998. 

DEMO. Pedro. A avaliação sob o olhar propedêutico. São Paulo: Papirus, 1996. 

GAMA, Zacarias Jaegger. Avaliação na escola de 2º grau. São Paulo: Papirus, 1997.  

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio. Porto Alegre: Mediação, 1991. 

______. Avaliação mediadora. Porto Alegre.: Mediação, 1993. 

LIMA, A. de O. Avaliação escolar: julgamento ou construção. Petrópolis: Vozes, 1998. 

MEDIANO, Zélia. Avaliação na escola de 1º grau. São Paulo: Papirus, 1997. 

MENEGOLLA, Maximiliano.  E agora aluno?. Petrópolis: Vozes, 1995. 

SAUL, Ana Maria . Avaliação emanciopatória. São Paulo:  Cortez, 1999. 

SOUZA, Clarilza Prado. Avaliação do rendimento escolar. São Paulo: Papirus, 1997. 

SOBRINHO, J. D. Avaliação Institucional. São Paulo: Cortez, 1995 

ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação dialógica. São Paulo: Cortez, 1998. 
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- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

 

Nome da Disciplina 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédito 

02 

      

Responsável 

Pleno do Curso em Licenciatura em Pedagogia  

 

Pré-Requisito: 

 

Carga 

Horária: 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

I – EMENTA: 

O Pensamento Educacional no Tempo. Estado atual da filosofia e matizes principais. 

II - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

CERLETTI, Alejandro A. A filosofia no ensino médio: caminhos para pensar seu sentido. Tradução de 

Norma Guimarães Azevedo. Brasília: editora Universidade de Brasília. 1999. 

GHIRALDELLI JR. Paulo. (2005). Caminhos da filosofia. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 

______. Paulo. (Org.). (2000). O que é filosofia da educação? 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora. 

______. (Org.). (1997). Infância, escola e modernidade. São Paulo: Cortez/Editora da UFPR. 

______. (2002). Filosofia da educação. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 

MUCHAIL, Selma T. (Org.). (1995). A filosofia e seu ensino. 2. Edição. Petrópolis, RJ: Vozes; São 

Paulo: EDUC. (Série eventos). 

OZMON, Howard A. (2004). Fundamentos filosóficos da educação. 6. Edição. Porto Alegre: Artmed. 

 

Complementar 

LIMA VAZ, Henrique c. de. (2003). Raízes da Modernidade. São Paulo: edições Loyola. (Escritos 

filosóficos VII). 

POURTOIS, Jean-Pierre e DESMET, Huguette. A educação Pós-moderna. (1999). Tradução de Yone 

Maria de Campos Teixeira da Silva. São Paulo: Edições Loyola. 

SARUP, Madan. 1986. Marxismo e educação: abordagem fenomenológica e marxista da educação. 

Tradução de Waltersir Dutra. Rio de Janeiro: Guanabara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTENTICAÇÃO  
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U N I V E R S I D A D E  D E  P E R N A M B U C O   –   U P E 
- C A M P U S G A R A N H U N S - 

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José  

 GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000   

Fone (Fax): (81) 3761 – 1343  

C.G.C. 11022597-0007-87 

 

Nome da Disciplina 

EDUCOMUNICAÇÃO 

 Códig

o 

 

 Períod

o 

 

 Carga 

Horária 

30 h 

 Crédit

o 

02 

    

Departamento Responsável 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

I - EMENTA:  
Estudo do processo da educomunicação tendo como eixo norteador a viabilização da educação 

através dos canais de comunicação presenciais, à distância ou virtuais. 

 

II – OBJETIVOS: 

GERAL 

Desenvolver ações destinadas a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em ambientes 

educativos presenciais, à distância ou virtuais, no ensino da biologia. 

ESPECÍFICOS 

• Conhecer o conceito e aplicabilidade da educomunicação; 

• Identificar os ecossistemas educomunicativos presenciais e a distância; 

• Planejar a inserção de canais educomunicativos na perspectiva do ensino da Biologia; 

• Exercitar a compreensão da relação entre comunicação e educação, RESSALTANDO a intervenção social 

na escola e em outras comunidades. 

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

✓ A história da educomuicação no Brasil 

✓ Estudiosos que influenciaram à educomunicação 

✓ A problematização das linguagens midiáticas 

✓ Tipos de ecossistemas educomunicativos  

✓ Planejar e exercitar práticas de ensino de biologia por meio de canais educomunicativos presenciais, a 

distância ou virtuais. 

IV - METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

A metodologia de caráter multifacetado tem como uma de suas finalidades subsidiar 

os processos de desenvolvimento e de construção das competências indispensáveis à prática 

profissional. Deve pautar-se pela relação teórico – prática e por princípios interdisciplinares que 

permitam a abordagem problematizadora dos conteúdos a partir da realidade social concreta, 

AUTENTICAÇÃO  
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considerando as especificidades das disciplinas. Utilizar-se-á diferentes procedimentos de 

ensino (aulas expositivas, leitura, discussão e produção de texto, pesquisa bibliográfica e de 

campo, seminários, painéis, palestras, conferências e discussões em plenária), de recursos 

didáticos e multimeios educacionais diversificados como elementos facilitadores do 

ensino/aprendizagem. Neste sentido, na vivência da metodologia, recomenda-se a adoção de 

trabalhos individuais que atendam a individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que 

favoreçam a democratização do conhecimento e a construção da cidadania individual e coletiva. 

 

V - AVALIAÇÃO 

A avaliação é processual, privilegiando os aspectos qualitativos, e tendo caráter 

diagnóstico e formativo visando prioritariamente a valorização das aquisições que constroem a 

identidade pessoal e profissional. 

A metodologia de avaliação inclui o uso de procedimentos que permitam o 

acompanhamento do desempenho/aproveitamento dos conhecimentos no sentido cognitivo, 

atitudinal e procedimental, tendo como foco superação de dificuldades de aprendizagem, a 

resignificação de conhecimentos e a construção das competências inerentes ao perfil do egresso 

pretendido na licenciatura. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção aos 

seguintes aspectos: clareza e objetividade nas argumentações oral e escrita, coerência e 

pertinência na apresentação de ideias/argumentos, senso crítico propositivo. 

 

VI - BIBLIOGRAFIA: 

Básica  

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Rádio Escola. 2006. Disponível em: 

<http://www.mec.gov.br/seed/website>. Acesso em: abril de 2009. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra. 2000. 

CASTRO, et al.  A Comunicação Invade a Escola!  Niterói: Revista Bem TV- Educação e Comunicação, 

2007. 

GUTIERREZ, F. Linguagem Total.  Uma Pedagogia dos meios de comunicação. São Paulo: Summus, 

1978, p. 33-39. 

LOPES LIMA, Grácia. Educação pelos Meios de Comunicação. São Paulo: Instituto de Educação e 

Cultura, 2009. 

SOARES, I. de  O. Gestão Comunicativa e Educação: Caminhos da Educomunicação.  Rev. 

Comunicação & Educação, nº 23, jan/abril, 2002, p. 16-25. 

Complementar  

KAPLÚN, Mário. Producción de Programas de Rádio: El guión – La realización. México. Editorial 

Cromocolor, 1994. 

SOARES, I. DE O. Educom.rádio leva o Rádio para rede Pública. Entrevista Midiativa, 2001. 

Disponível em: < http://www.midiativa.tv/index>.  

______. Um Novo Campo entre a Comunicação e a Educação. Entrevista a EducaBrasil, em 2001, p. 2. 

Disponível em: < http:// www.educabrasil.com.br>. Acesso em: março de 2008. 

______. A Educomunicação e suas áreas de intervenção. Educom. TV, tópico 1, ECA/USP, 2002. 

Disponível em: < http://www.educomtv.see.inf.br/>. Acesso em: abril de 2008. 

  

http://www.mec.gov.br/seed/website
http://www.midiativa.tv/index
http://www.educabrasil.com.br/
http://www.educomtv.see.inf.br/
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA I 

Código: 

 

Período: 

1° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Construção de propostas de ensino dos conteúdos das áreas de Citologia, Química e 

Geologia, análise de intervenção em situações problemas de sala de aula e de ensino de 

conteúdos específicos que envolvam as áreas e conhecimento apontados, planejamento 

de atividades práticas dentro do planejamento de ensino e sua avaliação. Análise de 

metodologias e a avaliação da aprendizagem dos conteúdos das áreas propostas com 

enfoque em propostas interdisciplinares, elaboração de projetos que possam envolver as 

áreas de conhecimento propostas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para o processo de formação profissional através do planejamento de 

atividades das áreas específicas, bem como análise de dificuldades e situações problemas 

referentes aos conteúdos de Química, Citologia e Geologia apresentado propostas de 

intervenção. 

 

Específicos: 

• Construir os planos de aula referentes aos conteúdos abordados 

• Elaborar o planejamento das atividades práticas que podem ser propostas dentro das 

áreas de conhecimento Química, Citologia e Geologia voltadas a Educação Básica 

• Compreender e identificar as dificuldades encontradas no processo de ensino 

aprendizagem das áreas de Química, Citologia e Geologia 

• Identificar e planejar atividades interdisciplinares que possam ser realizadas nas 

áreas de conhecimento propostas 

 

CONTEÚDOS 

• Construção de planos de aula nas áreas de Química, Citologia e Geologia 

• Planejamento de aulas práticas voltadas a Educação Básica 

• Pedagogia de projetos 

• Elaboração de projetos na área Química, Citologia e Geologia  

• Atividades interdisciplinares que envolvam Química, Citologia e Geologia 

• Situações problemas que envolvam estas áreas 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 
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• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:  observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho, qualidade dos planejamentos 

propostos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino e aprendizagem. 24. 

ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

• ______. Pedagogia do oprimido. 34. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

• BRITTO, L. P. L. Educação de adultos: formação x pragmatismo. REVEJ@: 

Revista de Educação de Jovens e Adultos, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 53-60, 2008. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA II 

Código: 

 

Período: 

2° 

Carga Horária: 

30H 

Crédito: 

01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Construção de propostas de ensino dos conteúdos das áreas de Histologia, Química 

Orgânica e Micologia, análise de intervenção em situações problemas de sala de aula e 

de ensino de conteúdos específicos que envolvam as áreas e conhecimento apontados, 

planejamento de atividades práticas dentro do planejamento de ensino e sua avaliação. 

Análise de metodologias e a avaliação da aprendizagem dos conteúdos das áreas 

propostas com enfoque em propostas interdisciplinares, elaboração de projetos que 

possam envolver as áreas de conhecimento propostas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para o processo de formação profissional através do planejamento de 

atividades das áreas específicas, bem como análise de dificuldades e situações problemas 

referentes aos conteúdos de Histologia, Química Orgânica e Micologia apresentado 

propostas de intervenção. 

 

Específicos: 

• Construir os planos de aula referentes aos conteúdos abordados 

• Elaborar o planejamento das atividades práticas que podem ser propostas dentro das 

áreas de conhecimento Química, Citologia e Geologia voltadas a Educação Básica 

• Compreender e identificar as dificuldades encontradas no processo de ensino 

aprendizagem das áreas de Química, Citologia e Geologia 

• Identificar e planejar atividades interdisciplinares que possam ser realizadas nas 

áreas de conhecimento propostas 

 

CONTEÚDOS 

• Construção de planos de aula nas áreas de Histologia, Química Orgânica e 

Micologia 

• Planejamento de aulas práticas voltadas a Educação Básica 

• Pedagogia de projetos 

• Elaboração de projetos na área Histologia, Química Orgânica e Micologia 

• Atividades interdisciplinares que envolvam Histologia, Química Orgânica e 

Micologia 

• Situações problemas que envolvam estas áreas 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 
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• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:  observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho, qualidade dos planejamentos 

propostos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• ANTO, E. D. Ciências naturais: aprendendo com o cotidiano - 5ª série. 2. ed. São 

Paulo: Moderna, 2004. 

• BRÜGGER, P. Educação ou adestramento ambiental? 3. ed. Florianópolis: Letras 

Contemporâneas, 2004Educação, comunicação e tecnologia educacional: interfaces 

com o campo da saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

• BARZANO, M. A. L. Saneamento básico, história da ciência e formação de 

professores: um relato de experiência. In: TEIXEIRA, P. M. M.; RAZERA, J. C. 

C. (Org.). Ensino de ciências: pesquisas e pontos em discussão. Campinas: Komedi, 

2009. 

