
 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: ANÁLISE CRÍTICA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA II Período: 6º Currículo: 2020 

Docente: Gabriel Menezes Viana/ Ricardo Pereira Sepini Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: --- 

C.H. Total: 36ha C.H. Prática: 36ha C. H. Teórica: -- Grau: Licenciatura Ano: 2020 
Semestre: 
2º/ERE 

EMENTA 

Socialização, reflexão e crítica das experiências conduzidas no estágio curricular supervisionado com relação as 
experiências de: observação e estudo de uma escola (de Ensino Fundamental e/ou Médio) da região. Com destaque 
para os diferentes espaços da escola; dos sujeitos e artefatos que compõe essa instituição; da relação dessa escola com 
a comunidade em que ela se localiza, das diferentes salas de aulas (em diferentes séries ou ciclos e em diferentes turmas 
de uma mesma série ou ciclo). 

OBJETIVOS 

Observação e estudo aprofundado de uma instituição escolar. (ii) Detalhamento dos espaços físicos e artefatos da 
escola estudada e dos diferentes sujeitos que compõem essa instituição bem como de suas práticas. (iii) Conhecimento 
e detalhamento das diferentes salas de aulas (séries e ciclos) que estão nessa escola e das diferentes turmas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Orientação acerca das normas que organizam e orientam o Estágio Curricular Supervisionado na UFSJ.  
Planejamento e adaptações sobre as possiblidades de desenvolvimento das atividades de estágio curricular 
supervisionado on-line. 
Similaridades e diferenças na observação e estudo em ambientes virtuais das Escolas e das Sala de Aula.  
Concepções teóricas sobre o estágio de observação da escola. 
Observando e Problematizando o ensino remoto de Ciências e Biologia.  
Observação e estudo da escola enquanto um espaço social. 
Relações entre os conteúdos de Ensino de Ciências e Biologia e os espaços da escola. 
Conhecendo e investigando o espaço da sala de aula. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será realizada compreendendo a realização dos seguintes formatos de aulas: 
- Vídeo-aulas (síncronas)  Plataforma Meet Google;  
- Vídeo-aulas (assíncronas)  Portal Didático; 
- Atendimento aos alunos para dúvidas e acompanhamento das atividades desenvolvidas no estágio curricular 

supervisionado; 
- Recursos de plataformas educativas on-line (Quis/ Testes / Fóruns / Outras atividades); 
- Visita e busca de artigos em sites de produções do campo do Ensino de Ciências sobre Ed. em Espaços não-

formais de ensino; 
Atividades escritas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas: 
- 1 (um) Trabalho Final sobre as atividades desenvolvidas no estágio curricular supervisionado. (1 no valor 

de 40 % do total de pts.) 
- 3 (três) Atividades desenvolvidas on-line (Total: 30 % do total de pts.) 
- Participação (Total: 30 % do total de pts.)   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



Delizoicov, D.; Angotti, J. A.; Pernambuco, M.M. Ensino de Ci ncias: fundamentos e m todos. S o Paulo: Cortez, 
2011. 

Pimenta, S. G.; Lima, M. S. L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004. 
Tardif, M.; Lessard, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações 
humanas. Petrópolis: Editora Vozes, 9. Ed., 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Krasilchik, M. Pr tica de ensino de biologia. S o Paulo: EDUSP. 2008. 
Carvalho, A. M. P. Prática de ensino: os estágios na formação do professor. 2 ed. São Paulo: pioneira, 1987.  
Piconez, S. C. B. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 12.ed. Campinas: Papirus, 2006.  
Cunha, M. I. O bom professor e sua prática. 16ºed. Campinas: Papirus, 2005.  
Pimenta, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 11.ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
Nóvoa, A. Os professores e a sua formação. 2. Ed. Lisboa: publicações Dom Quixote, 2012. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: ANÁLISE CRÍTICA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA IV Período: 8º Currículo: 2020 

Docente: Gabriel Menezes Viana / Ricardo Pereira Sepini Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: --- 

C.H. Total: 36ha C.H. Prática: 36ha C. H. Teórica: -- Grau: Licenciatura Ano: 2020 
Semestre: 
2º/ERE 

EMENTA 

Desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental e/ou Biologia no Ensino 
Médio. Discussão, reflexão e crítica sobre essa experiência de regência 

OBJETIVOS 

Observação e estudo do Planejamento em conjunto com o professor-tutor do estágio e sob supervisão do professor 
supervisor de estágio um conjunto de aulas a serem lecionadas em uma unidade de um tema específico dos conteúdos 
de Ciências e/ou Biologia; (ii) Execução de aulas que comporão uma unidade do conteúdo de Ciências e/ou Biologia 
acordado e previsto na programação de um professor da educação básica que lecione Ciências e/ou Biologia; (iii) 
Reflexão sistemática sobre essa experiência de planejamento e execução de um conjunto de aulas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Orientação acerca das normas que organizam e orientam o Estágio Curricular Supervisionado na UFSJ.  
Planejamento e adaptações sobre as possiblidades de desenvolvimento das atividades de estágio curricular 
supervisionado on-line. 
Conhecimento e estudo de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 
Estabelecimento de relações entre a execução de aulas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) para o 
ensino remoto e para o ensino presencial. 
Acompanhamento das atividades de planejamento de aula do professor-tutor de estágio. 
Conhecimento de proposições teóricas sobre Planos de Aula. 
Elaboração de aulas e/ou sequencias didáticas para o Ensino de Ciências e/ou Biologia.  
Desenvolvimento e avaliação de aulas e/ou sequencias didáticas para o Ensino de Ciências e/ou Biologia.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será realizada compreendendo a realização dos seguintes formatos de aulas: 
- Vídeo-aulas (síncronas)  Plataforma Meet Google;  
- Vídeo-aulas (assíncronas)  Portal Didático; 
- Atendimento aos alunos para dúvidas e acompanhamento das atividades desenvolvidas no estágio curricular 

supervisionado; 
- Recursos de plataformas educativas on-line (Quis/ Testes / Fóruns / Outras atividades); 
- Visita e busca de artigos em sites de produções do campo do Ensino de Ciências sobre Ed. em Espaços não-

formais de ensino; 
Atividades escritas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas: 
- 1 (um) Trabalho Final sobre as atividades desenvolvidas no estágio curricular supervisionado. (1 no valor 

de 40 % do total de pts.) 
- 3 (três) Atividades desenvolvidas on-line (Total: 30 % do total de pts.) 
- Participação (Total: 30 % do total de pts.)   



BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Delizoicov, D.; Angotti, J. A.; Pernambuco, M.M. Ensino de Ci ncias: fundamentos e m todos. S o Paulo: Cortez, 
2011. 

Pimenta, S. G.; Lima, M. S. L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004. 
Tardif, M.; Lessard, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações 
humanas. Petrópolis: Editora Vozes, 9. Ed., 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Krasilchik, M. Pr tica de ensino de biologia. S o Paulo: EDUSP. 2008. 
Carvalho, A. M. P. Prática de ensino: os estágios na formação do professor. 2 ed. São Paulo: pioneira, 1987.  
Piconez, S. C. B. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 12.ed. Campinas: Papirus, 2006.  
Cunha, M. I. O bom professor e sua prática. 16ºed. Campinas: Papirus, 2005.  
Pimenta, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 11.ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
Nóvoa, A. Os professores e a sua formação. 2. Ed. Lisboa: publicações Dom Quixote, 2012. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Biogeografia  Período: 3º  Currículo: 2015 

Docente: Gislene de Carvalho Castro e Rafael Félix de Magalhães Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: -- 

C.H. Total: 72 ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 72 ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
Semestre: 2º 
ERE 

EMENTA 

Princípios históricos e ecológicos da biogeografia. Fatores geológicos e ecológicos 
que interferem na distribuição das espécies. Padrões e processos biogeográficos. 
Hipóteses, teorias e métodos em biogeografia. 

