
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE DISCIPLINAS LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

8º PERÍODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Ciências biológicas 

DISCIPLINA: Educação, Saúde e Meio Ambiente CÓDIGO DA DISCIPLINA: 81 

PRÉ-REQUISITO: Não possui. 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 30h PRÁTICA: 20h EaD: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 CARGA HORÁRIA TOTAL:50h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Thiago leite de Melo Ruffo. 

 

EMENTA 

Princípios e tendências da Educação Ambiental. Educação Ambiental e sustentabilidade. Educação 

Ambiental nos diferentes espaços educativos. Métodos de pesquisa e estratégias de intervenção em 

Educação Ambiental. Projetos em Educação Ambiental 

OBJETIVOS 

Geral 

 Desenvolver a capacidade discente de compreensão da temática ambiental de forma crítica e 

holística, enfocando o papel da educação para a construção de sociedades sustentáveis; 

 

Específicos 

 Induzir a autonomia do discente pela sua inserção na realidade local. 

 Promover a aprendizagem colaborativa entre os discentes e sociedade. 

 Estimular a habilidade para resolução demandas relativas a valores humanos além das 

fronteiras da escola. 

 Incentivar ao planejamento e execução de ações propostas para resolução dos problemas 

locais.  

 Estimular a escrita de relatos das ações propostas pelo discente. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Educação Ambiental nos diferentes espaços educativos. 

2. Educação Ambiental e sustentabilidade. 

3. Projetos em Educação Ambiental: elaboração e desenvolvimento.  

4. Estratégias metodológicas e recursos didáticos em ações de Educação Ambiental. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Os discentes serão induzidos a reflexão sobre os problemas ambientais contemporâneos, e a atitude e 

responsabilidade que devemos tomar, considerando os mesmos como atores membros na sociedade.  

Será feito o repasse das informações acerca dos procedimentos operacionais para realização desta 

disciplina, com características diferenciadas. Apresentação de projetos e demandas ações sociais com as 

comunidades, oficinas para qualificação e reuniões de planejamento das ações sociais; execução e 

acompanhamento de ações sociais. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[X] Quadro 

[X] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X]Atividade em Campo  

[X] Outros: Relato de experiência e avaliação de desempenho da ação proposta; avaliação do grupo 

social atendido.   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação  das atividades e processos:  

a) Pedagógica, conjunto de competências a serem desenvolvidas.  



 

b) Operacional: avaliação dos procedimentos de condução do processo em parceria com instituições 

parcerias.  

c) Social: resultados obtidos para os públicos atendidos pela realização de ações.  

d) Autoavaliação discente; indicam quais competências e aprendizados foram obtidos a partir da prática 

vivenciada.  

e) Avaliação de desempenho pelos parceiros relativo à execução e logros do projeto. . 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a Educação Ambiental. / Organização: Isabel Cristina 

Moura de Carvalho, Mauro Grün e Rachel Trajber. - Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2007. 244p. 

BRASIL. Registro de projetos de Educação Ambiental na escola. 132p. 

BRASIL. Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola / [Coordenação: 

Soraia Silva de Mello, Rachel Trajber]. – Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de 

Educação Ambiental: Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental : UNESCO, 

2007. 248 p.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004660.pdf 

 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4577.pdf 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade. Cadernos SECAC, 2007. 109p. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4546.pdf 

BRASIL. Educação na diversidade: o que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental / 

Organização: Rachel Trajber, Patrícia Ramos Mendonça. – Brasília: Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade, 2007. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ 

me004880.pdf 

CZAPSKI, S. A Implantação da Educação Ambiental no Brasil, Brasília - DF, 1998. 166 p. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001647.pdf 

RAMOS, J.Educação ambiental e qualidade de vida: uma proposta interdisciplinar para o ensino 

fundamental. 22p. 2010. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000691.pdf 

OBSERVAÇÕES 

Todos os conteúdos previstos nesta disciplina serão estudados na plataforma EAD - Moodle institucional 

com uma carga horária de 20 horas. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Ciências biológicas 

DISCIPLINA:Políticas Educacionais e Gestão Escolar CÓDIGO DA DISCIPLINA: 82 

PRÉ-REQUISITO: Não possui. 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 30h PRÁTICA: 20 EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Manuel Pereira de Macedo Neto. 