• LEÃO, F. B. F.; MEGID NETO, J. Avaliações oficiais sobre o livro didático de 

ciências. In: MEGID NETO, J. ; FRACALANZA, H. (Org.). O livro didático de 

ciências no Brasil. Campinas: Komedi, 2006. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA III 

Código: 

 

Período: 

3° 

Carga Horária: 

30H-30H 

Crédito: 

02-01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Construção de propostas de ensino dos conteúdos das áreas de Genética Básica, 

Microbiologia, Bioquímica e Embriologia, análise de intervenção em situações 

problemas de sala de aula e de ensino de conteúdos específicos que envolvam as áreas e 

conhecimento apontados, planejamento de atividades práticas dentro do planejamento de 

ensino e sua avaliação. Análise de metodologias e a avaliação da aprendizagem dos 

conteúdos das áreas propostas com enfoque em propostas interdisciplinares, elaboração 

de projetos que possam envolver as áreas de conhecimento propostas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para o processo de formação profissional através do planejamento de 

atividades das áreas específicas, bem como análise de dificuldades e situações problemas 

referentes aos conteúdos de Genética Básica, Microbiologia, Bioquímica e Embriologia 

apresentado propostas de intervenção.  

 

Específicos: 

• Construir os planos de aula referentes aos conteúdos abordados 

• Elaborar o planejamento das atividades práticas que podem ser propostas dentro das 

áreas de conhecimento Genética Básica, Microbiologia, Bioquímica e Embriologia  

• Compreender e identificar as dificuldades encontradas no processo de ensino 

aprendizagem das áreas de Genética Básica, Microbiologia, Bioquímica e 

Embriologia  

• Identificar e planejar atividades interdisciplinares que possam ser realizadas nas 

áreas de conhecimento propostas 

• Construir propostas  

 

CONTEÚDOS 

• Construção de planos de aula nas áreas de Genética Básica, Microbiologia, 

Bioquímica e Embriologia 

• Planejamento de aulas práticas voltadas a Educação Básica 

• Projetos que contemplem Temas transversais para o Ensino Médio 

• Elaboração de projetos na área Genética Básica, Microbiologia, Bioquímica e 

Embriologia  

• Atividades interdisciplinares que envolvam Genética Básica, Microbiologia, 

Bioquímica e Embriologia 

• Situações problemas que envolvam estas áreas 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 
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• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:  observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho, qualidade dos planejamentos 

propostos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• LÜDKE, M. O professor pesquisador e a relação entre teoria e prática. In: LÜDKE, 

M. et al. (Orgs.). O professor e a pesquisa. Campinas: Papirus. 2001. 

• ALVES, M. B. M.; MENDES, E. B. Um modelo de aprendizagem construtivista 

para busca de informação significativa em bibliotecas virtuais. In: SEMINÁRIO 

NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 11., 2000, Florianópolis. 

Anais... Florianópolis: UFSC, 2000 

• FRACALANZA, H. Livro didático de ciências: novas ou velhas perspectivas. In: 

FRACALANZA, H.; MEGID NETO, J. (Org.). O livro didático de ciências no 

Brasil. Campinas: Komedi, 2006. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA IV 

Código: 

 

Período: 

4° 

Carga Horária: 

30H-30H 

Crédito: 

02-01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Construção de propostas de ensino dos conteúdos das áreas de Biofísica, Parasitologia, 

Bioquímica e Zoologia de Invertebrados Inferiores, análise de intervenção em situações 

problemas de sala de aula e de ensino de conteúdos específicos que envolvam as áreas e 

conhecimento apontados, planejamento de atividades práticas dentro do planejamento de 

ensino e sua avaliação. Análise de metodologias e a avaliação da aprendizagem dos 

conteúdos das áreas propostas com enfoque em propostas interdisciplinares, elaboração 

de projetos que possam envolver as áreas de conhecimento propostas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para o processo de formação profissional através do planejamento de 

atividades das áreas específicas, bem como análise de dificuldades e situações problemas 

referentes aos conteúdos de Biofísica, Parasitologia, Bioquímica e Zoologia de 

Invertebrados Inferiores apresentado propostas de intervenção, aplicações dos conteúdos 

conceituais de Parasitologia no desenvolvimento de conteúdos procedimentais 

relacionados a saúde.  

 

Específicos: 

• Construir os planos de aula referentes aos conteúdos abordados 

• Elaborar o planejamento das atividades práticas que podem ser propostas dentro das 

áreas de conhecimento Biofísica, Parasitologia, Bioquímica e Zoologia de 

Invertebrados Inferiores  

• Compreender e identificar as dificuldades encontradas no processo de ensino 

aprendizagem das áreas de Biofísica, Parasitologia, Bioquímica e Zoologia de 

Invertebrados Inferiores  

• Identificar e planejar atividades interdisciplinares que possam ser realizadas nas 

áreas de conhecimento propostas 

• Identificar e construir propostas utilizando temas transversais que possam ser 

contemplados nas diversas áreas 

 

CONTEÚDOS 

• Construção de planos de aula nas áreas de Biofísica, Parasitologia, Bioquímica e 

Zoologia de Invertebrados Inferiores  

• Planejamento de aulas práticas voltadas a Educação Básica 

• Projetos que contemplem Temas transversais para o Ensino Médio 

• Elaboração de projetos na área Biofísica, Parasitologia, Bioquímica e Zoologia de 

Invertebrados Inferiores 
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• Atividades interdisciplinares que envolvam Biofísica, Parasitologia, Bioquímica e 

Zoologia de Invertebrados Inferiores 

• Utilização de expedições para abordagem de conteúdos – planejamento e avaliação 

das atividades 

• Situações problemas que envolvam estas áreas 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:  observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho, qualidade dos planejamentos 

propostos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• CAMPELLO, B. S. Perspectivas de letramento informacional no Brasil. Encontros 

Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

Florianópolis, n. 15, v. 29, p. 184-208, 2010. 

• KUHLTHAU, C. C. Como orientar a pesquisa escolar: estratégias para o processo 

de aprendizagem. Belo Horizonte: Autêntica,252 p, 2010. 

• MOLINA, O. Quem engana quem?: professor X livro didático. 2. ed. Campinas: 

Papirus, 1988. 

• OLIVEIRA, J. B. A.; GUIMARÃES, S. D. P.; BOMÉNY, H. M. B. A política do 

livro didático. São Paulo: Summus, 1984. 

 
 

 

 

 

 

 

  



191 
 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA V 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

30H-30H 

Crédito: 

02-01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Construção de propostas de ensino dos conteúdos das áreas de Citogenética, Zoologia dos 

Invertebrados Superiores, Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal, análise 

de intervenção em situações problemas de sala de aula e de ensino de conteúdos 

específicos que envolvam as áreas e conhecimento apontados, planejamento de atividades 

práticas dentro do planejamento de ensino e sua avaliação. Análise de metodologias e a 

avaliação da aprendizagem dos conteúdos das áreas propostas com enfoque em propostas 

interdisciplinares, elaboração de projetos que possam envolver as áreas de conhecimento 

propostas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para o processo de formação profissional através do planejamento de 

atividades das áreas específicas, bem como análise de dificuldades e situações problemas 

referentes aos conteúdos de Citogenética, Zoologia dos Invertebrados Superiores, 

Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal apresentado propostas de 

intervenção que envolvam a construção de conhecimentos conceituais, atitudinais e 

procedimentais. 

 

Específicos: 

• Construir os planos de aula referentes aos conteúdos abordados 

• Elaborar o planejamento das atividades práticas que podem ser propostas dentro das 

áreas de conhecimento Citogenética, Zoologia dos Invertebrados Superiores, 

Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal  

• Compreender e identificar as dificuldades encontradas no processo de ensino 

aprendizagem das áreas de Citogenética, Zoologia dos Invertebrados Superiores, 

Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal  

• Identificar e planejar atividades interdisciplinares que possam ser realizadas nas 

áreas de conhecimento propostas 

• Identificar e construir propostas utilizando temas transversais que possam ser 

contemplados nas diversas áreas 

• Conhecer propostas de planos de aula e abordagem de outros países  

 

CONTEÚDOS 

• Construção de planos de aula nas áreas de Citogenética, Zoologia dos Invertebrados 

Superiores, Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal 

• Planejamento de aulas práticas voltadas a Educação Básica 

• Projetos que contemplem Temas transversais para o Ensino Médio 
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• Elaboração de projetos na área Citogenética, Zoologia dos Invertebrados 

Superiores, Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal 

• Atividades interdisciplinares que envolvam Citogenética, Zoologia dos 

Invertebrados Superiores, Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal 

• Utilização de expedições para abordagem de conteúdos – planejamento e avaliação 

das atividades 

• Situações problemas que envolvam estas áreas 

• Propostas curriculares americana e européias 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:  observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho, qualidade dos planejamentos 

propostos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• GOODSON, I. A. Construção social do currículo. Coletânea de textos de Goodson 

organizada por António Nóvoa. Lisboa: Educa, 1997. 

• LOPES, A. C. Políticas de integração curricular. 1. ed. Rio de Janeiro: 

EdUerj/Faperj, 2008. 

• BRAMinistério da Educação. Biologia: catálogo do Programa Nacional do Livro 

para o ensino médio: PNLEM/2009. Brasília, 2008.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA VI 

Código: 

 

Período: 

6° 

Carga Horária: 

30H-30H 

Crédito: 

02-01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Construção de propostas de ensino dos conteúdos das áreas de Fisiologia Vegetal, 

Zoologia dos Vertebrados e Genética Molecular, análise de intervenção em situações 

problemas de sala de aula e de ensino de conteúdos específicos que envolvam as áreas e 

conhecimento apontados, planejamento de atividades práticas dentro do planejamento de 

ensino e sua avaliação. Análise de metodologias e a avaliação da aprendizagem dos 

conteúdos das áreas propostas com enfoque em propostas interdisciplinares, elaboração 

de projetos que possam envolver as áreas de conhecimento propostas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para o processo de formação profissional através do planejamento de 

atividades das áreas específicas, bem como análise de dificuldades e situações problemas 

referentes aos conteúdos de Fisiologia Vegetal, Zoologia dos Vertebrados e Genética 

Molecular apresentado propostas de intervenção que envolvam a construção de 

conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais. 

 

Específicos: 

• Construir os planos de aula referentes aos conteúdos abordados 

• Elaborar o planejamento das atividades práticas que podem ser propostas dentro das 

áreas de conhecimento Fisiologia Vegetal, Zoologia dos Vertebrados e Genética 

Molecular  

• Compreender e identificar as dificuldades encontradas no processo de ensino 

aprendizagem das áreas Fisiologia Vegetal, Zoologia dos Vertebrados e Genética 

Molecular  

• Identificar e planejar atividades interdisciplinares que possam ser realizadas nas 

áreas de conhecimento propostas 

• Identificar e construir propostas utilizando temas transversais que possam ser 

contemplados nas diversas áreas 

• Conhecer propostas de planos de aula e abordagem de outros países  

 

CONTEÚDOS 

• Construção de planos de aula nas áreas de Fisiologia Vegetal, Zoologia dos 

Vertebrados e Genética Molecular  

• Planejamento de aulas práticas voltadas a Educação Básica 

• Elaboração de projetos na área Fisiologia Vegetal, Zoologia dos Vertebrados e 

Genética Molecular  

• Atividades interdisciplinares que envolvam Citogenética, Zoologia dos 

Invertebrados Superiores, Imunologia, Bioestatística e Morfo-anatomia Vegetal 
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• Utilização de expedições para abordagem de conteúdos – planejamento e avaliação 

das atividades 

• Situações problemas que envolvam estas áreas 

• Propostas curriculares americana e européias 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Exposição dialogada com utilização de diferentes recursos didáticos. 

• Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

observações, provas. 

• Trabalhos de Grupos – seminários, painéis, palestras, discussões em plenária, 

conferências e dinâmicas de grupo. 

• Textos, livros, periódicos, vídeos/televisão, projetor de multimídias, 

filmes/filmadora, cartazes, slides, gravador/cd’s, materiais de expediente diversos 

e adequados à Disciplina. 

• Familiarização e interação com as atividades propostas 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação é contínua, sistemática e participativa, 1. Na avaliação da aprendizagem dar-

se-á especial atenção envolvimento e participação em atividades individuais e 

colaborativas; Posicionamento crítico diante dos debates surgidos; Autonomia na busca 

e manipulação de informações sobre os temas tratados. 2. No processo avaliativo serão 

utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:  observação, auto-

avaliação, avaliação cooperativa e amostra de trabalho, qualidade dos planejamentos 

propostos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

• LABURÚ, C. E.; Carvalho, M. Educação científica: controvérsias construtivistas e 

pluralismo metodológico. Londrina: Editora Eduel, 2005. 