OBJETIVOS 

Proporcionar aos alunos noções das teorias referentes à distribuição geográfica dos 
organismos no planeta, além das metodologias de pesquisa em biogeografia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à geografia física. Tempo Geológico. Deriva Continental. Climas. 
Padrões Globais da Biodiversidade. Padrões de Distribuição de Espécies. Dispersão 
e Migração. Especiação e Extinção. Mudanças Climáticas do Pleistoceno. História 
Evolutiva de Linhagens e Biotas. Biogeografia de Ilhas. Fitogeografia e os Grandes 
Domínios Vegetacionais do Mundo e do Brasil. Zoogeografia. Ecossistemas 
Aquáticos. Biogeografia Humana. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As atividades da disciplina exigirão dedicação de seis horas por semana durante o período emergencial. 
Destas, 40% serão realizadas através de encontros síncronos semanais realizados na plataforma Google 
Meet, nos quais os professores farão introduções aos tópicos das aulas (20%) e sanarão as dúvidas dos 
alunos (20%). O 60% do tempo restante será utilizado na leitura de materiais obrigatórios e participação 
nas atividades assíncronas. Serão fornecidos vídeos, podcasts e material de leitura suplementar, todos 
disponibilizados no portal didático (www.campusvirtual.com.br). A interação assíncrona ocorrerá através 
de questionários, fóruns de discussão e preparação de resenhas, atividades estas também realizadas no 
portal didático. Os professores estarão disponíveis para atendimento aos alunos às segundas-feiras, de 
14:00 às 15:00, com agendamento prévio dos alunos através do portal didático com, no mínimo, 48h de 
antecedência.  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O total de 10,0 pontos será assim distribuído: no primeiro módulo serão distribuídos 5 pontos 
através de seis questionários semanais (2 pontos no total), participação em fóruns de discussão 
semanais (1 ponto) e um vídeo-seminário (2 pontos). No segundo módulo serão aplicadas uma 
avaliação teórica (3 pontos) e uma resenha (2 pontos). Após a divulgação das notas da última 



avaliação regular proposta nesse plano de ensino, o estudante que obtiver nota final semestral 
entre 5 e 5,9 pontos poderá realizar uma avaliação substitutiva, que versará sobre o conteúdo total 
da UC. A avaliação substitutiva terá valor total de 3 pontos e poderá substituir a menor nota das 
avaliações teóricas, caso seja superior a nota original (Res.12/CONEP/2018  Art.19). 

frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela 
presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das 

em mais do que 25% das atividades assíncronas será automaticamente reprovado por 
infrequência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COX, C.B.; MOORE, P.D. 2011. Biogeografia: Uma Abordagem Ecológica e Evolucionária. 7 ed. Grupo 
Editorial Nacional. 
GROTZINGER, J.; JORDAN, T. 2013. Para entender a Terra. 6 ed. Bookman. 
LOMOLINO, M. V.; RIDDLE, B. R.; WHITTAKER, R. J.; BROWN, J. H. 2010. Biogeography. 4 ed. 
Sinauer Associates. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEGON, M.; TOWNSEND, C.R.; HARPER, J.L. 2007. Ecologia: de Indivíduos a Ecossistemas. 4 ed. 
Artmed. 
CARVALHO, C.J.B.; ALMEIDA, E.A.B. (orgs.). 2011. Biogeografia da América do Sul  Padrões e 
Processos. 1 ed. Roca. 
CARVALHO, C.J.B.; ALMEIDA, E.A.B. (orgs.). 2016. Biogeografia da América do Sul  Análise do 
Tempo, Espaço e Forma. 2 ed. Roca. 

 
 
 

_______________________________ 
Gislene de Carvalho Castro 

 
 

 
Rafael Félix de Magalhães 

 
Docentes Responsáveis 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Biologia da cerveja: técnicas de produção e o mercado de trabalho 
para o biólogo 

Período: - Currículo: 2020 

Docente: José Elvino do Nascimento Júnior Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: --- Correquisito: --- 

C.H. Total: 54 C.H. Prática: 9 C. H. Teórica: 45 Grau: Lic./Bac. Ano: 2021 
Semestre: 
2º/ERE 

EMENTA 

O que é cerveja. Escolas de cerveja. Malteação. Fermentação. Lupulagem. Técnicas de produção de cerveja. Mercado 
de trabalho. Malefícios causados pelo álcool. 

OBJETIVOS 

Discutir processos biológicos tendo a fabricação caseira de cerveja como ponto de partida; 
Dar ao estudante subsídios para compreender o processo de fabricação de cerveja e outros produtos fermentados; 
Apresentar um novo mercado de trabalho aos estudantes.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O que é cerveja. 
 Escolas de cerveja. 
 Processos chave na fabricação de cerveja sob o ponto de vista do biólogo: malteação, lupulagem e fermentação. 
 Como a cerveja é fabricada. 
 O mercado de trabalho para o biólogo. 
 Problemas associados ao consumo excessivo de álcool. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Encontros remotos síncronos transmitidos através de Google Meet e realizados somente nos horários previstos para a 
disciplina (os links para participação serão disponibilizados no Portal Didático). Aulas remotas assíncronas 
disponibilizadas no Portal Didático da UFSJ. Proposição de leitura de livros e artigos científicos. Resolução de 
problemas. Uso de aplicativos para smartfones. Trabalho prático realizado por cada aluno em sua residência. Caso 
desejem, os alunos poderão ser atendidos também por e-mail. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Redação de 10 textos (20% da nota total), uma prova de múltipla escolha (20% da nota total), um trabalho teórico 
escrito (20% da nota total) e atividade prática experimental realizada na própria residência do aluno (40% da nota 
total), com o uso de itens de cozinha. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das 
atividades propostas nas aulas. Ao final da disciplina, os alunos poderão fazer uma avaliação para substituir a menor 
nota obtida entre as aquelas que correspondem a 20% da nota total da disciplina. Essa avaliação substitutiva incluirá 
questões sobre todo o conteúdo ministrado ao longo da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

- BASTOS, Reinaldo Gaspar. Tecnologia das fermentações: fundamentos de bioprocessos. São Carlos: EduFSCar 
c2010 158 p. (Coleção UABCar. Tecnologia sucroalcooleira). 

- CECCATO-ANTONINI, Sandra Regina. Microbiologia da fermentação alcoólica: a importância do 
monitoramento microbiológico em destilarias. São Carlos: EduFSCar 2010 103 p. (Coleção UABCar). 

- MCNEIL, Brian; HARVEY, Linda M. Practical fermentation technology. Chichester: John Wiely & Sons 388 p. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

- MOSHER, R. Radical Brewing. Letramento, 2018. 324 p. 
- PALMER, J. J. How To Brew: Everything You Need to Know to Brew Great Beer Every Time. Brewers 

Publications. 4th ed., 2017. 582 p. 
- HIERONYMUS, S. Brew Like a Monk: Trappist, Abbey, and Strong Belgian Ales and How to Brew Them. 

Brewers Publications, 2005. 272 p. 
Brewers Publications 
- SILVA, C. H. P. M. Microbiologia da Cerveja. Livraria da Física, 2019. 372 p. 
- WHITE, C.; Zainasheff, J. Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation. Brewers Publications, 2010. 304 p. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Biologia da Conservação Período: 4º Currículo: 2020 

Docente: Warley Augusto Caldas Carvalho Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: - 

C.H. Total: 54 C.H. Prática: 0 C. H. Teórica: 54 Grau:./Bac. Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

Princípios da Biologia da conservação. Discussão das principais causas de redução da diversidade biológica do 
planeta. Conservação de populações, comunidades e paisagens. Noções sobre métodos de estudo em Biologia da 
Conservação. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

OBJETIVOS 

Discutir a ação antrópica e as principais ameaças a diversidade biológica. Entender os princípios teóricos e práticos 
ligados a conservação de populações e comunidades. Discutir aspectos ligados as áreas protegidas, tais como 
prioridades, planejamentos e estratégias de manejo. Apresentar noções sobre estudos em Biologia da Conservação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 - A Biologia da Conservação e a Diversidade Biológica 
Princípios e fundamentos da Biologia da Conservação  
Biodiversidade 
Diversidade biológica seu valor em diferentes pontos de vista. 
 