 

EMENTA 

Gestão educacional: conceitos, funções e princípios básicos. A função administrativa da unidade escolar 

e do gestor: contextualização teórica e tendências atuais. A dimensão pedagógica do cotidiano da escola 

e o papel do administrador escolar. Levantamento e análise da realidade escolar: o projeto político 

pedagógico, o regimento escolar, o plano de direção, planejamento participativo e órgãos colegiados da 

escola. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Analisar as políticas educacionais e a gestão escolar, reconhecendo seus princípios básicos, 

elementos constitutivos, desafios, dilemas, funções e paradigmas, no contexto de escola e sala 

de aula, possibilitando a aquisição de referenciais teóricos e práticos indispensáveis ao 

exercício de gestor escolar no sentido de construir um referencial para uma escola cidadã.  

 

Específicos 

 Identificar as políticas educacionais na gestão escolar, conceituando-as e verificando seus 

princípios básicos, elementos constitutivos, desafios, dilemas, funções e paradigmas; 

 Conceituar gestão escolar sob à luz da escola democrática e participativa buscando sua eficácia 

escolar; 

 Discutir, criticamente, as tendências atuais de gestão escolar, suas principais características, 

fundamentos, princípios e funções; 

 Verificar a função administrativa da unidade escola e do gestor, contextualizado-as a partir da 

teoria e das tendências atuais; 

 Averiguar os reflexos do fenômeno da gestão escolar na construção do projeto político 

pedagógico como base para a construção da cidadania, na escola de educação básica; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I. Globalização e exclusão.  

UNIDADE II. A Política e a gestão da educação no contexto da globalização. 

UNIDADE III. Fundamentos, princípios e mecanismos da gestão democrática. 

UNIDADE IV. Políticas públicas de gestão voltadas para a educação. 

UNIDADE VI Reconstrução educacional no Brasil. 

UNIDADE VII Fundamentos do Projeto político pedagógico e da gestão democrática. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aplicação dos conceitos estudados através de estudos de caso e exemplos práticos relacionados com a 
biologia. Atividades de leitura interpretativa de métodos matemáticos aplicados em pesquisas 
relacionadas com a biologia. Apresentação de seminários relacionados com análise aplicadas de 
estudos de caso.  

RECURSOS DIDÁTICOS 

[X] Quadro 

[X] Projetor 



 

[   ] Vídeos/DVDs 

[   ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[   ] Equipamento de Som 

[   ]  Atividade em Campo e Laboratórios  

[   ] Softwares: 

[   ] Outros:   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A dinâmica metodológica envolverá o intercâmbio de idéias e o processo integrado entre teoria e 

prática com ênfase nas discussões e nos debates, mediante a utilização de: 

 Encontros sistemáticos individuais e de grupo; 

 Encontros presenciais com aulas expositivas dialogadas; 

 Discussões sobre temas pertinentes à disciplina e à prática profissional do gestor escolar; 

 Elaboração de resenhas, esquemas, resumos, sínteses, análises críticas e relatórios; 

 Exibição de filmes referentes à disciplina; 

 Estudos dirigidos; 

 Seminários e palestras. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

HENGEMÜHLE, A. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. Petrópolis: Vozes, 2004. 

LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. 5 ed. Goiânia: Alternativa, 2004.  

OLIVEIRA, M. A. M. (org.). Gestão Educacional: novos olhares, novas abordagens. Petrópolis: Vozes, 

2005. 

Bibliografia Complementar: 

FREIRE, P. Política e educação. São Paulo: Cortez, 1993. (Coleção questões da Nossa Época: v. 23). 118p.  

FREITAS, A. L. de S. Princípios da escola cidadã. In: SILVA, Luiz Heron da (Org.). Escola cidadã. Petrópolis: 

Vozes, 1999.  

GADOTTI, M. Uma escola para todos: caminhos da autonomia escolar. Petrópolis: Vozes, 1990. 