• HERMANSON, A. P.; JAKIEVICIUS, M. Investigando a natureza: ciências para 

o ensino fundamental - 8ª série. São Paulo: IBEP, 2006. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA VII 

Código: 

 

Período: 

7° 

Carga Horária: 

30H-30H 

Crédito: 

02-01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

EMENTA 

Elaboração de projeto de pesquisa: Introdução, problemática, motivação, justificativa, 

objetivos, questões de pesquisa, material e métodos, metodologia, abordagem teórico-

metodológica, cronograma de atividades. Referências. Desenho do projeto de pesquisa: 

opções de pesquisa, grupo focal, entrevista, questionário,  

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender a construção de um projeto de trabalho monográfico (TCC) como 

construção de conhecimento científico e, portanto, deve se adequar ao rigor científico que 

tem por natureza a construção de um desenho de pesquisa.   

 

Específicos: 

• Elaborar um projeto de pesquisa com base no entendimento de desenho de pesquisa 

• Construir o projeto para elaboração de monografia com bases na estrutura dos pré-

textuais e textuais de projeto.  

• Aprender a construir textos com coerência e coesão, em cada momento do trabalho 

monográfico. 

• Optar pela pesquisa adequada ao desenho e natureza da pesquisa 

• Adotar o rigor científico no uso das normas da ABNT 

 

CONTEÚDOS 

• Definições dos elementos introdutórios para um projeto de pesquisa. Definições de 

temática e/ou objeto de investigação, problematização, motivação, justificativa, 

objetivos, hipóteses, questões de pesquisa, a referência teórica da pesquisa e/ou 

referência para a pesquisa experimental, opções metodológicas, organização do 

trabalho.  

• Etapas para elaboração do projeto de   monografia 

• Construção dos elementos pré-textuais e textuais 

• Redação do trabalho  

• Argumentação: coerência e coesão textual 

• Normas de citações de acordo com ABNT 

• Decisões da natureza da pesquisa no pensar a elaboração do projeto  

• Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa-ação, pesquisa participante, 

grupo focal, pesquisa experimental 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Dado a natureza da disciplina da prática-VII,  trabalho de projeto de pesquisa com 

fins de construir uma monografia, para trabalho de conclusão de curso (TCC), o 
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desenho da pesquisa será dado com os exemplos de temáticas de pesquisa 

verbalizada em sala de aula no grande grupo, em que os próprios participantes 

encontram saídas para a construção da pesquisa.  

• As aulas serão expositiva/dialogada, tendo por base as demandas de desenhos de 

pesquisa.  

• Elaboração de pré-projetos e finalizam com o projeto.  

 

AVALIAÇÃO 

Tem um caráter de aprendizagens continuas e reflexivas do processo de aprendizagem.  

As apresentações das monografias não serão obrigatórias, todavia as apresentações 

poderão ter um diferencial na formação acadêmica do discente o que acaba por contribuir 

na avaliação dos professores.  

As avaliações se dar-se-á por meio do acompanhamento dos pré-projetos e dos projetos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• ANDRADE, Maria Margarida de. Redação Científica - Elaboração do TCC passo 

a passo. São Paulo: Factash Editora, 2007, 198p.  

• DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1997 

(Biblioteca da educação, série 1, Escola; V.14).  

• FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Tradução Roberto Cataldo Costa; 

consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição Dirceu da Silva. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 164p.  (Coleção pesquisa qualitativa).  

• GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002, 

175p. 

• ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT Comentadas para Trabalhos 

Científicos. Editora Afiliada. Revista e atualizada, 2010. 

 

Complementar: 

• BARBIER, René.  A Pesquisa Ação. Brasília: Líber Livro editora, 2004. (Série 

pesquisa em Educação, v. 3). 159p.  

• BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto 

Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977. 225p.   

• BAUER, Martin W.; JOVCHELOVITCH, Sandra. Entrevista Narrativa. In: 

GASKELL, George; BAUER, Martin W. Pesquisa qualitativa com texto, imagens 

e som – um manual prático. 3. ed. Petrópolis : Vozes, 2004.  

• BELL, Judith. Projeto de Pesquisa. Guia para pesquisadores iniciantes em 

Educação, saúde e ciências sociais. Porto Alegre: Artmed, BooKman, 2008, 224p.  

• DEMO, Pedro. Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos. Brasília: Líber 

Livro editora, 2004. (Série pesquisa em Educação, v. 8). 140p.  

• FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: contexto, 2006, 

126p.  

• FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. Análise de conteúdo. 2. ed. Brasília: Líber 

Livro Editora, 2005. 

• IBIAPINA, Ivana Maria Lopes. Pesquisa Colaborativa: Investigação, Formação e 

Produção de Conhecimentos.  Brasília: Líber Livro editora, 2004. (Série pesquisa 

em Educação, v. 17). 134p.  

• LÜCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de Planejamento e 

Gestão. Petrópolis, RJ:Vozes, 2003. 143p.  
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• MINAYO, Maria Cecília de Souza.; DESLANDES, Suely Ferrreira.; NETO, 

Otávio, Cruz.; GOMES, Romeu. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis, RJ:Vozes, 1994. 80p.  

• ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso. Princípios & procedimentos. Campinas, 

SP: Pontes, 2005.100p.  

• SANTOS FILHO, José Camilo.; GAMBOA, Silvio Sánchez (Org.). Pesquisa 

Educacional: quantidade-qualidade. São Paulo: Cortez, 2001. (coleção Questões 

dea Nossa Época; v.42). 

• THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa Ação. São Paulo: Cortez, 2009. 

132p. (Coleção temas básicos de pesquisa-ação.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

PRÁTICA VIII 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

30H-30H 

Crédito: 

02-01 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

PRÁTICA VII 

Carga Horária: 

30H-30H 

 

EMENTA 

Elaboração da monografia: Introdução, problemática, motivação, justificativa, objetivos, 

questões de pesquisa, material e métodos, metodologia, abordagem teórico-

metodológica, cronograma de atividades. Referências. Desenho do projeto de pesquisa: 

opções de pesquisa, grupo focal, entrevista, questionário,  

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender a construção de um trabalho monográfico (TCC) como construção 

de conhecimento científico e, portanto, deve se adequar ao rigor científico que tem por 

natureza a construção de um desenho de pesquisa.   

 

Específicos: 

• Elaborar uma pesquisa com base no entendimento de desenho de pesquisa 

• Construir a monografia com bases na estrutura dos pré-textuais e textuais 

• Aprender a construir textos com coerência e coesão, em cada momento do trabalho 

monográfico. 

• Optar pela pesquisa adequada ao desenho e natureza da pesquisa 

• Adotar o rigor científico no uso das normas da ABNT  

 

CONTEÚDOS 

• Desenho da pesquisa – monografia (Trabalho de conclusão de curso (TCC) 

• Definições dos elementos introdutórios – temática e/ou objeto de investigação, 

problematização, motivação, justificativa, objetivos, hipóteses, questões de 

pesquisa, a referência teórica da pesquisa e/ou referência para a pesquisa 

experimental, opções metodológicas, organização do trabalho.    

• Etapas para elaboração da  monografia 

• Construção dos elementos pré-textuais e textuais 

• Redação do trabalho  

• Argumentação: coerência e coesão textual 

• Normas de citações de acordo com ABNT 

• Decisões da natureza da pesquisa 

• Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa-ação, pesquisa participante, 

grupo focal, pesquisa experimental 

 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 

• Dado a natureza da disciplina da prática-VIII,  trabalho de conclusão de curso 

(TCC), o desenho da pesquisa será dado com os exemplos de temáticas de pesquisa 
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verbalizada em sala de aula no grande grupo, em que os próprios participantes 

encontram saídas para a construção da pesquisa.  

• As aulas serão expositiva/dialogada, tendo por base as demandas de desenhos de 

pesquisa.  

• Os discentes já têm definidos os/as seus/suas orientadores/as e terão outro 

acompanhamento de orientação.  

  

V – AVALIAÇÃO: 

Tem um caráter de aprendizagens continuas e reflexivas do processo de aprendizagem.  

As apresentações das monografias não serão obrigatórias, todavia as apresentações 

poderão ter um diferencial na formação acadêmica do discente o que acaba por contribuir 

na avaliação dos professores.  

Existe para conclusão da disciplina de Prática VIII a conclusão e entrega da monografia, 

com o aceite do orientador, assinatura e nota. Devendo ser registrado a nota do 

examinador. 

  

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• ANDRADE, Maria Margarida de. Redação Científica - Elaboração do TCC passo 

a passo. São Paulo: Factash Editora, 2007, 198p.  

• DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1997 

(Biblioteca da educação, série 1, Escola; V.14).  

• FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Tradução Roberto Cataldo Costa; 

consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição Dirceu da Silva. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 164p.  (Coleção pesquisa qualitativa).  

• GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002, 

175p. 

• ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT Comentadas para Trabalhos 

Científicos. Editora Afiliada. Revista e atualizada, 2010. 

 

Complementar: 

• BARBIER, René.  A Pesquisa Ação. Brasília: Líber Livro editora, 2004. (Série 

pesquisa em Educação, v. 3). 159p.  

• BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto 

Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977. 225p.  

• BAUER, Martin W.; JOVCHELOVITCH, Sandra. Entrevista Narrativa. In: 

GASKELL, George; BAUER, Martin W. Pesquisa qualitativa com texto, imagens 

e som – um manual prático. 3. ed. Petrópolis : Vozes, 2004.  

• BELL, Judith. Projeto de Pesquisa. Guia para pesquisadores iniciantes em 

Educação, saúde e ciências sociais. Porto Alegre: Artmed, BooKman, 2008, 224p.  

• DEMO, Pedro. Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos. Brasília: Líber 

Livro editora, 2004. (Série pesquisa em Educação, v. 8). 140p.  

• FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: contexto, 2006, 

126p.  

• FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. Análise de conteúdo. 2. ed. Brasília: Líber 

Livro Editora, 2005. 

• IBIAPINA, Ivana Maria Lopes. Pesquisa Colaborativa: Investigação, Formação e 

Produção de Conhecimentos.  Brasília: Líber Livro editora, 2004. (Série pesquisa 

em Educação, v. 17). 134p.  

• LÜCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de Planejamento e 

Gestão. Petrópolis, RJ:Vozes, 2003. 143p.  
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• MINAYO, Maria Cecília de Souza.; DESLANDES, Suely Ferrreira.; NETO, 

Otávio, Cruz.; GOMES, Romeu. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis, RJ:Vozes, 1994. 80p.  

• ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso. Princípios & procedimentos. Campinas, 

SP: Pontes, 2005.100p.  

• SANTOS FILHO, José Camilo.; GAMBOA, Silvio Sánchez (Org.). Pesquisa 

Educacional: quantidade-qualidade. São Paulo: Cortez, 2001. (coleção Questões 

dea Nossa Época; v.42).  

• THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa Ação. São Paulo: Cortez, 2009. 

132p. (Coleção temas básicos de pesquisa-ação.  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Código: 

 

Período: 

5° 

Carga Horária: 

30H-60H 

Crédito: 

02-02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

OBJETO DE ANÁLISE 

Escola enquanto espaço de formação e de construção da sociedade. 

 

EMENTA  

Componente curricular de natureza vivencial, que tem como principal atividade a 

elaboração e desenvolvimento de miniprojetos de intervenção, relacionando à Ciências 

Biológicas e à docência, tendo em vista atividades na tríplice Ensino-Pesquisa-Extensão 

em Ciências Biológicas, a serem desenvolvidas em instituições educativas, pelos 

estudantes estagiários. 

 

OBJETIVOS  

• Articular paradigmas educacionais com práticas docentes, na relação com o Ensino 

de Ciências Biológicas.  

• Avaliar a instituição educativa, observando seu papel histórico e sociocultural, 

inclusive dimensionado a partir da legislação e suas práticas. 

• Ressignificar práticas de pesquisa e extensão, para o Ensino de Ciências Biológicas, 

procedimentos metodológicos e avaliação de sua aprendizagem. 

• Avaliar competências, habilidades e atitudes dos estagiários, em relação a 

possibilidades para o Ensino de Ciências Biológicas.  