Unidade 2 - Principais causas da redução da diversidade no planeta 
Destruição, fragmentação e degradação dos habitats 
Introdução de espécies exóticas 
Exploração de recursos  O problema da superexploração 
Patógenos x conservação 
 
Unidade 3 - Conservação de populações 
O problema das pequenas populações  
Conservação In Situ x Ex Situ 
Reintrodução e Translocação  
Categorias de conservação de espécies  
Planos de Conservação de espécies 
 
Unidade 4 - Conservação de Comunidades  
Áreas protegidas  
Prioridade para proteção  
Planejamento e manejo de áreas protegidas 
Ecologia da Restauração 
Legislação ambiental aplicada à Conservação da Biodiversidade 
 
Unidade 5 - Desenvolvimento sustentável 
 
Reflexão e perspectivas do desenvolvimento sustentável no Brasil 
Comunidades Tradicionais x Conservação da diversidade Biológica 
O turismo como ferramenta para a Conservação da Biodiversidade 

METODOLOGIA DE ENSINO 



1. A disciplina será abordada por meio de aulas expositivas em ambiente virtual. 

2. As aulas virtuais serão oferecidas, primariamente, no Google Meet ou qualquer outra plataforma de 
streaming, podendo-se utilizar, eventualmente vídeo aula, a combinar com os alunos, em caso de 
problemas de transmissão. 

3. As aulas síncronas serão oferecidas por meio de transmissões ao vivo (Lives) pré-agendadas, onde 
os alunos irão interagir com o professor por meio do chat ou audio. Será respeitado o horário previsto 
da disciplina. 

4. As aulas assíncronas serão pré-gravadas e disponibilizadas na plataforma da UFSJ em datas 
agendadas ou serão adicionados capítulos e matérias ao portal didático. 

5. Materiais didáticos complementares ao curso (apostilas, cadernos, exercícios, vídeos) serão 
disponibilizados no Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br)  

6. Recomenda-se aos alunos a abertura de uma conta no gmail para acesso aos recursos do Youtube e 
demais programas da plataforma Google. 

7. Os alunos devem manter o perfil do Portal Didático atualizado, principalmente o e-mail de contato. 

8. Todos os avisos e agendamentos de eventos serão comunicados no Portal Didático 
(www.campusvirtual.ufsj.edu.br)  

9. Será disponibilizado um horário no Google Meet para o atendimento aos alunos após o término de 
cada aula; 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 As avaliações deverão ser submetidas no Portal Didático na data a ser especificada. 

 As avaliações totalizarão 10,0 pontos distribuídos da seguinte maneira: 

1. 5 avaliações no Portal Didático: 2,0 pontos cada  

2. 1 Avaliação substitutiva 

 

Frequência:  

 A frequência será atestada da seguinte maneira: 

. 

1. Submissão de exercícios no Portal Didático para cada aula ministrada. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Begon, M., Towsend, C.. R.; Harper, J. L. Ecologia - De Indivíduos a Ecossistemas - 4ª Ed. Artmed. 2007. 
Cullen Jr, L.; Rudran, R. Valladares-Padua, C. (org.) Métodos de estudo em Biologia da 

conservação e manejo da vida silvestre 665p, 2004.  
Primack, R.B.; Rodrigues, E. Biologia da conservação. Londrina: Rodrigues. 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Chiras, D.D.; Reganold, J.P. Natural resource conservation: management for a sustainable future. Addison Wesley. 
2009. 

Costa, F A P L  Ecologia, Evolução & o Valor das pequenas coisas Edição do autor. 137p 
Machado, P.A.L. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2009. 
Soulé, M. E. What is conservation biology. Bioscience 35: 727-734, 1985. 

__Warley Augusto Caldas Carvalho__ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 







 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Biologia dos vegetais Período: 4º Currículo: 2020 

Docente: José Elvino do Nascimento Júnior Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: --- Correquisito: --- 

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 72ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
Semestre: 2º 
ERE 

EMENTA 

Algas vegetais. Conceitos de evolução vegetal e evidências do processo de ocupação do ambiente terrestre. Princípios 
de reprodução vegetal. Plantas terrestres vasculares e não vasculares. História do conhecimento da flora do Brasil.  
Princípios de botânica econômica. Princípios de ecologia vegetal. Biomas brasileiros. 

OBJETIVOS 

Conhecer a diversidade vegetal, as relações evolutivas entre os diferentes tipos de plantas atuais, as interações delas 
com a biosfera e sua utilização nas atividades humanas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Evolução das plantas. 
Algas do reino vegetal. 
Musgos, hepáticas e antóceros. 
Licófitas. 
Monilófitas. 
Gimnospermas. 
Angiospermas. 
Reprodução vegetal. 
Domínios e biomas brasileiros. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Encontros remotos síncronos transmitidos através de Google Meet e realizados somente nos horários previstos para a 
disciplina (os links para participação serão disponibilizados no Portal Didático). Aulas remotas assíncronas 
disponibilizadas no Portal Didático da UFSJ. Proposição de leitura de livros e artigos científicos. Resolução de 
problemas. Caso desejem, os alunos poderão ser atendidos também por e-mail. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Quatro provas com questões dissertativas e/ou de múltipla escolha (cada prova equivalendo a 20% da nota total), e um 
trabalho teórico escrito (20% da nota total). O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das 
atividades propostas nas aulas. Ao final da disciplina, os alunos poderão fazer uma avaliação para substituir a sua 
menor nota. Essa avaliação substitutiva incluirá questões sobre todo o conteúdo ministrado ao longo da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

- RAVEN, P. H., EVERT, R.F., EICHHORN, S.E. 2014. Biologia Vegetal. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 944p. 

- JUDD, W. S.; CAMPBELL, C. S.; KELLOG, E. A.; STEVENS, P. F.; DONOUGHUE, M. J. Sistemática 
Vegetal: um enfoque filogenético. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 632p.  

- SOLTIS, D.E., P.S. Soltis, P.K. Endress & M.W. Chase. 2005. Phylogeny and evolution of angiosperms. Sinauer 
Publishers, 370 p. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

- CLEAL, C.J & B.A. THOMAS. 2009. Introduction to plant fossils. Cambridge University Press, 237 p. 
- FREITAS, L.B. & F. BERED. 2003. Genética e evolução vegetal. Editora UFRGS, 463 p. 
- NIKLAS, K.A. 1997. The evolutionary biology of plants. Chicago University Press, 449 p. 
- SIMPSON,M.G. 2010. Plant systematics. 2 ed. Academic Press, 740 p. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Biologia Molecular - Oferecimento remoto Período: 6º Currículo: 2020 

Docente: Iara Freitas Lopes e Luciano Rivaroli Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito:  

C.H. Total: 54 C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 54h Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

Estrutura, replicação e organização dos ácidos nucléicos, código genético, síntese de proteínas, controle da expressão 
gênica em eucariotos, procariotos e vírus. Aplicações das tecnologias de manipulação de ácidos nucleicos e proteínas, 
análises genômicas e proteômicas.  

OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno conhecimentos fundamentais sobre estrutura, replicação e organização dos ácidos nucléicos, 
código genético, síntese de proteínas, controle da expressão gênica em eucariotos, procariotos e vírus, além da 
apresentação e aplicação das ferramentas moleculares atuais da tecnologia de DNA recombinante e análises genômicas 
e proteômicas.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Apresentação da disciplina, cronogramas e avaliações 
- Experimentos clássicos em biologia molecular  
- Composição química e Estrutura tridimensional do DNA  
- Processo de Replicação em Procariotos, eucariotos e vírus 
- Mutações e sistema de reparo do DNA 
- Processo de Transcrição  
- O código genético e sua tradução  
- Controle da Expressão gênica em Procariotos e Eucariotos  
- Técnicas moleculares e biotecnologia 
- Modelagem de proteínas 
- Bancos genômicos virtuais 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas remotas síncronas (videoconferência ou fóruns de 
discussão) ou assíncrona. Para as aulas assíncronas, será disponibilizado por meio do Portal Didático UFSJ, ou outras 
plataformas que se mostrem mais adequadas para estas atividade, arquivos ou links para acesso à vídeos, textos, 
apresentações de slides, entre outros. Nessas aulas remotas serão realizadas discussões em grupo mediada por artigos 
científicos, textos ou vídeos; respostas à questionários, perguntas dirigidas, confecção de mapas conceituais ou outras 
formas de aferição da construção do conhecimento pelos estudante,. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A frequência será contabilizada por meio do upload das respostas das tarefas semanais aplicadas via portal didático. 

Quanto à avaliação, dez pontos serão distribuídos entre as seguintes atividades: 

-  2 Avaliações Formativas denomminadas de AF1 e AF2. A cada avaliação formativa serão atribuídos 3,0 pontos, 
assim, teremos 6,0 pontos relacionados à essas duas avaliações. Para a aplicação das avaliações formativas serão 
utilizados os recursos remotos, como a ferramenta de aplicação de provas do portal didático. 
- Participação: serão propostas ao longo do semestre tarefas como questionários, pesquisas, proposições de mapas 

conceituais dentre outros recursos para o reforço da aprendizagem. Serão 10 atividades com valor de 0,4 ponto 
cada, totalizando 4,0 pontos de participação em tarefas. 



 

 
- Após a divulgação das notas da última avaliação regular proposta nesse plano de ensino, o estudante poderá realizar 

uma avaliação substitutiva, que versará sobre o conteúdo total da UC. A nota da avaliação substitutiva poderá 
substituir a menor nota dentre as avaliações regulares caso seja superior a nota original (Res.12/CONEP/2018  
Art.19). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Alberts, B. et al. Biologia molecular da célula. 5.ed. Porto Alegre: Artmed. 2010. 
Malacinski, G.M. Fundamentos de biologia molecular. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.  
Nelson, D.L.; Cox, M.M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

- Artigos científicos indicados dentro dos temas. 

 
 
 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 
 
 

_______________________________ 
Docente Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS - Optativa 

Período: 7º Currículo: 2020 

Docente: Ricardo Pereira Sepini Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito:  Correquisito: -- 

C.H. Total: 36ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 36ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
Semestre: 
2º/ERE 

EMENTA 

Estudo de temas relacionados com Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) enfatizando a importância da educação 
científica (alfabetização e letramento científicos) e do ensino e aprendizagem de questões CTS; o funcionamento da 
Ciência e da Tecnologia no mundo atual; a Natureza da Ciência e da Tecnologia (NdC&T) e as relações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) como um componente central da alfabetização científica para todos os cidadãos; 
inclusão de temas CTS no planejamento das disciplinas escolares, como um dos componentes das propostas oficiais 
de currículo e ensino em todos os níveis de escolarização. 

OBJETIVOS 

Reconhecer a importância da educação científica (alfabetização e letramento científicos) e do ensino e aprendizagem 
de questões CTS em todos os níveis de escolarização. Identificar a Natureza da Ciência e da Tecnologia (NdC&T) e 
as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) como um componente central da alfabetização científica para 
todos os cidadãos. Desenvolver uma postura acadêmica e profissional alicerçada nos valores éticos e democráticos, na 
livre-expressão e no debate. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Conceitos de: CTS, AC, LC, NdC&T, Cidadania, Educação com Enfoque CTS. 
- Relações CTS e o processo de alfabetização e letramento científicos. 
- Relações entre alfabetização e letramento científicos e cidadania. 
- Importância da alfabetização e letramento científicos e do ensino e aprendizagem de questões CTS.  
-     CTS, Currículo, Ensino e Formação Docente. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será realizada compreendendo a realização dos seguintes formatos de aulas:  
- Vídeo-aulas (síncronas) - Plataforma Meet Google;  
- Vídeo-aulas (assíncronas) - Portal Didático; 
 - Atendimento aos alunos para dúvidas e acompanhamento das atividades desenvolvidas na disciplina;  
- Recursos de plataformas educativas on-line (Quiz/ Testes / Fóruns / Outras atividades);  
- Visita e busca de artigos em sites de produções do campo da Educação Ambiental; Atividades escritas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas: 
1 (um) Trabalho Final sobre as atividades desenvolvidas no estágio curricular supervisionado. (1 no valor de 40 % 
do total de pts.) 
3 (três) Atividades desenvolvidas on-line (Total: 30 % do total de pts.) 
Participação (Total: 30 % do total de pts.)   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



Ciência, tecnologia e inovação para um Brasil competitivo. São Paulo: SBPC 2011 196 p. 
BAZZO, Walter Antônio. Ciência, tecnologia e sociedade: e o contexto da educação tecnológica. Florianópolis, SC: 

UFSC 1998 319 p. 
LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000 

438 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DUPAS, Gilberto. Desafios da sociedade contemporânea. São Paulo: Ed. UNESP 2014 XXXII, 168 p.  
ROJO, Roxane (Org.). Alfabetização e letramento: perspectivas linguísticas. Campinas: Mercado de Letras 232 p. 

(Coleção Letramento, Educação e Sociedade). 
RODRIGUES, Sérgio Cláudio da C; SANTANA, Valéria N. Educação, ambiente e sociedade: novas ideias e práticas 

em debate. Vitória: CST 368 p. 
SCHATZMAN, Evry. A ciência ameaçada. Men Martins Codex: Europa - América 184 p. (Fórum da ciência; 14). 

ISBN 9721030651. 
Artigos científicos a serem disponibilizados. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 







 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO Período: 5º Currículo: 2020 

Docente: Gabriel Menezes Viana Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: --- 

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: 66ha C. H. Teórica: 06ha Grau: Licenciatura Ano: 2020 
Semestre: 
2º/ERE 

EMENTA 

Aspectos do histórico do Ensino de Ciências por Investigação. O processo de transposição didática e da 
recontextualização dos conteúdos científicos. Características atuais dos currículos de ciências e relações com o Ensino 
de Ciências por Investigação. Funções sociais do ensino de Ciências. Relações entre o conhecimento científico e outras 
formas de conhecimento no ensino. Metodologias para o Ensino de Ciências por Investigação. Sequências Didáticas 
para o Ensino de Ciências por Investigação. 

OBJETIVOS 

Compreender a função do planejamento, dos objetivos, e da avaliação no ensino de Ciências por Investigação. Assim 
como, as dimensões epistemológico-culturais envolvidas no ensino desses conteúdos escolares. Conhecer aspectos do 
histórico do ensino de Ciências por investigação no Brasil. Entender a natureza das propostas curriculares e materiais 
didáticos utilizados para o ensino de Ciências por investigação. Perceber e reconhecer as diferenças entre 
conhecimentos e conteúdos acadêmicos, científicos e escolares. Entrar em contato com as produções no campo de 
Ensino de Ciências por investigação no Brasil. Conhecer as principais abordagens teórico-metodológicas apontadas 
pela literatura especializada. Conhecer relatos de experiências didáticas, modelos, práticas e outras atividades 
propostas para o ensino de Ciências por investigação. Atividades de prática de ensino: planejamento e avaliação. 
Exercícios de apropriação dos conteúdos na prática da docência. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os principais conteúdos abordados na disciplina podem ser descritos nos seguintes temas: 
- Tendências gerais para o Ensino de Ciências e Biologia. 
- Relações teoria e prática na formação de professores de Ciências e Biologia; 
- Currículo do Ensino de Ciências e Biologia: BNCC 
- Ensino de Ciências por Investigação e conhecimento e estudo de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA). 
- Professor e os discursos em sala de aula. 
- Sequências Didáticas 
- Ensino de Ciências por Investigação: proposições teóricas e exemplos de práticas. 
- Desenvolvimento e avaliação de aulas e/ou sequencias didáticas para o Ensino de Ciências e/ou Biologia.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será realizada compreendendo a realização dos seguintes formatos de aulas: 
- Vídeo-aulas (síncronas)  Plataforma Meet Google;  
- Vídeo-aulas (assíncronas)  Portal Didático; 
- Atendimento aos alunos para dúvidas e acompanhamento das atividades desenvolvidas no estágio curricular 

supervisionado; 
- Recursos de plataformas educativas on-line (Quis/ Testes / Fóruns / Outras atividades); 
- Visita e busca de artigos em sites de produções do campo do Ensino de Ciências sobre Ed. em Espaços não-

formais de ensino; 
Atividades escritas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



Atividades avaliativas: 
- 1 (um) Trabalho Final sobre as atividades desenvolvidas no estágio curricular supervisionado. (1 no valor 

de 40 % do total de pts.) 
- 3 (três) Atividades desenvolvidas on-line (Total: 30 % do total de pts.) 
- Participação (Total: 30 % do total de pts.)   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; Pernambuco, M.M. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. S o Paulo: 
Cortez, 2011. 