PARO, V. H. Administração escolar: introdução crítica. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

SILCA, L. H. DA (ORG). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Ciências biológicas 

DISCIPLINA: Prática como Componente Curricular VII CÓDIGO DA DISCIPLINA: LIC. 0333 

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [ ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 20h PRÁTICA: 80h EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Jefferson de Barros Batista 

 

EMENTA 

Etapas de um relatório de trabalho de conclusão de curso (TCC). Orientação, planejamento, aplicação do 

projeto, coleta e análise de dados e confecção do relatório do TCC, de acordo com as normas da ABNT. 

Apresentação do TCC. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Elaborar e apresentar o trabalho de conclusão de curso (TCC); 
 

Específicos 

 Aplicar o método científico para fins da pesquisa para ensino de biologia. 

 Compreender as características do TCC. 

 Discutir coletivamente as características dos trabalhos de conclusão de curso em 
             desenvolvimento. 

 Desenvolver o projeto de pesquisa de conclusão de curso. 

 Aplicar as normas ABNT no TCC.   
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Formulação da pergunta e problema proposto para estudo.   

2. A revisão de literatura para o estudo. 

3. O processo lógico da escrita.   

4. Levantamento de referências bibliográficas. 

5. Construção de instrumento de pesquisa aplicada ao ensino.  

6. Métodos de coleta e compilação de dados.   

7. Componentes textuais os resultados e discussão. 

8. Coesão e coerência textual na argumentação científica 

9. Orientações para preparação de apresentação oral do trabalho científico.  

10. Uso de recursos audiovisuais para apresentação de trabalhos científicos  

11. Normas ABNT Normas institucionais para elaboração de TCC  

12. Como evitar o plágio 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Para alcançar os objetivos da disciplina serão utilizados procedimentos didáticos que visem superar a 

fragmentação do conhecimento por meio do diálogo, da problematização e do desafio de se conhecer 

mais o mundo e suas relações complexas. Para isto, serão vivenciadas, no decorrer deste processo, 

atividades que possibilitem a emancipação do aluno na busca do conhecimento e o desenvolvimento de 

ações pedagógicas que possibilitem a construção conjunta (professor – alunos) de todas as etapas do 

processo de ensino e aprendizagem. Procedimentos didáticos a serem utilizados: 

 Aula dialógica 

 Compreensão de textos e resumos 

 Seminários e estudos dirigidos 

 Processo de análise critica para elaboração do TCC 

RECURSOS DIDÁTICOS 



 

[X] Quadro 

[X] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Bases de dados bibliográficos e Periódicos Capes/Links 

 [X]Atividade em Campo e Laboratórios  

[X] Softwares: Laboratório de informática 

[X] Outros: promoção de materiais didáticos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para a avaliação do processo de ensino e aprendizagem serão utilizadas estratégias formativas e 

diagnósticas que contribuam para a efetividade da aprendizagem, evidenciando ações individuais e 

coletivas que garantam a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como, 

possibilite, no decorrer do percurso formativo, uma constante reflexão do aluno sobre os seus avanços e 

dificuldades e do professor sobre as suas condutas pedagógicas para alcançar o objetivos propostos 

para o componente curricular. Instrumentos avaliativos utilizados na disciplina: 

 Acompanhamento das atividades por meio de relatório do professor orientador; 

 Atividades individuais de condução da pesquisa 

 Atividades de pesquisa de campo; 

 Participação e assiduidade nas orientações individuais com o orientador 

 Avaliação da defesa do TCC 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas , 2010. 184 p. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

297 p.  

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. 11 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 321 p.  

Bibliografia Complementar: 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3 ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil , 2010. 158 p.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas , 2010. 312 p.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 303 p.  

UNESCO. Cultura científica: um direito de todos – Brasília : UNESCO, 2003. 172p. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000209.pdf. 

UNESCO. Educação científica e desenvolvimento: o que pensam os cientistas. Brasília: UNESCO, 2005. 

232 p. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000218.pdf 

OBSERVAÇÕES 

 Por se tratar de uma disciplina de construção coletiva e de interação direta professor orientador e 

orientando, a disciplina será teórica-prática e presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Ciências biológicas 

DISCIPLINA: Estágio Curricular Supervisionado IV CÓDIGO DA DISCIPLINA: LIC.0346 

PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 100h EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h    

DOCENTE RESPONSÁVEL: Jefferson de Barros. 