• Avaliar potencialidades e dificuldades para o Ensino de Ciências Biológicas e sua 

aprendizagem pelos estagiários, na instituição campo de estágio. 

• Qualificar para a proposição de intervenções, com o intuito de otimizar o Ensino de 

Ciências Biológicas, na perspectiva de visualizar o papel do profissional do 

Biólogo, na escola campo de estágio, indissociados ensino, pesquisa e extensão. 

• Debater procedimentos metodológicos, relacionando recursos disponíveis e 

possibilidades metodológicas, além de conhecimentos das áreas das Ciências 

Biológicas e das dimensões da contemporaneidade. 

 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

• Justificar a indissociabilidade entre a ação escolar e os condicionantes históricos, 

culturais, sociais, políticos, econômicos e subjetivos das práticas docentes, como 

elementos da formação dos educandos, em escolas de Ensino Fundamental.  

• Participar das ações educativas no cotidiano da escola, reconhecendo-as como 

espaço de construção cultural e de contribuições para a formação socioeducativa 

dos diferentes sujeitos sociais. 

• Pesquisar o cotidiano escolar nas dimensões institucional e pedagógica inserindo-

se criticamente no contexto educacional. 

• Observar a escola em seus múltiplos aspectos na perspectiva de construção de 

conhecimentos inerentes à formação profissional 



203 
 

• Analisar o contexto da instituição campo de estágio nas suas diferentes dimensões 

na perspectiva de compreensão das inter-relações entre escola e sociedade 

• Participar das decisões de gestão escolar no que se refere ao estabelecimento de 

inter-relações construtivas com a sociedade.  

 

CONTEÚDOS  

Considerando que o Estágio Supervisionado é etapa importante da Licenciatura em 

Ciências Biológicas que intenta articular a aquisição de conhecimentos teóricos com a 

vida profissional, tendo em vista aspectos da biodiversidade e transversalidade das  

temáticas. Os conteúdos trabalhados nesse componente curricular devem refletir o 

aprendizado desta graduação, com variáveis a partir de cada grupo de estudantes e suas 

prioridades. Dentre os conteúdos das Ciências Biológicas, destacam-se os do Ensino 

Fundamental (6º e 7º ano).  

 

METODOLÓGICO 

• Em sintonia com os princípios pedagógicos, a metodologia de trabalho contribui 

para que o aluno assuma a postura reflexiva no processo de sua formação, 

assumindo a autonomia num constante processo de construção e resignificação de 

suas aprendizagens, exercendo a reflexão crítica entre teoria e prática. Do exposto 

pode-se inferir que as organizações metodológicas dos Estágios Supervisionados 

apresentam algumas características, como: 

o Visão interdisciplinar dos conhecimentos teórico-práticos relativos aos 

saberes pedagógicos e os saberes do objeto de conhecimento. 

o Articulação entre o saber sobre o objeto de ensino, o saber a ser ensinado 

e o saber efetivamente ensinado. 

o Relação entre o objeto de ensino e a prática social real. 

o Observação do cotidiano escolar, mediada por procedimentos necessários 

à análise da realidade sócio-educacional e dos novos paradigmas em 

educação, como: levantamento de problemas, debates, exposição dos 

resultados, intercâmbio de experiências, seminários. 

o Vivência de situações didáticas direcionadas à gestão de sala de aula, 

relacionando o saber fazer ao saber ser. 

o Desenvolvimento de projetos de conhecimentos e de extensão com 

abordagens contextualizadas de temas pertinentes à formação profissional 

e da cidadania pessoal e coletiva.  

• A metodologia para o Estágio Supervisionado I assume o caráter multifacetado, 

tendo-se como finalidade subsidiar os processos de desenvolvimento e de 

construção de competências, essenciais para à prática profissional da docência no 

Ensino de Ciências Biológicas. 

• Devem pautar-se por princípios interdisciplinares e transdisciplinares que permitam 

a abordagem problematizadora de conteúdos curriculares, considerando as 

especificidades dos componentes curriculares. Utiliza-se de diferentes 

procedimentos de ensino (aulas expositivas/dialogadas, leituras, discussão e 

produção de textos, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, 

palestras, conferências e discussões em plenária), de recursos didáticos e 

multimeios educacionais como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem.  

• Recomenda-se na vivência metodológica a adoção de atividades que atendam à 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a 

democratização do conhecimento e a construção da cidadania coletiva, bem como 

em planos de trabalhos e na construção e vivências de miniprojetos de natureza 

interventiva, relacionados ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e a 
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docência, levando-se em consideração a tríplice Ensino-Pesquisa-Extensão a serem 

vivenciados em Instituições educativas.   

• O Estágio Supervisionado I é ministrado no 5º período. Constitui-se de atuação no 

Campo de estágio, correspondente ao Ensino Fundamental, junto as  turmas de 6º e 

7º ano ou equivalentes. Carga horária de 90h, distribuídas entre 30h de encontros 

presenciais e 60h no campo de estágio. Devem atender a tríplice Ensino-Pesquisa-

Extensão.   

 

AVALIAÇÃO  

• A Avaliação é processual, tem caráter diagnóstico e formativo, visando 

prioritariamente à valorização das aquisições que constroem a identidade pessoal e 

profissional. Inclui o uso de procedimentos que permitam à verificação do 

aproveitamento e a superação de dificuldades de aprendizagem, a ressignificação 

de conhecimentos e a construção das competências inerentes ao perfil do egresso 

pretendido na Licenciatura em Ciências Biológicas.  

• Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: 

aquisição de conhecimentos, clareza e objetividade nas argumentações oral e 

escrita, coerência e pertinência na apresentação de ideias e argumentos, 

considerando o desenvolvimento do senso crítico, capacidade de elaborar 

miniprojetos (ou Planos de Trabalho) propondo reflexão sobre problemas referentes 

ao cotidiano escolar, na relação com o Ensino de Ciências Biológicas e as possíveis 

intervenções nas esferas da pesquisa e da extensão.  

• Durante o decorrer do Estágio Supervisionado I os estudantes deverão apresentar 

os seus planos de trabalhos referentes as dimensões de Ensino, Pesquisa e de 

Extensão. Esses são organizados e estruturados, de acordo com o objeto do estudo 

deste Estágio. Para a prática do estágio é necessário o acompanhamento de 

documentos que os discentes necessitam levar para as escolas Campos de Estágio, 

como apresentados a seguir:  

 

CONTROLE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO 

I Ofício Encaminhamento à escola campo de estágio 

II Ficha-1 Identificação do estudante estagiário 

III Ficha -2 Roteiro para elaboração de Planos de Trabalho 

IV Ficha -3 Roteiro para elaboração de relatório de Estágio 

Supervisionado 

V Ficha -4 Formulário para descrição de visita à escola 

campo de estágio 

VI Ficha -5 Dados de identificação da escola campo de 

estágio 

VII Ficha -6 Frequência ao Estágio Supervisionado.  

 

Quadro Mostra a organização do estágio, em termos de documentos a serem levados as 

escolas para os desempenhos de pesquisa, ensino, extensão. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• CALDERUNO, Maria da Assunção. Estágio Curricular: concepções, reflexões 

teórico-práticas e proposições. Juiz de Fora: Ed.UFJF, 2012.  

• MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 

Cortez; Brasília, DF, UNESCO, 2001. 
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• OLIVEIRA, Daniela Motta.; FERREIRA, Rosângela Veiga Júlio. Colégio de 

Aplicação e Formação de professores: um diálogo com os estágios como esferas 

formadoras. In: CALDERUNO, Maria da Assunção (Coord.). Estágio Curricular: 

concepções, reflexões teórico-práticas e proposições. Juiz de Fora: Ed.UFJF, 2012.  

p.127-144. (Caminhos da pesquisa educacional; 15).  

• PIMENTA, Selma Garrido e LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e docência. 

São Paulo: Cortez, 2008. 

 

Complementar:  

• RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola: O transitório e permanente na 

educação. São Paulo: Cortez. 1993. 

• SIROTA, Régine. A Escola Primária como no cotidiano. Porto Alegre: ARTES 

Médicas, 1994. 

• VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da escola. 

Campinas: Papirus, 2000. 

• VALERIEN, Jean. Gestão da Escola Fundamental. São Paulo: CORTEZ, 2002. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Código: 

 

Período: 

6° 

Carga Horária: 

30H-60H 

Crédito: 

02-02 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

OBJETO DE ANÁLISE 

A sala de aula como espaço de educação. 

 

EMENTA  

Componente curricular de natureza vivencial, que tem como principal atividade a 

elaboração e desenvolvimento de miniprojetos de intervenção, relacionando à Ciências 

Biológicas e à docência, tendo em vista atividades na tríplice Ensino-pesquisa-extensão 

em Ciências Biológicas, a serem desenvolvidas em instituições educativas, pelos 

estudantes estagiários. 

 

OBJETIVOS  

• Articular paradigmas educacionais com práticas docentes, na relação com o Ensino 

de Ciências Biológicas.  

• Avaliar a instituição educativa, observando seu papel histórico e sociocultural, 

inclusive dimensionado a partir da legislação e suas práticas. 

• Ressignificar práticas de pesquisa e extensão, para o Ensino de Ciências Biológicas, 

procedimentos metodológicos e avaliação de sua aprendizagem. 

• Avaliar competências, habilidades e atitudes dos estagiários, em relação a 

possibilidades para o Ensino de Ciências Biológicas.  

• Avaliar potencialidades e dificuldades para o Ensino de Ciências Biológicas e sua 

aprendizagem pelos estagiários, na instituição campo de estágio. 

• Qualificar para a proposição de intervenções, com o intuito de otimizar o Ensino de 

Ciências Biológicas, na perspectiva de visualizar o papel do profissional do 

Biólogo, na escola campo de estágio, indissociados ensino, pesquisa e extensão. 

• Debater procedimentos metodológicos, relacionando recursos disponíveis e 

possibilidades metodológicas, além de conhecimentos das áreas das Ciências 

Biológicas e das dimensões da contemporaneidade. 

 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

• Analisar as experiências cotidianas da sala de aula estabelecendo inter-relações 

construtivas e favoráveis à gestão da escola 

• Vivenciar situações específicas de ensino aprendizagem que possibilitem a 

ampliação do conhecimento sobre a prática pedagógica em diferentes contextos de 

sala de aula 

• Dimensionar a prática pedagógica na sala de aula na perspectiva de atendimento à 

diversidade e a individualidade e de superação das discriminações sócio-

econômicas e culturais. 

• Construir uma prática profissional contextualizada a partir da observação e 

discussão do fazer pedagógico em sala de aula 
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• Orientar suas escolas e decisões metodológicas e didáticas por valores democráticos 

e por pressupostos epistemológicos coerentes.  

• Desenvolver com competências os três eixos de ataução dos estágios – Ensino-

Pesquisa-Extensão.  

 

METODOLÓGICO 

•  Em sintonia com os princípios pedagógicos, a metodologia de trabalho contribui 

para que o aluno assuma a postura reflexiva no processo de sua formação, 

assumindo a autonomia num constante processo de construção e resignificação de 

suas aprendizagens, exercendo a reflexão crítica entre teoria e prática. Do exposto 

pode-se inferir que as organizações metodológicas dos Estágios Supervisionados 

apresentam algumas características, como: 

• Visão interdisciplinar dos conhecimentos teórico-práticos relativos aos saberes 

pedagógicos e os saberes do objeto de conhecimento. 

o Articulação entre o saber sobre o objeto de ensino, o saber a ser ensinado 

e o saber efetivamente ensinado. 

o Relação entre o objeto de ensino e a prática social real. 

o Observação do cotidiano escolar, mediada por procedimentos necessários 

à análise da realidade sócio-educacional e dos novos paradigmas em 

educação, como: levantamento de problemas, debates, exposição dos 

resultados, intercâmbio de experiências, seminários. 

o Vivência de situações didáticas direcionadas à gestão de sala de aula, 

relacionando o saber fazer ao saber ser. 

o Desenvolvimento de projetos de conhecimentos e de extensão com 

abordagens contextualizadas de temas pertinentes à formação profissional 

e da cidadania pessoal e coletiva.  

• A metodologia para o Estágio Supervisionado II assume o caráter multifacetado, 

tendo-se como finalidade subsidiar os processos de desenvolvimento e de 

construção de competências, essenciais para à prática profissional da docência no  

Ensino de Ciências Biológicas. 