MUNFORD, D.; Lima, M. E. C. C. Ensinar ciências por investigação: em que estamos de acordo? Ensaio. Pesquisa 
em Educação em Ciências, v. 9, p. 1-20, 2007. 

ZABALA, Antoni. A pr tica educativa: como ensinar; tradu o: Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
224 p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MORTIMER, E.F. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta Sociocultural para analisar e 
planejar o ensino. Investigações em Ensino de Ciências  V7(3), pp. 283-306, 2002. 

ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar compet ncias. Tradu o de Carlos Henrique Lucas 
Lima. Porto Alegre: Artmed, 2010. 197 p.  
 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 







 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Física para Ciências Biológicas Período: 2º Currículo: 2020 

Docente: Fernando Otávio Coelho Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: ------ Correquisito: --------- 

C.H. Total: 
72h/a 

C.H. Prática: ---- 
C. H. Teórica: 
72h/a 

Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

 Princípios e técnicas clássicas da mecânica, eletricidade e magnetismo, termodinâmica, ondas, 
ótica física e geométrica e princípios e técnicas da Física Moderna aplicados na abordagem dos 
fenômenos biológicos. 

OBJETIVOS 

Discutir princípios físicos com exemplos aplicados à Biologia. Possibilitar ao graduando de 
Ciências Biológicas fundamentos para entendimento dos fenômenos biológicos por meio dos 
princípios da Física. Conferir ao biólogo licenciado fundamentos para ministrar as disciplinas de 
ciências que envolvam conhecimentos da física. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conceitos básicos sobre radiação 
 Aplicações das Radiações 
 Proteção Radiológica 
 Modelos Atômicos 
 Aplicações das Radiações em Biologia e Medicina 
 Efeitos Biológicos da Radiação 
 Energia 
 Conservação de Energia 
 Energia e o Corpo Humano 
 Ondas 
 O Som 
 O Ultra-Som Aplicado à Medicina 
 Termodinâmica 
 Efeitos térmicos sobre os seres vivos 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será abordada por meio da exposição de conteúdos de forma síncrona. A exposição 
síncrona será acompanhada de estudos dirigidos (questionários) postados na plataforma Portal 
Didático. As aulas síncronas ocorrerão por meio da plataforma de conferência que estiver 
disponível (Google meet, Jitsi, Zoom, etc.). As provas e exercícios serão postadas no Portal 
Didático. Será sugerido material de leitura de apoio, como artigos científicos, capítulos de livro e 
textos de divulgação científica. 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Dez pontos serão distribuídos entre as seguintes atividades: 
 
 3 avaliações teóricas de 3,0 pontos cada, aplicadas através do Portal Didático. 
 Dez questões desafio publicadas no portal didático ao longo do semestre. O somatório das 

questões desafio será de 1,0 ponto. 
 Prova substitutiva: A prova substitutiva terá o valor de 3,0 pontos e poderá substituir a 

menor nota de uma das avaliações teóricas e será aplicada se o estudante não atingir os 6,0 pontos 
finais necessários para aprovação. 
Para os casos de faltas justificadas em dias de avaliação será realizada a segunda chamada de 
acordo com a Resolução no 12/CONEP/UFSJ/2018. 
Será aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6,0. (Reg. Geral - Art. 65). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Durán, J.E.R. Biofísica: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Prentice-Hall. 2003. 
Okuno, E.; Caldas, I.L.; Chow, C. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. São Paulo: 

Harbra, 1986. 
Tipler, P.A.; Mosca, G. Física. v. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Garcia, E. A. C., Biofísica, São Paulo: Sarvier, 2002. 
Glaser, R., Biophysics, Berlin: Springer-Verlag, 2000. 
Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de fisica: otica e fisica moderna. 6. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, v. 4, 2006.  
Haynie, D. T., Biological Thermodynamics, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
Hilyard, N. C., Biggin, H. C., Physics for Applied Biology, London: Edward Arnold, 1977. 
Nelson, P. Física Biológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

______________ _________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Fisiologia vegetal Período: 7º Currículo: 2020 

Docente: José Elvino do Nascimento Júnior Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: - Correquisito: --- 

C.H. Total: 72 C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 72 Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
Semestre: 
2º/ERE 

EMENTA 

Fotossíntese e nutrição mineral das plantas. Relações hídricas e transporte de solutos. Translocação no floema. 
Desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. O papel dos hormônios no crescimento. Movimentos vegetais. Fatores 
ambientais. Fisiologia do estresse. 

OBJETIVOS 

Fornecer fundamentação teórica sobre os mecanismos fisiológicos da nutrição, do desenvolvimento e das relações com 
os fatores abióticos para o entendimento do sistema solo-planta-atmosfera como um todo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 A água nas células vegetais 
 Balanço hídrico 
 Nutrição mineral 
 Fotossíntese 
 Translocação no floema 
 Hormônios vegetais 
 Metabólitos secundários e defesa vegetal 
 Estresse em plantas 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Encontros remotos síncronos transmitidos através de Google Meet e realizados somente nos horários previstos para a 
disciplina (os links para participação serão disponibilizados no Portal Didático). Aulas remotas assíncronas 
disponibilizadas no Portal Didático da UFSJ. Proposição de leitura de livros e artigos científicos. Resolução de 
problemas. Caso desejem, os alunos poderão ser atendidos também por e-mail. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Três provas com questões dissertativas e/ou de múltipla escolha (cada prova equivalendo a 20% da nota total), e um 
trabalho teórico escrito (40% da nota total). O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das 
atividades propostas nas aulas. Ao final da disciplina, os alunos poderão fazer uma avaliação para substituir a menor 
nota obtida entre as provas. Essa avaliação substitutiva incluirá questões sobre todo o conteúdo ministrado ao longo 
da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

- FERRI, M.G. Fisiologia Vegetal. São Paulo: EPU. 2006. 
- TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3.ed. Porto Alegre: Artmed. 2007. 
- FRANK B. SALISBURY, CLEON W. ROSS; Fisiologia das Plantas (Tradução da quarta edição norte-americana 

por Patricia Lia Santarosa) São Paulo; CENGAGE Learning. 2012. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

- AWARD, M. & CASTRO, PRC. Introdução à fisiologia vegetal. Nobel, São Paulo. 1992. 
- FOSKKET, D.F. Plant Growth and development. Academic Press, San Diego. 1994. 
- KERBAUY, G.B. Fisiologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara. 2004. 
- LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. EPU, São Carlos: RIMA, 2004. 
- RAVEN, P. H., EVERT, R.F. & EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal, 7a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO  

 

Disciplina: Fundamentos de fisiologia humana Período: 5o Currículo: 2020 

Docente: Liliam Midori Ide Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: -- 

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 72ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
Semestre:  
2º semestre 
emergencial 

Horário de atendimento ao aluno: segunda parte das aulas, constantes na grade horária, e mediante participações 
opcionais e forçadas nos fóruns (atendimento/discussão individual e em grupo), em momentos assíncronos. 