 

EMENTA 

Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. Formação continuada de professores e saberes 

necessários à educação no futuro. Inserção do aluno-estagiário na escola de ensino médio. 

Desenvolvimento de estágio de regência. Execução e avaliação de projeto de ensino na escola campo de 

estágio. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Compreender que o saber docente é plural e temporal, evidenciando assim a importância da 

continuidade do ato de aprender-ensinar; 

 Vivenciar a prática docente por meio da regência. 

 

Específicos 

 Conceber a formação continuada como um trabalho de refletividade crítica sobre as práticas 

docentes, possibilitando a (re) construção permanente da identidade pessoal e profissional; 

 Discutir aspectos relativos à formação inicial e continuada; 

 Evidenciar e avaliar questões referentes à problemática dos processos de formação de 

professores, no sentido de subsidiar propostas para superar os desafios que os permeiam; 

 Discutir acerca das perspectivas e saberes necessários para a prática docente no futuro; 

 Ministrar aulas de Biologia na escola campo de estágio; 

 Analisar, avaliar e discutir acerca das habilidades e atividades desenvolvidas durante o estágio 

de regência; 

 Descrever as atividades realizadas durante o estágio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Formação continuada de professores 

 Trajetórias e perspectivas da formação de educadores;  

 Formação inicial e formação continuada; 

 Formação de professores: indo além dos conteúdos e metodologias; 

 Desafios da formação continuada; 

 Educação no futuro: perspectivas e saberes necessários.  

Unidade II – Estágio de regência 

 Execução de aulas de Biologia em turmas da 1ª à 3ª série do ensino médio; 

 Descrição das vivências na escola campo de estágio. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Para atingir os objetivos propostos, o licenciando cumprirá dada carga horária da disciplina em 

encontros presenciais na instituição de ensino a qual pertence e o restante desta na escola 

campo de estágio, onde irá executar 09 horas/aulas de Biologia nas turmas da 1ª à 3ª série do 

ensino médio (03 aulas em cada turma); 



 

 Nos encontros presenciais, o conteúdo programático será contemplado por meio de aulas 

expositivo-dialogadas e discussões;  

 Teremos também momentos para orientação e discussão sobre o estágio de regência e 

redação do relatório de estágio. 

 Nas vivências na escola campo de estágio, o licenciado adequar-se-á a realidade desta e terá 

apoio do professor-supervisor (que ministra a disciplina de Estágio IV) e dos professores-

colaboradores (que ministram a disciplina de Biologia na escola campo de estágio). 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[X] Quadro 

[X] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[   ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[   ] Equipamento de Som 

[   ] Atividade em Campo e Laboratórios  

[   ] Softwares:  

[X] Outros: Vídeos educativos e material bibliográfico diverso. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de ensino-aprendizagem será realizado de forma contínua, avaliando-se todas as 
atividades desenvolvidas durante o estágio. Para fins quantitativos, utilizaremos diversos 
instrumentos/meios avaliativos, tais como: resumos e/ou resenhas, síntese de aulas, seminários 
temáticos, execução das aulas e elaboração de relatório das atividades desenvolvidas. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ANTUNES, C. A prática dos quatro pilares da educação na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2010.  

IMBERNON, F. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Penso, 2010. 

ZABALA, A.; ARNAU, L. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA, R. L. L. (Org.). Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. São Paulo: UNESP, 

2005.  

CALDERANO, M. da A.; LOPES, P. R. C. (Org.). Formação de professores no mundo contemporâneo: 

desafios, experiências e perspectivas. Juiz de Fora, UFJF, 2006.  

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo : Paz e Terra , 2011. 143 p.  

NÓVOA, A. (Org.). Os professores e a sua formação. Portugal, Lisboa: Publicação Don Quixote. Instituto 

de Inovação Educacional, 1992.  

PEREIRA, M. G.; AMORIM, A. C. R. (Orgs.). Ensino de Biologia: fios e desafios na construção de saberes. 

João Pessoa: UFPB, 2008.  

OBSERVAÇÕES 
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