• Devem pautar-se por princípios interdisciplinares e transdisciplinares que permitam 

a abordagem problematizadora de conteúdos curriculares, considerando as 

especificidades dos componentes curriculares. Utiliza-se de diferentes 

procedimentos de ensino (aulas expositivas/dialogadas, leituras, discussão e 

produção de textos, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, 

palestras, conferências e  discussões em plenária), de recursos didáticos e 

multimeios educacionais como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem.  

• Recomenda-se na vivência metodológica a adoção de atividades que atendam à 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a 

democratização do conhecimento e a construção da cidadania coletiva, bem como 

em planos de trabalhos e na construção e vivências de miniprojetos de natureza 

interventiva, relacionados ao curso de Licencitura em Ciencias Biológicas e a 

docência, levando-se em consideração a tríplice Ensino-Pesquisa-Extensão a serem 

vivenciados em Instituições educativas.   

• O Estágio Supervisionado II é ministrado no 6º período. Constitui-se de atuação no 

Campo de estágio, correspondente ao Ensino Fundamental, junto as  turmas de 8º e 

9º anos, ou equivalentes. Carga horária de 90h, distribuídas entre 30h de encontros 

presenciais e 60h no campo de estágio. Esses devem atender a tríplice Ensin-

Pesquisa-extensão.   

 

CONTEÚDOS  
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Considerando que o Estágio Supervisionado é etapa importante da Licenciatura em 

Ciências Biológicas que intenta articular a aquisição de conhecimentos teóricos com a 

vida profissional, tendo em vista aspectos da Biodiversidade e transversalidades temáticas 

da área das Ciências Biológicas. Os conteúdos trabalhados nesse componente curricular 

devem refletir o aprendizado desta graduação, com variáveis a partir de cada grupo de 

estudantes e suas prioridades. Dentre os conteúdos das Ciências Biológicas, destacam-se 

os do Ensino Fundamental (8º e 9º ano).  

 

AVALIAÇÃO  

• A Avaliação é processual, tem caráter diagnóstico e formativo, visando 

prioritariamente à valorização das aquisições que constroem a identidade pessoal e 

profissional. Inclui o uso de procedimentos que permitam à verificação do 

aproveitamento e a superação de dificuldades de aprendizagem, a ressignificação 

de conhecimentos e a construção das competências inerentes ao perfil do egresso 

pretendido na Licenciatura em Ciências Biológicas.  

• Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: 

aquisição de conhecimentos, clareza e objetividade nas argumentações oral e 

escrita, coerência e pertinência na apresentação de ideias e argumentos, 

considerando o desenvolvimento do senso critico, capacidade de elaborar 

miniprojetos (ou Planos de Trabalho) propondo reflexão sobre problemas referentes 

ao cotidiano escolar, na relação com o Ensino de Ciências Biológicas e as possíveis 

intervenções nas esferas da pesquisa e da extensão.  

• Durante o decorrer do Estágio Supervisionado II os estudantes deverão apresentar 

os seus planos de trabalhos referentes as dimensões de Ensino, Pesquisa e de 

Extensão. Esses são organizados e estruturados, de acordo com o objeto do estudo 

deste Estágio. Para a prática do estágio é necessário o acompanhamento de 

documentos que os discentes necessitam levar para as escolas Campos de Estágio, 

como apresentados a seguir:  

 

CONTROLE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO 

I Ofício Encaminhamento à escola campo de estágio 

II Ficha-1 Identificação do estudante estagiário 

III Ficha -2 Roteiro para elaboração de Planos de Trabalho 

IV Ficha -3 Roteiro para elaboração de relatório de Estágio 

Supervisionado 

V Ficha -4 Formulário para descrição de visita à escola 

campo de estágio 

VI Ficha -5 Dados de identificação da escola campo de 

estágio 

VII Ficha -6 Frequência ao Estágio Supervisionado.  

 

Quadro Mostra a organização do estágio, em termos de documentos a serem levados as 

escolas para os desempenhos de pesquisa, ensino, extensão. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 

Cortez; Brasília, DF, UNESCO, 2001. 

• MORAIS, Regis de. (org.). Sala de aula que espaço é esse?17ª ed. Campinas: 

Papirus, 1988. 

• PIMENTA, Selma Garrido e LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e docência. 

São Paulo: Cortez, 2008. 
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• VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Técnicas de ensino: por que não? 

Campinas: Papirus, 1991. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Código: 

 

Período: 

7° 

Carga Horária: 

30H-90H 

Crédito: 

02-03 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

OBJETO DE ANÁLISE 

A relação teoria/prática e a transversalidade curricular no fazer pedagógico do professor. 

 

EMENTA  

Componente curricular de natureza vivencial, que tem como principal atividade a 

elaboração e desenvolvimento de miniprojetos de intervenção, relacionando as Ciências 

biológicas e docência, tendo em vista atividades de Ensino, pesquisa e extensão, a serem 

desenvolvidas em instituições educativas, pelos estudantes estagiários. 

 

OBJETIVOS  

• Articular paradigmas educacionais com práticas docentes, na relação com o Ensino 

de Ciências Biológicas.  

• Avaliar a instituição educativa, observando seu papel histórico e sociocultural, 

inclusive dimensionado a partir da legislação e suas práticas. 

• Ressignificar práticas de pesquisa e extensão, para o Ensino de Ciências Biológicas, 

procedimentos metodológicos e avaliação de sua aprendizagem. 

• Avaliar competências, habilidades e atitudes dos estagiários, em relação a 

possibilidades para o Ensino de Ciências Biológicas.  

• Avaliar potencialidades e dificuldades para o Ensino de Ciências Biológicas e sua 

aprendizagem pelos estagiários, na instituição campo de estágio. 

• Qualificar para a proposição de intervenções, com o intuito de otimizar o Ensino de 

Ciências Biológicas, na perspectiva de visualizar o papel do profissional do 

Biólogo, na escola campo de  estágio, indissociados ensino, pesquisa e extensão. 

• Debater procedimentos metodológicos, relacionando recursos disponíveis e 

possibilidades metodológicas, além de conhecimentos das áreas das Ciências 

Biológicas e das dimensões da  contemporaneidade. 

 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

• Adequar metodologias de ensino fundamentando-as em princípios 

interdisciplinares voltados à superação de fatores interpessoais e sócio-ambientais 

que interferem na aprendizagem. 

• Elaborar projetos didáticos que contribuem para a efetivação da 

interdisciplinaridade e da transversalidade no ensino aprendizagem. 

• Programar atividades didático-culturais que favoreçam o desenvolvimento 

individual e a construção da cidadania coletiva. 

• Intervir no ensino aprendizagem considerando as teorias transversais, planejando 

situações didáticas voltadas a compreensão do ser humano como parte integrante 

do universo, responsável pela qualidade de vida do planeta.  
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CONTEÚDO  

• Considerando que o Estágio Supervisionado é etapa importante da Licenciatura em 

Ciências Biológicas que intenta articular a aquisição de conhecimentos teóricos 

com a vida profissional, tendo em vista aspectos da biodiversidade e 

transversalidade das temáticas relacionadas às Ciências Biológicas. Os conteúdos 

trabalhados neste componente curricular devem refletir o aprendizado desta 

graduação, com variáveis a partir de cada grupo de estudantes e suas prioridades.  

• Além das temáticas envolvidas no Estágio Supervisionado III, as preocupações 

apresentadas no Relatório Analítico subsidiarão a inserção de novas temáticas para 

debate com os graduandos, desde que em permanente interação com o Ensino das 

Ciências Biológicas, a Educação e Práticas Educativas. 

• Dentre os conteúdos das Ciências Biológicas, destacam-se os do Ensino Médio (1ª, 

2ª e 3ª série).  

 

METODOLÓGICO 

•  Em sintonia com os princípios pedagógicos, a metodologia de trabalho contribui 

para que o aluno assuma a postura reflexiva no processo de sua formação, 

assumindo a autonomia num constante processo de construção e ressignificação de 

suas aprendizagens, exercendo a reflexão crítica entre teoria e prática. Do exposto 

pode-se inferir que as organizações metodológicas dos Estágios Supervisionados 

apresentam algumas características, como: 

• Visão interdisciplinar dos conhecimentos teórico-práticos relativos aos saberes 

pedagógicos e os saberes do objeto de conhecimento. 

o Articulação entre o saber sobre o objeto de ensino, o saber a ser ensinado 

e o saber efetivamente ensinado. 

o Relação entre o objeto de ensino e a prática social real. 

o Observação do cotidiano escolar, mediada por procedimentos necessários 

à análise da realidade sócio-educacional e dos novos paradigmas em 

educação, como: levantamento de problemas, debates, exposição dos 

resultados, intercâmbio de experiências, seminários. 

o Vivência de situações didáticas direcionadas à gestão de sala de aula, 

relacionando o saber fazer ao saber ser. 

o Desenvolvimento de projetos de conhecimentos e de extensão com 

abordagens contextualizadas de temas pertinentes à formação profissional 

e da cidadania pessoal e coletiva.  

• A metodologia para o Estágio Supervisionado III assume o caráter multifacetado, 

tendo-se como finalidade subsidiar os processos de desenvolvimento e de 

construção de competências, essenciais para à prática profissional da docência no 

Ensino de Ciências Biológicas. 

• Devem pautar-se por princípios interdisciplinares e transdisciplinares que permitam 

a abordagem problematizadora de conteúdos curriculares, considerando as 

especificidades dos componentes curriculares. Utiliza-se de diferentes 

procedimentos de ensino (aulas expositivas/dialogadas, leituras, discussão e 

produção de textos, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, 

palestras, conferências e discussões em plenária), de recursos didáticos e 

multimeios educacionais como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem.  

• Recomenda-se na vivência metodológica a adoção de atividades que atendam à 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a 

democratização do conhecimento e a construção da cidadania coletiva, bem como 

em planos de trabalhos e na construção e vivências de miniprojetos de natureza 

interventiva, relacionados ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e à 
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docência, levando-se em consideração a tríplice Ensino-Pesquisa-Extensão a serem 

vivenciados em Instituições educativas.   

• O Estágio Supervisionado III é ministrado no 7º período; constitui-se de atuação, 

no campo de estágio, junto a turmas do Ensino Médio (1ª a 3ª série).  Carga horária 

de 120h, distribuídas entre 30h de encontros presenciais e 90h no campo de estágio.  

Esses devem atender a tríplice Ensino-Pesquisa-Extensão.  

 

AVALIAÇÃO  

• A Avaliação é processual, tem caráter diagnóstico e formativo, visando 

prioritariamente à valorização das aquisições que constroem a identidade pessoal e 

profissional. Inclui o uso de procedimentos que permitam à verificação do 

aproveitamento e a superação de dificuldades de aprendizagem, a ressignificação 

de conhecimentos e a construção das competências inerentes ao perfil do egresso 

pretendido na Licenciatura em Ciências Biológicas.  

• Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: 

aquisição de conhecimentos, clareza e objetividade nas argumentações oral e 

escrita, coerência e pertinência na apresentação de ideias e argumentos, 

considerando o desenvolvimento do senso crítico, capacidade de elaborar 

miniprojetos (ou Planos de Trabalho) propondo reflexão sobre problemas referentes 

ao cotidiano escolar, na relação com o Ensino de Ciências Biológicas e as possíveis 

intervenções nas esferas da pesquisa e da extensão.  

• Durante o decorrer do Estágio Supervisionado I os estudantes deverão apresentar 

os seus planos de trabalhos referentes as dimensões de Ensino, Pesquisa e de 

Extensão. Esses são organizados e estruturados, de acordo com o objeto do estudo 

deste Estágio. Para a prática do estágio é necessário o acompanhamento de 

documentos que os discentes necessitam levar para as escolas Campos de Estágio, 

como apresentados a seguir:  

CONTROLE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO 

I Ofício Encaminhamento à escola campo de estágio 

II Ficha-1 Identificação do estudante estagiário 

III Ficha -2 Roteiro para elaboração de Planos de Trabalho 

IV Ficha -3 Roteiro para elaboração de relatório de Estágio 

Supervisionado 

V Ficha -4 Formulário para descrição de visita à escola 

campo de estágio 

VI Ficha -5 Dados de identificação da escola campo de 

estágio 

VII Ficha -6 Frequência ao Estágio Supervisionado.  

 

Quadro Mostra a organização do estágio, em termos de documentos a serem levados as 

escolas para os desempenhos de pesquisa, ensino, extensão. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

• CARRAHER, Terezinha; SCHLIEMANN, Analúcia & CARRAHER, David. Na 

vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 2001. 