EMENTA 

Introdução aos processos fisiológicos do corpo humano e o conhecimento das relações entre os sistemas funcionais: 
digestório, cárdio-respiratório, excretor e neuroendócrino. 

OBJETIVOS 

Possibilitar aos alunos conhecimento, entendimento e desenvolvimento da autonomia e autorregulação no seu 
processo de aprendizagem da fisiologia humana básica, com ênfase na fisiologia dos sistemas digestório, cárdio-
respiratório, excretor e neuroendócrinoo, visando a integração desses sistemas e outras subáreas do currículo de 
Ciências biológicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.Introdução à Fisiologia.  
2. Fisiologia do Sistema Nervoso: Divisões do Sistema Nervoso; Tecido Nervoso; Fisiologia do neurônio; Potencial de 

membrana; Sinapses e neurotransmissores; Sistema nervoso central e funções das suas estruturas; Sistema 
nervoso periférico somático; Sistema Nervoso Autônomo: Simpático e Parassimpático 

3. Fisiologia do Sistema Digestório: Digestão; Motilidade gastrintestinal; Secreção gastrintestinal; Regulação da 
função gastrintestinal; Absorção dos nutrientes; Integração da função gastrintestinal 

4. Fisiologia do Sistema Respiratório: Mecânica da respiração; Controle central da respiração ;Trocas gasosas 
5. Fisiologia do Sistema Cardiovascular: Introdução ao Sistema Cardiovascular; O sangue e o sistema vascular; 

Circulação sistêmica e trocas; Coração: Propriedades da fibra cardíaca, Atividade elétrica do coração, Ciclo 
cardíaco, Débito cardíaco, Retorno venoso 

6. Fisiologia do Sistema Renal: Regulação da Filtração Reabsorção, Secreção, Excreção Micção; Sistema Renina-
Angiotensina-Aldosterona; Regulação da pressão arterial 

7. Fisiologia do Sistema Endócrino: Hormônios hipotalâmicos; Hormônios da Adenohipófise; Hormônios da tireóide; 
Hormônios das suprarrenais; Pâncreas endócrino; Hormônios sexuais 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
O conteúdo será abordado utilizando aulas expositivas dialogadas e metodologias de aprendizagem invertida, 
mediante comunicações síncronas (20% da carga horária total da disciplina, pela plataforma Google meet, ZOOM 
etc.), a serem oferecidas respeitando o turno de matrícula do aluno, e comunicações assíncronas (disponibilização 
pelo Portal Didático dos seguintes recursos: roteiros das aulas, arquivos, capítulos de livros, livros de acesso livre, 
cursos de capacitação e publicações em páginas da web, periódicos indexados na Rede SciELO etc., e como 
atividades: testes, laboratórios de avaliação, produção, envio e discussão de mapas mentais, resenhas, video-
aulas/seminários, além de ferramentas do Google classroom e docs e CmapTools e MindMeister) que representarão 
80% da carga horária total da disciplina.  
 



CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Controle de frequência:  
Para o registro de frequência os alunos deverão cumprir no mínimo 75% das atividades avaliativas: participação em 
fóruns, realização de tarefas, produção de vídeo-aula e material de apoio e avaliativo (artigo 11 da Resolução 
007/2020/CONEP/UFSJ).  
 
Atividades avaliativas:  
Como critérios de avaliação serão utilizadas a participação mínima em seis fóruns (questionários, testes, resenhas, 
mapas mentais etc.: 0,3 ponto cada - subtotal: 1,8), em um laboratório de avaliação (video-aulas/seminários e roteiro 
de aula: 2,0 pontos), duas provas avaliativas somativas (2,0 pontos cada - subtotal: 4,0) e em uma atividade de 
aprendizagem baseada em problemas (ABP/PBL: 2,2 pontos ). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Costanzo, L S. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
Guyton, A.C.; Hall, J.E. Tratado de Fisiologia Médica, 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
Koeppen, B.M.; Stanton, B.A.(Eds.). Berne & Levy - Fisiologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2009. 
Silverthorn, D.U. Fisiologia Humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
Tortora, G.J. & Derrickson, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Aires, M.M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
Berne, R.M. & Levy, M.N. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara. 2000.  
Dangelo, J.G.; Fattini, C.A. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 2.ed. São 

Paulo: Atheneu, 2004. 
Guyton, A. C.; Hall, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2011. 
Hill, R.W.; Wyse, G.A.; Anderson, M. Fisiologia animal. [Animal physiology]. 2.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2012. 
Moyes, C.D.; Schulte, P.M. Princípios de fisiologia animal. 2.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 
Randall, D., Burggren, W., Freench, K. ECKERT - Fisiologia animal: mecanismos e adaptações. 4.ed. Guanabara, 

Rio de Janeiro. 2000. 
Periódicos indexados na Rede SciELO. Disponível em: <https://www.scielo.org/>. Acesso em: 19/08/2020. 
Publicações de acesso livre em páginas da web. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 
 

 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Fundamentos em restauração ecológica de Ecossistemas Período: 4º Currículo: 2015 

Docente: Gislene Carvalho de Castro  Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: - 

C.H. Total: 54ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica: - Grau: Bac. Ano: 2020 
Semestre: 
ERE 2º 

EMENTA 

Definições e fundamentos em restauração de ambientes degradados. Ecologia da paisagem. 
Técnicas de restauração. Importância das interações planta-animal nos processos de restauração. 
Monitoramento de ecossistemas restaurados. 

OBJETIVOS 

Fornecer os alunos as bases da restauração ecológica de ecossistemas. Elucidar as principais 
técnicas de restauração ambiental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação da disciplina. Definições de termos usuais e metas em restauração ecológica. 
2. Evolução dos conceitos utilizados em recuperação de áreas degradadas. 
3. Bases ecológicas para a promoção de restauração de ecossistemas. 
4. Ecologia da paisagem aplicada à restauração. 
5. Metodologias utilizadas em restauração ecológica de ecossistemas. 
6. Importância da interação animal-planta no processo de restauração. 
7. Técnicas silviculturais e de monitoramento. 

 

METODOLOGIA 

 A disciplina será abordada, em sua totalidade, em ambiente virtual. 

 As aulas virtuais serão oferecidas a princípio no Google Meet ou qualquer outra plataforma de streaming, a 
combinar com os alunos, em caso de problemas de transmissão ou necessidade de melhor acesso ao material 
audiovisual utilizado. 

 As aulas síncronas serão oferecidas no horário previsto para a disciplina, por meio de transmissões ao vivo pré-
agendadas, onde os alunos poderão interagir com o professor. Os alunos receberão o link para acesso às 
transmissões ao vivo no e-mail que constar no Portal Didático. 

 No Portal Didático  (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) serão disponibilizadas as aulas assíncronas, artigos, 
exercícios, cronograma e comunicações em geral.  

 Os alunos devem manter endereço de e-mail atualizados no Portal Didático.  

 Os alunos serão atendidos por meio de horário pré-agendado com o professor. 

 Os alunos deverão observar o disposto na Resolução 007/2020/CONEP. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



O total de 10,0 pontos será assim distribuído: 
2 avaliações (3,5 pts cada, totalizando 7 pontos) a serem disponibilizados no Portal Didático; 
1 estudo dirigido (3 pontos) a ser disponibilizado no Portal Didático. 

Após a divulgação das notas da última avaliação regular proposta nesse plano de ensino, o estudante poderá realizar 
uma avaliação substitutiva, que versará sobre o conteúdo total da UC. A avaliação substitutiva  terá valor total de 3,5 
pontos e poderá substituir a menor nota das avaliações, caso seja superior a nota original (Res.12/CONEP/2018  
Art.19). 

 

A frequência será registrada a partir da submissão das avaliações e estudo dirigido no Portal Didático nas datas 
previstas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Gurevitch, Jessica; Scheiner, Samuel M; Fox, Gordon A. Ecologia vegetal. 2.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 574 p. 

Kageyama, Paulo Yoshio; et al (orgs.). Restauração ecológica de ecossistemas naturais. 
Botucatu: FEPAF, 2008. 340 p. 

Martins, Sebastião Venâncio. Recuperação de áreas degradadas: ações em áreas de preservação 
permanente, voçorocas, taludes rodoviários e de mineração. 2.ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2010. 
268 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Begon, Michael; Townsend, Colin R; Harper, John L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 
4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 740 p. 

Cullen JR., Laury; Valladares-Padua, Cláudio; Rudran, Rudy (Orgs.). Métodos de estudos em 
biologia da conservação e manejo da vida silvestre. 2.ed. Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná, 2006. 651 p. 

Primack, Richard B; Rodrigues, Efraim. Biologia da conservação. Londrina: Planta, 2007. 
327 p. 

Romeiro, Ademar R. (org.) Avaliação e contabilização de impactos ambientais. Campinas: 
Editora da Unicamp, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 2004. 

Townsend, Colin R; Begon, Michael; Harper, John L. Fundamentos em ecologia. 3.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 576 p. 

 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 







 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: HISTOLOGIA BÁSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Período: 2º Currículo: 2020 

Docente: Flávia Carmo Horta Pinto Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: ---- Correquisito: ---- 

C.H. Total: 
54h/a 

C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 
54h/a 

Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
Semestre:
2º ERE 

EMENTA 

Tecidos epiteliais de revestimento e glandular, Tecidos conjuntivos próprio, especial, sanguíneo, cartilaginoso e ósseo, 
Tecidos musculares, Tecido nervoso.  

OBJETIVOS 

Capacitar o graduando de Ciências Biológicas a conceituar e classificar os diferentes tecidos animais, bem como 
explicar as características celulares e moleculares que conferem as propriedades particulares de cada tecido 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Tecido Epitelial  
1.1 Tecido Epitelial de Revestimento  
 1.1.1 Morfologia  
 1.1.2 Histofisiologia  
 1.1.3 Classificação  
1.2 Tecido Epitelial Glandular  
 1.2.1 Morfologia  
 1.2.2 Histofisiologia  
 1.2.3 Classificação  
Unidade 2: Tecido Conjuntivo Próprio 
2.1 Tipos Celulares  
2.2 Tipos de fibras  
2.3 Morfologia  
2.4 Histofisiologia  
2.5 Conjuntivo de Propriedades Especiais 
Unidade 3: Tecido Adiposo  
3.1 Classificação  
3.2 Morfologia  
3.3 Histofisiologia  
Unidade 4: Tecido Conjuntivo Cartilaginoso  
4.1 Classificação  
4.2 Morfologia  
4.3 Histofisiologia 
Unidade 5: Tecido Conjuntivo Ósseo  
5.1 Morfologia  
5.2 Histofisiologia 
Unidade 6: Células do Sangue  
6.1 Tipos Celulares  
6.2 Histogênese  
Unidade 7: Tecido Muscular  
7.1 Morfologia  
7.2 Classificação  
7.3 Histofisiologia  



Unidade 8: Tecido Nervoso  
8.1 Tipos Celulares  
8.2 Morfologia  
8.3Histofisiologia  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas de forma remota síncrona por 
videoco de arquivos ou links para acesso aos 
ví
UFSJ ou outras que se mostrem mais adequadas para essas atividades.  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas atividades avaliativas de forma remota totalizando 10,0 pontos, distribuídos da seguinte forma: 
- 4,0 pontos: serão disponibilizados, através do Portal Didático UFSJ, 8 (oito) formulários com questões teóricas 

sobre os assuntos abordados durante as aulas. Cada formulário terá o valor de 0,5 ponto, totalizando 4,0 pontos. As 
datas para entrega dos formulários serão antecipadamente informadas através do Portal Didático UFSJ. 

- 4,0 pontos: serão disponibilizados, através do Portal Didático UFSJ, 8 (oito) formulários com fotomicrografias de 
lâminas histológicas, para que o aluno faça a descrição dos diferentes tecidos abordados durante as aulas. Cada 
formulário terá o valor de 0,5 ponto, totalizando 4,0 pontos. As datas para entrega dos formulários serão 
antecipadamente informadas através do Portal Didático UFSJ. 

-  2,0 pontos: será aplicada uma AVALIAÇÃO TEÓRICA, no valor de 2,0 pontos, que será disponibilizada através 
do Portal Didático UFSJ. A data será antecipadamente informada através do Portal Didático UFSJ. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Junqueira, L.C.; Carneiro, J. Histologia Básica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 
Kierszenbaum, A.L. Histologia e Biologia Celular. Uma Introdução à patologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2008. 
Ross, M.H.; Pawlina, W. Histologia. Texto e Atlas. 5.ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Aumuller, G. et al. Anatomia. 1 Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
Gartner, L.P.; Hiatt, J.L. Tratado de histologia em cores. 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
Geneser, F. Histologia com bases biomoleculares. 3. Ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2003. 
Polizeli, M.L.T.M. Manual Prático de Biologia Celular. 2. Ed.Ribeirão Preto: Ed. Holos, 2008. 
 
 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 







 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Introdução à Cultura de tecidos vegetais Período: 6º Currículo: 2015 

Docente: APARECIDA CÉLIA PAULA DOS SANTOS Unidade Acadêmica: --- 

Pré-requisito: -- Correquisito:  

C.H. Total: 36 C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 36 Grau: Bac. Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

Introdução à cultura de tecidos de plantas. Histórico, morfogênese e totipotência. Organização do laboratório 
e medidas de assepsia. Meios Nutritivos. Obtenção de plantas isenta de doenças. Micropropagação. 
Conservação de recursos genéticos in vitro. Hibridação interespecífica. Cultura e Resgate de Embriões. 
Obtenção de plantas haplóides. Plantas geneticamente modificada. 

 

OBJETIVOS 

Entender como se desenvolve os procedimentos básicos de Cultura de Tecidos de Plantas. Focar nas 
diferentes técnicas utilizadas e suas aplicações na Genética e Melhoramento de Plantas. Reconhecer sua 
importância para o agronegócio, suas aplicações e riscos. Compreender as formas de preservação da diversidade 
genética e dos bancos de germoplasma. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação do curso.  
1.1. Introdução à cultura de tecidos de plantas; Histórico 
1.2. Conceitos Básicos 
1.3. Morfogênese e Totipotência 
2. Organização do laboratório 
3. Medidas de assepsia 
4. Meios nutritivos 
5. Micropropagação  
6. Cultura de ápices caulinares e recuperação de plantas livres de vírus. 
7. Cultura de calos e células em suspensão. 
8. Cultura e fusão de protoplastos. 
9. Cultura e Resgate de embriões 
9.1. Tipos de cultura de embriões 
9.2. Aplicações práticas da cultura de embriões 
10. Hibridação interespecífica  
11. Obtenção de plantas haplóides 
12. Conservação in vitro de recursos genéticos de plantas  
13. Plantas geneticamente modificada 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O ensino será oferecido de forma assíncrona, com ferramentas diversas (exibição de vídeos, leitura de textos livres e 
disponíveis na internet).  



utilizando plataformas como do google meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O rendimento será mensurado por meio de avaliações via Portal Didático. O aluno terá o tempo máximo de 24 h a 
partir da disponibilização do questionário no portal para acessar, responder e devolver respondido pelo Portal 
Didático ao Professor. Serão aplicadas quatro avaliações. 
As quatro avaliações possuem mesmo valor. A nota final será a média aritmética simples entre as quatro. 
Será considerado frequente na disciplina, o aluno que entregar pelo menos 75% das avaliações disponibilizadas no 
Portal Didático. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, A.S. & JUNGHANS, T.G. Introdução à micropropagação de plantas. Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical, Cruz das Almas. 2006. 