• DÁLMAS, Ângelo. Planejamento Participativo na escola: elaboração, 

acompanhamento e avaliação. Petrópolis: Vozes. 1994. 

• FAZENDA, Ivani (org). Didática e Interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 1998. 

• FAZENDA, Ivani Catarina Arantes [et al]. A prática de ensino e o estágio 

supervisionado. São Paulo: Papirus, 1991. 
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• YUS, Rafael. Temas transversais: em busca de uma nova escola. Porto Alegre: 

ARTMED, 1998. 

• MEIRIEU, Phillipe. A Pedagogia entre o dizer e o fazer: a coragem do começar. 

Porto Alegre: ARTMED, 2002. 

• PARRA, Nélio. Caminhos do Ensino. São Paulo: THOMSOM, 2002. 

• PICONEZ, Stela C. B. (Coord.). A Prática de ensino e o estágio supervisionado. 

 

Complementar: 

• SACRISTÁN, J. Gimeno & GÓSMEZ, A. I. Pérez. Compreender e transformar o 

ensino. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

• VASCONCELOS, Celso dos Santos. Construção do conhecimento em sala de aula. 

São Paulo: Libertad, 2002. 

• ZÓBOLI, Graziella. Práticas de ensino – subsídios para a atividade docente. São 

Paulo: Ática, 1999. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

CAMPUS GARANHUNS 
(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE) 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José 

GARANHUNS – PE / CEP: 552900-000 
Fone (Fax): (81) 3761-1343 

C.G.C. 11022597-0007-87 

A U T E N T I C A Ç Ã O 

Nome da Disciplina: 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

Código: 

 

Período: 

8° 

Carga Horária: 

30H-90H 

Crédito: 

02-03 

Departamento Responsável: 

Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Pré-Requisito: 

 

Carga Horária: 

 

 

OBJETO DE ANÁLISE 

Gestão da educação e atividades profissionais não escolares. 

 

EMENTA 

Componente curricular de natureza vivencial, que tem como principal atividade a 

elaboração e desenvolvimento de miniprojetos de intervenção, relacionando as Ciências 

biológicas e docência, tendo em vista atividades de Ensino, pesquisa e extensão, a serem 

desenvolvidas em instituições educativas, pelos estudantes estagiários. 

 

OBJETIVOS  

• Articular paradigmas educacionais com práticas docentes, na relação com o Ensino 

de Ciências Biológicas.  

• Avaliar a instituição educativa, observando seu papel histórico e sociocultural, 

inclusive dimensionado a partir da legislação e suas práticas. 

• Ressignificar práticas de pesquisa e extensão, para o Ensino de Ciências Biológicas, 

procedimentos metodológicos e avaliação de sua aprendizagem. 

• Avaliar competências, habilidades e atitudes dos estagiários, em relação a 

possibilidades para o Ensino de Ciências Biológicas.  

• Avaliar potencialidades e dificuldades para o Ensino de Ciências Biológicas e sua 

aprendizagem pelos estagiários, na instituição campo de estágio. 

• Qualificar para a proposição de intervenções, com o intuito de otimizar o Ensino de 

Ciências Biológicas, na perspectiva de visualizar o papel do profissional do 

Biólogo, na escola campo de estágio, indissociados ensino, pesquisa e extensão. 

• Debater procedimentos metodológicos, relacionando recursos disponíveis e 

possibilidades metodológicas, além de conhecimentos das áreas das Ciências 

Biológicas e das dimensões da contemporaneidade. 

 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

• Adequar metodologias de ensino fundamentando-as em princípios 

interdisciplinares voltados à superação de fatores interpessoais e sócio-ambientais 

que interferem na aprendizagem. 

• Elaborar projetos didáticos que contribuem para a efetivação da 

interdisciplinaridade e da transversalidade no ensino aprendizagem. 

• Programar atividades didático-culturais que favoreçam o desenvolvimento 

individual e a construção da cidadania coletiva. 

• Intervir no ensino aprendizagem considerando as teorias transversais, planejando 

situações didáticas voltadas a compreensão do ser humano como parte integrante 

do universo, responsável pela qualidade de vida do planeta.  
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• Participar das decisões de gestão escolar no que se refere ao estabelecimento de 

inter-relações construtivas com a sociedade. 

• Pautar-se por princípios de ética democrática, da dignidade humana, da justiça 

social e do respeito mútuo na atuação profissional e cidadã. 

• Zelar pela dignidade profissional e pela qualidade do trabalho escolar sob sua 

responsabilidade. 

• Participar coletiva e cooperativamente da elaboração e gestão do projeto educativo 

da escola, atuando em diferentes contextos da prática educacional.  

 

CONTEÚDO  

• Considerando que o Estágio Supervisionado é etapa importante da Licenciatura em 

Ciências Biológicas que intenta articular a aquisição de conhecimentos teóricos 

com a vida profissional, tendo em vista aspectos da biodiversidade e 

transversalidade das temáticas relacionadas às Ciências biológicas. Os conteúdos 

trabalhados neste componente curricular devem refletir o aprendizado desta 

graduação, com variáveis a partir de cada grupo de estudantes e suas prioridades.  

• Além destas temáticas, as preocupações apresentadas no Relatório Analítico 

subsidiarão a inserção de novas temáticas para debate com os graduandos, desde 

que em permanente interação com o Ensino das Ciências Biológicas, a Educação e 

práticas educativas. 

• Dentre os conteúdos das Ciências Biológicas, destacam-se os do Ensino Médio (1ª, 

2ª e 3ª série).  

 

METODOLÓGICO 

•  Em sintonia com os princípios pedagógicos, a metodologia de trabalho contribui 

para que o aluno assuma a postura reflexiva no processo de sua formação, 

assumindo a autonomia num constante processo de construção e ressignificação de 

suas aprendizagens, exercendo a reflexão crítica entre teoria e prática. Do exposto 

pode-se inferir que as organizações metodológicas dos Estágios Supervisionados 

apresentam algumas características, como: 

• Visão interdisciplinar dos conhecimentos teórico-práticos relativos aos saberes 

pedagógicos e os saberes do objeto de conhecimento. 

o Articulação entre o saber sobre o objeto de ensino, o saber a ser ensinado 

e o saber efetivamente ensinado. 

o Relação entre o objeto de ensino e a prática social real. 

o Observação do cotidiano escolar, mediada por procedimentos necessários 

à análise da realidade sócio-educacional e dos novos paradigmas em 

educação, como: levantamento de problemas, debates, exposição dos 

resultados, intercâmbio de experiências, seminários. 

o Vivência de situações didáticas direcionadas à gestão de sala de aula, 

relacionando o saber fazer ao saber ser. 

o Desenvolvimento de projetos de conhecimentos e de extensão com 

abordagens contextualizadas de temas pertinentes à formação profissional 

e da cidadania pessoal e coletiva.  

• A metodologia para o Estágio Supervisionado IV assume o caráter multifacetado, 

tendo-se como finalidade subsidiar os processos de desenvolvimento e de 

construção de competências, essenciais para à prática profissional da docência no  

Ensino de Ciências Biológicas. 

• Devem pautar-se por princípios interdisciplinares e transdisciplinares que permitam 

a abordagem problematizadora de conteúdos curriculares, considerando as 

especificidades dos componentes curriculares. Utiliza-se de diferentes 
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procedimentos de ensino (aulas expositivas/dialogadas, leituras, discussão e 

produção de textos, pesquisa bibliográfica e de campo, seminários, painéis, 

palestras, conferências e discussões em plenária), de recursos didáticos e 

multimeios educacionais como elementos facilitadores do ensino/aprendizagem.  

• Recomenda-se na vivência metodológica a adoção de atividades que atendam à 

individualização das trajetórias e trabalhos de grupo que favoreçam a 

democratização do conhecimento e a construção da cidadania coletiva, bem como 

em planos de trabalhos e na construção e vivências de miniprojetos de natureza 

interventiva, relacionados ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e a 

docência, levando-se em consideração a tríplice Ensino-Pesquisa-Extensão a serem 

vivenciados em Instituições educativas.   

• O Estágio Supervisionado IV é ministrado no 7º período; constitui-se de atuação, 

no campo de estágio, junto a turmas do Ensino Médio (1ª a 3ª série).  Carga horária 

de 120h, distribuídas entre 30h de encontros presenciais e 90h no campo de estágio.  

Esses devem atender a tríplice Ensino-Pesquisa-Extensão.  

 

AVALIAÇÃO  

• A Avaliação é processual, tem caráter diagnóstico e formativo, visando 

prioritariamente à valorização das aquisições que constroem a identidade pessoal e 

profissional. Inclui o uso de procedimentos que permitam à verificação do 

aproveitamento e a superação de dificuldades de aprendizagem, a ressignificação 

de conhecimentos e a construção das competências inerentes ao perfil do egresso 

pretendido na Licenciatura em Ciências Biológicas.  

• Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção aos seguintes aspectos: 

aquisição de conhecimentos, clareza e objetividade nas argumentações oral e 

escrita, coerência e pertinência na apresentação de ideias e argumentos, 

considerando o desenvolvimento do senso crítico, capacidade de elaborar 

miniprojetos (ou Planos de Trabalho) propondo reflexão sobre problemas referentes 

ao cotidiano escolar, na relação com o Ensino de Ciências Biológicas e as possíveis 

intervenções nas esferas da pesquisa e da extensão.  

• Durante o decorrer do Estágio Supervisionado IV os estudantes deverão apresentar 

os seus planos de trabalhos referentes as dimensões de Ensino, Pesquisa e de 

Extensão. Esses são organizados e estruturados, de acordo com o objeto do estudo 

deste Estágio. Para a prática do estágio é necessário o acompanhamento de 

documentos que os discentes necessitam levar para as escolas Campos de Estágio, 

como apresentados a seguir:  

CONTROLE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO 

I Ofício Encaminhamento à escola campo de estágio 

II Ficha-1 Identificação do estudante estagiário 

III Ficha -2 Roteiro para elaboração de Planos de Trabalho 

IV Ficha -3 Roteiro para elaboração de relatório de Estágio 

Supervisionado 

V Ficha -4 Formulário para descrição de visita à escola 

campo de estágio 

VI Ficha -5 Dados de identificação da escola campo de 

estágio 

VII Ficha -6 Frequência ao Estágio Supervisionado.  

 

Quadro Mostra a organização do estágio, em termos de documentos a serem levados as 

escolas para os desempenhos de pesquisa, ensino, extensão. 

 



217 
 

BIBLIOGRAFIA  
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• SACRISTÁN, J. Gimeno. A Educação Obrigatória. Porto Alegre: ARTMED, 2001.  
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 C A M P U S  G A R A N H U N S  

 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO 

 

 

NOTAS  DE DESTAQUE (PERFIL 2014) 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas está aberto às possibilidades de 

atender as exigências da Resolução da Educação a Distância – EAD.  

De acordo com a Portaria N° 4.059, de 10 dezembro de 2004 (Dou de 13/12/2004, 

Seção 1, p. 34).  

O Ministério de Estado da Educação, no uso de suas atribuições, considerando o 

disposto no art.81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art.1/ do Decreto 

n°2.494, de 10 de fevereiro de 1998, resolve: 

No  Art.1°. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização 

pedagógica e curricular de seus cus superiores  reconhecidos, a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo que utilizem  modalidade semi-presencial, com base no art.81 da 

Lei n.9.394, de 1.996, e no disposto da Portaria.  

§2°. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou 

parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária 

total do curso.  
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 C A M P U S  G A R A N H U N S  

 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO – PERFIL 2014 

 

PROJETOS DOS PROFESSORES 

 

 

Profº. Dr. FÁBIO ROCHA FORMIGA 

2012 -2012 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL LEISHMANICIDA DO ÓLEO DE SEMENTE 

DE ABÓBORA 

 

Integrantes: 

Fábio Rocha Formiga - Coordenador / Diego Moura Santos - Integrante / Leoncio Bem 

Sidrim - Integrante / Juliana de Oliveira Araujo - Integrante. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (2) 

Profº. Dr. FÁBIO ROCHA FORMIGA 

2012  - Atual 

 

UPE NO COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE 

 

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.  (2012) 

 

Integrantes: Fábio Rocha Formiga - Coordenador / Petrucio Luis Lins de Morais - 

Integrante / Eliel Duarte da Silva - Integrante 

Profº. Dr. FÁBIO ROCHA FORMIGA 

2013 - Atual 

DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA FORMULAÇÃO DE PRAZIQUANTEL 

BASEADA EM NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.  

 

Integrantes: Fábio Rocha Formiga - Integrante / F R FORMIGA - Coordenador / Luiz 

Aberto Lira Soares - Integrante / Juliana Souza Rebouças - Integrante / Juliana de 

Oliveira Araujo - Integrante / Paul Nguewa - Integrante / Zilyane Cardoso de Souza - 

Integrante. 
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2012 - Atual 

DESENVOLVIMENTO DE EMULSÕES DE ÓLEO DE SEMENTE DE 

ABÓBORA PARA O TRATAMENTO DE PARASITOSES 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) .  

 

Integrantes: Fábio Rocha Formiga - Coordenador / Osmar Soares da Silva - Integrante / 

Rosangela Alves Falcão - Integrante / Rafaela Gomes Liberato - Integrante / Josimeiry 

Gomes Pereira - Integrante / Johnny Pim 

 

Profª. Drª. CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA 

2013 - Atual 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DA COLAGENASE 

PRODUZIDA POR LEVEDURA ISOLADA DE PÓLEN DE ABELHA 

MELÍPONA SPP. 

 

Descrição: Projeto de Iniciação Científica - Programa de Fortalecimento Acadêmico 

(PFA-UPE). 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) .  

 

Integrantes: Carolina de Albuquerque Lima - Coordenador / Ana Lúcia Figueiredo Porto 

- Integrante / Maria das graças Carneiro da Cunha - Integrante / Daniela Araújo Viana 

Marques - Integrante / José Manoel Duarte Neto - Integrante / Alexsandra Cosma Luiz 

Pequeno - Integrante. 

 

2013 - Atual 

PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DA COLAGENASE 

PRODUZIDA POR LEVEDURA ISOLADA DE PÓLEN DE ABELHA 

MELÍPONA 

SPP. 

Descrição: Projeto de Iniciação Científica - Programa de Fortalecimento Acadêmico 

(PFA-UPE)..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . 

Integrantes: Carolina de Albuquerque Lima - Coordenador / Ana Lúcia Figueiredo Porto 

- Integrante / Maria das graças Carneiro da Cunha - Integrante / Daniela Araújo Viana 

Marques - Integrante / José Manoel Duarte Neto - Integrante / Aline de Almeida Arruda - 

Integrante. 

 

2013 - Atual 

PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA USF SÃO JOSÉ: SAÚDE 

COLETIVA EM RISCO 
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Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (6) .  

 

Integrantes: Carolina de Albuquerque Lima - Coordenador. 

Número de orientações: 1 

 

2013 - Atual 

PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO DA COLAGENASE 

PRODUZIDA POR LEVEDURA ISOLADA DE PÓLEN DE ABELHA 

MELÍPONA SPP. VISANDO A SUA APLICAÇÃO NA OBTENÇÃO DE 

PEPTÍDEOS BIOATIVOS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado profissionalizante: (1) / Doutorado: (1)  

 

Integrantes: Carolina de Albuquerque Lima - Coordenador / Ana Lúcia Figueiredo Porto 

- Integrante / Maria das graças Carneiro da Cunha - Integrante / Adalberto Pessoa Junior - 

Integrante / Maria Francisca S. Teixeira - Integrante / Attilio Converti - Integrante / 

Moreira, Keila Aparecida - Integrante / Daniela Araújo Viana Marques - Integrante / José 

Manoel Duarte Neto - Integrante / Aline de Almeida Arruda - Integrante / Alexsandra 

Cosma Luiz Pequeno - Integrante / Maria Carolina de Abuquerque Wanderley - 

Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Auxílio financeiro. 

 

2012 - Atual 

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS PARA 

OBTENÇÃO DE MOLÉCULAS BIOATIVAS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (3).   

 

Integrantes: Carolina de Albuquerque Lima - Integrante / José Luiz de Lima Filho - 

Integrante / Ana Lúcia Figueiredo Porto - Coordenador / Keila - Integrante / Tatiana 

Souza Porto - Integrante / Maria Taciana Holanda Cavalcanti - Integrante / José A. 

Teixeira - Integrante / Cinthya Oliveira do Nascimento - Integrante / Adalberto Pessoa 

Junior - Integrante / Maria Francisca S. Teixeira - Integrante / Viana Marques, Daniela A. 

- Integrante / camila souza porto - Integrante / Maria Carolina de Abuquerque Wanderley 

- Integrante / Germana Michele Medeiros Silva - Integrante / Raquel Pedrosa Bezerra - 

Integrante / Polyanna Nunes Herculano - Integrante / Thiago Pajeú Nascimento - 

Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Cooperação. 

 

2010 - 2013 

NÚCLEO EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS: APROVEITAMENTO DE 

REJEITOS AGROINDUSTRIAIS PARA A PRODUÇÃO DE BIOMOLÉCULAS 
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ATIVAS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (8) .  

 

Integrantes: Carolina de Albuquerque Lima - Integrante / Ana Lúcia Figueiredo Porto - 

Integrante / Keila - Integrante / Tatiana Souza Porto - Integrante / Maria Taciana Holanda 

Cavalcanti - Integrante / Cynthia de Oliveira Nascimento - Integrante / Galba Maria de 

Campos-Takaki - Coordenador. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco - Auxílio financeiro. 

Profª. Drª. CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA 

2013 - Atual 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 

MUNICÍPIO DE GARANHUNS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) .  

 

Integrantes: Carolina de Albuquerque Lima - Coordenador. 

 

2009 - 2013 

INVESTIGAÇÃO DE ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E PRESENÇA DE 

LECTINAS NA VEGETAÇÃO DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 

 

Descrição: Analise da atividade hemaglutinante específica das plantas comuns da região 

meridional de Pernambuco bem como a propriedade antioxidante que porventura tenham. 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

 

2008 - Atual 

USO DA HYPTIS PECTINATA EM PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO 

 

Descrição: O uso de fitoterápicos em processo de cicatrização e a investigação sobre 

lectinas na sua composição.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) . 

Profª. Drª. VERA LÚCIA CHALEGRE DE FREITAS 

2013 - Atual 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 

REVELAÇÕES DE SIGNIFICANTES E SENTIDOS E DE ASPECTOS 

(IN)SUSTENTÁVEIS EM DESENHOS PELOS ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO EM GARANHUNS-PE 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) . 
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Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

 

2012 - 2013 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO 

ENSINO MÉDIO EM GARANHUNS-PE: UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 

PARA O ENSINO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Descrição: O projeto busca identificar as representações sociais de sustentabilidade 

ambiental e contribuir com a formação do estudante bolsista do PIBIC/CNPq/UPE. A 

pesquisa ocorrerá com estudantes do Ensino Médio de escolas públicas em Garanhuns-

PE-Brasil. 

 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

Número de orientações: 1 

 

2011 - 2011 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO 

ENSINO MÉDIO EM GARANHUNS-PE: UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 

PARA O ENSINO MÉDIO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Descrição: O Projeto tem por objetivo identificar as Representações sociais de 

sustentabilidade ambiental e consequentemente sentidos atriibuídos a essas 

representações. Por outro busca a formação do estudante universitário em representações 

sociais e nas questões ambientais. O projeto foi de iniciação cientifica pelo Programa de 

Fortalecimento Acadêmico da UPE - PFAUPE. 

 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) 

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas – Coordenadora 

Profª. Drª. VERA LÚCIA CHALEGRE DE FREITAS 

2011 - 2011 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NARRATIVA DE 

FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA EXPERIÊNCIA DE ELOS 

FORMATIVOS EM GARANHUNS-PE 

 

Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 

Alunos envolvidos: Graduação: (5) 

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

 

2010 - 2010 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EXTENSÃO: CONHECENDO A NATUREZA E 

RECICLAGEM PARA PENSAR E NARRAR A FORMAÇÃO 
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Situação: Concluído; Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (5) .  

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

2010 - 2010 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EXTENSÃO: CONHECENDO A NATUREZA E 

RECICLAGEM PARA PENSAR E NARRAR A FORMAÇÃO 

 

Descrição: O projeto cognominado EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EXTENSÃO: 

CONHECENDO A NATUREZA E RECICLAGEM PARA PENSAR E NARRAR A 

FORMAÇÃO busca a formação dos/as discentes universitários/as por meio das 

narrativas de formação,autobiográficas. Por outro visa desenvolver oficinas de extensão 

com estudantes do Ensino Fundamental (6º ano) usando do artístico e poético. 

 

Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

Profª. Drª. VERA LÚCIA CHALEGRE DE FREITAS 

2013 - Atual 

ENSINO PESQUISA EXTENSÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 

CONTRIBUIÇÕES EM EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DE MONITORIA NA 

ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UPE CAMPUS GARANHUNS PROFESSORA 

IVONITA ALVES GUERRA 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Outra (monitoria) 

Alunos envolvidos: Graduação: (2). 

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

2012 - 2012 

MORFOLOGIA VEGETAL COMO CONTRIBUTO PARA OS ESTUDOS DE 

FISIOLOGIA VEGETAL 

 

Situação: Concluído; Natureza: Outra (Monitoria) 

Alunos envolvidos: Graduação: (1). 

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

 

2011 - 2011 

MORFOLOGIA VEGETAL COMO CONTRIBUTO A ECOLOGIA: UMA 

EXPERIÊNCIA COM A ESCOLA DE APLICAÇÃO PROFESSORA IVONITA 

ALVES GUERRA, EM GARANHUNS-PE 

 

Descrição: Projeto de monitoria. Será vivenciado na Escola de Aplicação Professora 

Ivonita Alves Guerra em Garanhuns-PE. Visa que o estudante universitário passe pela 

formação teórica-prática do conhecimento da área de monitoria. Para este caso é a 

Morfologia Vegetal. Esse componente curricular subsidiará nos conhecimentos da 

ecologia. 
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Situação: Em andamento; Natureza: Outra.  (Monitoria)  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador 

 

Profª. Drª. VERA LÚCIA CHALEGRE DE FREITAS 

Situação: Concluído; Natureza: Outra  (Viagem de estudo).  

Alunos envolvidos: Graduação: (18) .  

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

2011 - 2011 

BOTÂNICA SISTEMÁTICA: VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS DE VIAGEM DE 

ESTUDO E REFLEXÕES DAS BASES CONCEITUAIS E PRÁTICAS DA E DA 

FILOGENÉTICA. 

 

Situação: Concluído; Natureza: Outra. (Projeto aula de campo) 

Alunos envolvidos: Graduação: (27) .  

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

2011 - 2011 

ENSINO TRADICIONAL E MODERNO: UMA EXPERIÊNCIA REVELADA 

POR MEIO DAS AULAS DE VIAGEM DE ESTUDO EM PRÁTICA 

PEDAGÓGICA-1 

 

Situação: Concluído; Natureza: Outra. (projeto aula de campo)  

Alunos envolvidos: Graduação: (26) .  

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

2010 - 2010 

VIAGEM DE ESTUDO: TÓPICOS DE ECOLOGIA E BOTÂNICA 

 

Descrição: O projeto Viagem de estudo: Tópicos de Ecologia e Botânica, busca articular 

conhecimentos teórico-prático da disciplina Tópicos de Ecologia e Botânica do Curso de 

Pós-Graduação do Ensino de Biologia da UPE/FACETEG (Lato Sensu). Visitas a Jardim 

Botânico do Curado, Recife Antigo e Peixe Boi em Itamaracá.  

 

Situação: Concluído; Natureza: Outra. (Projeto aula de campo – Curso de Pós-Graduação 

do Ensino de Biologia da UPE – Campus Garanhuns  (Lato Sensu). 

Integrantes: Vera Lúcia Chalegre de Freitas - Coordenador. 

 

Profº. Me. PEDRO HENRIQUE BARROS FALCÃO 

 

2008-2012 

 

Uso de Mapas Conceituais e do Diagrama V como facilitadores da aprendizagem 

significativa das disciplinas de Metodologia da Pesquisa e Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC I no Curso de Licenciatura em Computação. 

Natureza –Pesquisa 
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Profª. Drª. MARINA DE SÁ LEITÃO CÂMARA DE ARAÚJO 

2013 – Atual 

CAMARÕES DE PROFUNDIDADE DA FAMÍLIA GLYPHOCRANGONIDAE 

(DECAPODA, CARIDEA) DA BACIA POTIGUAR, NORDESTE, BRASIL 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Marina de Sá Leitão Câmara de Araújo - Integrante / ALVES JUNIOR, 

F.A. - Integrante / Jesser Fidelis de Souza Filho - Coordenador / Girlene Fabia 

Segundo Viana - Integrante. 

 

POLUIÇÃO MARINHA EM AMBIENTES DE MANGUEZAL, RECIFAL E 

PRAIA ARENOSA NA ILHA DE ITAMARACÁ, LITORAL NORTE DE 

PERNAMBUCO 

Situação- andamento Natureza – Pesquisa 

 

 

DIVERSIDADE E ECOLOGIA DOS ANIMAIS DULCIAQUÍCOLAS DO 

AGRESTE PERNAMBUCANO 

Situação- andamento Natureza – Pesquisa 

 

Profª. Drª. MARINA DE SÁ LEITÃO CÂMARA DE ARAÚJO 

2013 – Atual 

ENSINO - PESQUISA - EXTENSÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 

CONTRIBUIÇÕES EM EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DE MONITORIA NA 

ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UPE - CAMPUS GARANHUNS PROFESSORA 

IVONITA ALVES GUERRA 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Monitoria. 

Graduanda: 02 

Integrantes: Marina de Sá Leitão Câmara de Araújo - Integrante / 

Vera Lucia Chalegre de Freitas - Coordenadora. 

Profª. Drª. ELISANGELA RAMOS CASTANHA 

2013 - Atual 

BIODIVERSIDADE E FATORES ASSOCIADOS À ENTEROPARASITOS 

PRESENTES EM AREIA DE PRAIAS, ESCOLAS E ÁREAS PÚBLICAS DE 

RECREAÇÃO 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) . 

 

2013 - Atual 

IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS RESIDENTES EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA HOSPITALAR E PACIENTES INTERNADOS E 

CARACTERIZAÇÃO PROTEÔMICA DE MARCADORES BIOLÓGICOS 

RELACIONADOS À RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
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2013 - Atual 

IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS RESIDENTES EM AMBIENTE DE 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITALAR E DETERMINAÇÃO DO 

SEU PERFIL DE RESISTÊNCIA À ANTIMICROBIANOS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) . 

 

2012 - Atual 

PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES EM FAMÍLIAS ATENDIDAS EM 

UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO MUNICÍPIO DE POMBOS - PE 

 

Situação: Em andamento.  Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) . 

 

2011 - 2012 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS ÀS ENTEROPARASITOSES EM 

PRAIAS DO LITORAL DE PERNAMBUCO 

 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (4) .  

 

Integrantes: Elisangela Ramos Castanha - Coordenador / Célia Santana da Silva - 

Integrante / Cinara Maria Florentino da Silva - Integrante / Christiane Ramos Castanha - 

Integrante / Michel Gomes de Melo - Integrante / Midiã Gomes da Silva - Integrante. 

Número de orientações: 

Profª. Drª. ELISANGELA RAMOS CASTANHA 

2013 - Atual 

LABORATÓRIO UNIVERSITÁRIO MULTIDISCIPLINAR E COMUNITÁRIO 

DE PARASITOLOGIA 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) . 

 

 

2011 - 2015 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E MOLECULAR DE STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS METICILINA RESISTENTE ISOLADOS DE AMOSTRAS CLÍNICAS 

ADQUIRIDOS EM HOSPITAIS PÚBLICOS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado profissionalizante: (1) / Doutorado: (4) . 

 

Integrantes: Vladimir da Mota Silveira Filho - Integrante / Maria Betânia de Oliveira - 

Integrante / Maria Paloma Silva de Barros - Integrante / Silvana Santos - Integrante / 

Valdir de Queiroz Balbino - Integrante / Tereza Cristina Leal-Balbino - Coordenador / 
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Mariana de Azevedo Andrade - Integrante / Felipe de Lyra e Sá - Integrante / Ana 

Carolina de Oliveira Luz - Integrante / Márcia Camargo de Morais - Integrante / Bárbara 

Caroline Cavalcanti de Almeida - Integrante / Marinalda Anselmo Vilela - Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Auxílio financeiro. 

 

2010 - 2014 

CARACTERIZAÇÃO DE DIFERENTES MECANISMOS DE RESISTÊNCIA A 

ANTIBIÓTICOS EM ISOLADOS CLÍNICOS DE PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA E ACINETOBACTER BAUMANNII 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Doutorado: (2). 

 

Integrantes: Vladimir da Mota Silveira Filho - Integrante / Tereza Cristina Leal-Balbino - 

Coordenador / Márcia Morais - Integrante / Felipe Lira de Sá Cavalcanti - Integrante. 

 

Profº. Me. PETRUCIO LUIZ LINS DE MORAIS 

2012 - 2012 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS DE 

PERNAMBUCO – PROGEPE 

 

Descrição: CAPACITAÇÃO DOS GESTORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO. 

Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 

 

2008 - 2012 

Uso de Mapas Conceituais como Facilitadores da Aprendizagem Significativa na 

Disciplina de Metodologia da Pesquisa para Estudantes de Graduação e de Pós-

Graduação 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) .  

 

Integrantes: Pedro Henrique de Barros Falcao - Coordenador / José Luis de Paula Santos 

- Integrante. 

Profº Dr. ADJAIR ALVES 

2011 - 2014 

ECOLOGIA POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A 

PERSPECTIVA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) .  

 

Integrantes: Adjair Alves - Coordenador / Jairo Nogueira Luna - Integrante. 

Número de orientações: 2 
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2011 - Atual 

O PROGRAPE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO UMA INVESTIGAÇÃO COM ESTUDANTES 

EGRESSOS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) .  

Integrantes: Adjair Alves - Coordenador / Jairo Nogueira Luna - Integrante. 

 

Profº. Dr. JOSÉ ANTÕNIO SPENCER HARTMANN JUNIOR 

2013 - Atual 

ENVELHE(SER): UM OLHAR SOBRE A EXPERIÊNCIA DE 

ENVELHECIMENTO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

 

Integrantes: Jose Antonio Spencer Hartmann Junior - Coordenador. 

 

 

2009 - 2012 

DEPRESSAO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS, ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA 

 

Descrição: Pesquisa realizada em nove Instituições de Longa Permanência para idosos 

nas cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes. Projeto que perfaz o curso de 

doutorado do referido autor.. 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Doutorado: (3)..  

 

Integrantes: Jose Antonio Spencer Hartmann Junior - Coordenador / BASTOS, O. (Othon 

Bastos) - Integrante / Everton Botelho Sougey - Integrante. 

Profº. Dr. JOSÉ ANTÕNIO SPENCER HARTMANN JUNIOR 

2013 - Atual 

UNIVERSIDADE ABERTA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (30).   

Integrantes: Jose Antonio Spencer Hartmann Junior - Coordenador. 

 

2012 - Atual 

GRUPO DE ESTUDO EM SAÚDE MENTAL DO IDOSO ( GESMI) 

 

Descrição: Pesquisa interdisciplinar em Instituições Públicas. Compreender as condições 

de saúde mental dos idosos numa perspectiva psicopatológica e de sua qualidade de vida. 

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão. 

Alunos envolvidos: Graduação: (20) 

Integrantes: Jose Antonio Spencer Hartmann Junior - Coordenador. 
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2012 - Atual 

SNIFFY, O RATO VIRTUAL: EXPERIMENTO EM SALA DE AULA 

 

Descrição: Aprofundar conceitos teóricos da Psicologia Experimental na utilização de um 

software que visa a aplicação metodológica das intervenções do comportamento 

operante..  

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (30) . 

Profº. Me. DANIEL DANTAS MOREIRA GOMES 

2009 - 2011 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANÁLISE DA VULNERABILIDADE À 

EROSÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAIBARAS CEARÁ 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Especialização: (1) Doutorado: (2) .  

Integrantes: Daniel Dantas Moreira Gomes - Coordenador / César Ulisses Vieira 

Veríssimo - Integrante / Cynthia Romariz Duarte - Integrante. 

Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 8 

Profº. Me. DANIEL DANTAS MOREIRA GOMES 

2013 - Atual 

MELHORAMENTO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E APOIO 

NA DISCIPLINA DE GEOMORFOLOGIA OFERTADA AO CURSO DE 

GEOGRAFIA. 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão. 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1).   

Integrantes: Daniel Dantas Moreira Gomes - Coordenador / Elaynne Mirele Sabino de 

França - Integrante. 

 

2013 - Atual 

GRUPO DE TRABALHO E ESTUDOS GEOAMBIENTAIS E 

GEOPROCESSAMENTO 

 

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão. 

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (1) 

Integrantes: Daniel Dantas Moreira Gomes - Coordenador / Elaynne Mirele Sabino de 

França - Integrante / Carlos Eduardo Santos de Lima - Integrante. 

Financiador(es): Universidade de Pernambuco - Bolsa. 

 

Profª. Me. MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO 

2012 - 2012 

RÁDIO/WEB: A CULTURA EM CONEXÃO COM A EDUCOMUNICAÇÃO 

 

Descrição: Divulgar pela Rádio UPE/web textos produzidos pela comunidade escolar da 

UPE, dentro das diversas especificidades culturais e na perspectiva da Educomunicação. 
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Situação: Concluído. Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2). 

Integrantes: Maria de Fátima Monteiro - Coordenador / Emanuela Bezerra Gueiros - 

Integrante / Everton Farias de Nascimento - Integrante. 

Profª. Drª. ROSANGELA ESTÊVÃO ALVES FALCÃO 

UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE LABORATÓRIO E ATIVIDADES DE 

CAMPO NA FORMAÇÃO DOCENTE 

Natureza – Monitoria 

Graduandos: 04 

Profª. Drª. ROSANGELA ESTÊVÃO ALVES FALCÃO 

ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE PLANTAS DO AGRESTE MERIDIONAL 

Natureza - (Pesquisa) 

Graduandos: 07 

Profª. Drª. ROSANGELA ESTEVÃO ALVES FALCÃO 

PREVENÇÃO DE ZOONOSES: AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

Natureza -  Extensão 

Graduandos: 04 
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FLUXOGRAMA DOS COMPONENTE CURRICULARES DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (PEFIL 2014) 
 

Citologia 
Química 

Geral 

Elementos de 

Geologia 
Protista 

Introdução à Filosofia 

das Ciências 

História da 

Biologia 

Prática 

I 

Prática de 

Laboratório 
 

Histologia 
Química 

Orgânica 

Metodologia 

Científica 
Micologia 

Novas Tecnologias 

Aplicadas ao Ensino 

de Biologia 

Psicologia do 

Desenvolvimento 

Prática 

II 
  

Embriologia Bioquímica I 
Genética 

Básica 
Microbiologia 

Organização da 

Educação Nacional 

Psicologia da 

Aprendizagem 

Prática 

III 
  

Zoologia de 

Invertebrados 

Inferiores 

Bioquímica II 

Biofísica 

Parasitologia 
Metodologia do 

Ensino de Ciências 
Didática 

Prática 

IV 
ELETIVA  

Zoologia dos 

Invertebrados 

Superiores 

Morfo-

Anatomia 

Vegetal 

Citogenética 
Planejamento 

Educacional 
Bioestatística 

Estágio 

Supervisionado I 

Prática 

V 

Fundamentos 

Socioantropológicos 

da Educação 

Imunologia 

Básica 

Zoologia dos 

Cordados 

Fisiologia 

Vegetal 

Genética 

Molecular 
ELETIVA 

Metodologia do 

Ensino de Biologia 

Estágio 

Supervisionado II 

Prática 

VI 
  

Anatomofisiologia 

Humana 

Botânica 

Sistemática 
Evolução Ecologia 

Avaliação de 

Aprendizagem 

Estágio 

Supervisionado III 

Prática 

VII 
ELETIVA  

Fisiologia Comparada Biotecnologia 
Educação 

Ambiental 

Saúde 

Pública 
Educação Inclusiva 

Estágio 

Supervisionado IV 

Prática 

VIII 

Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS 
 

         

Disciplinas Específicas = 1.470 h   Disciplinas Pedagógicas = 600 h   Eletivas = 90 h   Estágios Supervisionados = 420 h   Práticas = 420 h   AACC = 210 h 

Total = 3.210 h 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (24 DE OUTUBRO DE 2013) 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO ACADÊMICA 

E ADMINISTRATIVA DA UPE – MULTICAMPI (09 DE DEZEMBRO DE 2013) 
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