TERMIGNONI, R.R. Cultura de Tecidos Vegetais. UFRGS. 2005. 
TORRES, A.C., CALDAS, L.S. & BUSO, J.A.. Cultura de tecidos e transformação genética de plantas. 

Embrapa, Brasília. 1999. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BHOJWANI, S.S. &  ROZDAN, M.K. Plant tissue culture: theory and practice. 1986. 
EVANS, et al. Handbook of plant cell culture. Vols 1-6. 1990. 
ROCA, W.M. & MIROGINKI, L. A. Cultivo de tejidos en la agricultura: fundamentos y aplicaciones. CIAT, 

Cali, Colômbia. 1991. 

Aparecida Célia Paula dos Santos 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

  
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais Período: 8º Currículo: 2020 

Docente: Mariana de Oliveira Ferreira Unidade Acadêmica: DELAC 

Pré-requisito: -- Correquisito: - 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 72h Grau: Lic. Ano: 2020 
Semestre: 
2ºERE 

EMENTA 

História, língua, identidade e cultura surda. Aspectos linguísticos e teóricos da Libras. Educação de surdos na formação 
de professores, realidade escolar e alteridade. Estudo da Língua Brasileira de Sinais  LIBRAS: fonologia, morfologia, 
sintaxe, semântica e pragmática. Prática em Libras: vocabulário geral e especifico da área de atuação docente. 

OBJETIVOS 

Desconstruir os mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais e a comunidade surda. Destacar 
metodologias para a expansão de informações/conhecimento ao sujeito surdo por meio da Língua de Sinais. Fornecer 
conhecimento teórico e prático sobre a comunidade surda e sua língua. Desenvolver atividades que proporcionem 
contato dos alunos com a comunidade surda, a fim de ampliar o vocabulário na língua de sinais. Motivar os alunos no 
aprendizado, destacando a importância da língua no ensino para alunos surdos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
O conteúdo será distribuído em 8 semanas com atividades assíncronas (Portal Didático) de 7 horas e 
síncronas (Google Meet) com carga horária de 2 horas-aula por dividir 1h cada em dois dias da semana, 
totalizando 72 horas-aula no Período Remoto Emergencial (25/01/2021 a 19/03/2021):   
 
1: Fundamentos da Educação dos Surdos, Terminologias básicas e legislação da Libras.  

 
1.1 História da Educação dos Surdos: 

 A definição do termo: História 
 Tipos de Fontes históricas 
 Tipos de Fatores históricos 
 A antiguidade até a idade média 
 A idade moderna até a idade contemporânea 

Século XX até a atualidade 
 

1.2 Mitos da Língua de Sinais.  
 
1.3 A Língua de Sinais: 

 A Língua Brasileira de Sinais 
 Linguagem x Língua 

 
1.4 As terminologias básicas das áreas em: Surdez, Deficiente Auditivo (D.A) e Surdocegueira, a fim de 
conhecer, compreender, aperfeiçoar termos, conceitos e siglas adequadas em relação ao campo a ser 
estudado. 
 
1.5 Cultura Surda e Identidades Surdas.  
 
 1.6 Aspectos Legal 
 1.6.1Legislações específicas na área de Libras. 
 



1.7 Educação dos surdos e seus diferentes métodos e modalidades: 
1.7.1 Métodos: Oralismo, Comunicação Total, Bilinguismo e Pedagogia Surda.  
1.7.2 Modalidades de Ensino: Educação Inclusiva, Educação bilíngue e Educação Especial. 
 
1.8 Educação de surdos na formação de professores, realidade escolar e alteridade. 
 
Unidade 2:  Noções básicas de gramática da Língua Brasileira de Sinais  Libras: 
 

 Características da língua: Iconicidade e Arbitrariedade, seu uso,etc. 
 Fonética/Fonologia 

consoantes e vogais; os diferentes tipos de unidades que compõem os sinais (na língua de sinais) 
e as palavras (nas línguas faladas) e parâmetros da Língua de Sinais).  

 Morfologia (estruturação e formação dos itens lexicais e verbais; tipos de processos morfológicos 
da língua de sinais).  

 Sintaxe (o uso de expressões faciais e organização na estrutura da frase (sintática); Tipos de 
Frases; Tipos de Verbos; Advérbios, Adjetivos e Classificadores;). 

 Semântica ((significado) - Hiperonímia, hiponímia,...) 
 Pragmática ((uso do significado  sentido) -  Sistema Pronominal  Dêixis,...) 

 
 Unidade 3. Prática em Libras:  
 

 Diálogo e conversação. 
 Gravação de vídeo em Libras.  
 Prática de conversação e contextualização de uso em Libras. 
 Vocabulário básico geral da Libras e específico da área de atuação do curso de graduação. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada com diferentes estratégias didáticas, aproximadamente 50% de sua 
carga horária de cada uma forma: 

 Atividades assíncronas (vídeos, textos, fórum questionários, visitas virtuais e dentre outros) 
disponibilizadas no Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e;  

 Atividades síncronas (webaulas) utilizando a plataforma RNP ou plataforma/aplicativo Google 
Meet ou e/ou youtube não listado (ou outra similar caso haja algum problema de natureza 
técnica) de forma que o professor possa ensinar os sinais e observar como que os estudantes 
os realizam. Os temas serão abordados com: aulas expositivas, atividades de reprodução dos 
sinais; elaboração de frases, pequenos textos utilizando os sinais aprendidos, criação de 
materiais pedagógicos para o ensino dos sinais aprendidos, dentre outras, bem como, as 
atividades de avaliação do conteúdo estudado.  

Assim, os estudantes precisaram acompanhar o conteúdo proposto diretamente com o professor. Serão 
disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático.  

Hórarios das atividades síncronas serão propostas duas opções de horário para participação dos alunos 
do noturno (quarta: 19:55 às 20:50 e Sexta de 21 às 21:55hs). Quando realizar na plataforma RNP ou 
outra plataforma/aplicativo Google Meet da professora (acesso por meio de link informado na sala de 
aula digital no Portal Didático). 

Em outras datas, às segundas-feiras, durante o período de aulas de cada período, a docente estará à 
disposição para esclarecer dúvidas no chat de modo síncrono nos mesmos horários referidos no item 
anterior.  

A docente estará disponível para atendimento aos discentes às terças-feiras às 19h as 20h (turma do 
noturno), com agendamento prévio por parte do discente via e-mail institucional da professora ou  da 
mensageria do portal didático com até 24h úteis de antecedência e do Fórum de Dúvidas criado na sala 
digital hospedada no Portal Didático, às mensagens postadas nestes canais de comunicação. O 
atendimento se dará pela plataforma/aplicativo RNP ou Google Meet e/ou via portal didático. 
  
Para acesso a este ambiente será fornecido uma chave de inscrição para os/as discentes matriculados/as. 
Disponível em: http://www.nead.ufsj.edu.br, campusvirtual@ufsj.edu.br, (32) 3379-5833 | (32) 3379-5831. 



 
Dúvidas sobre o uso do sistema RNP. Manual do usuário disponível em: 
https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=118602573#ManualdoUsu%C3%A1riodoserv%20i%C3
%A7odeconfer%C3%AAnciaweb(2020)-_Toc13955245.  
 
Quanto ao navegador da internet, deverá ser utilizado preferencial o Google Chrome.  
 
No caso da disciplina Libras, impreterivelmente, o/a aluno/a deverá instalar o sistema Adobe Flash Player 
em seu computador para visualização dos vídeos em Libras. Dúvidas sobre a instalação do plugin 
disponível em: https://helpx.adobe.com/br/flash-player.html  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Deve-
11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e 
não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das 

 

AVALIAÇÃO 

Considerando que cada disciplina será distribuída 100 (cem) pontos, em números inteiros. Para ser 
aprovado, o aluno deve alcançar o mínimo de 60 (sessenta) pontos na soma das notas e 75% (setenta 
e cinco por cento) de frequência, considerando as atividades síncronas e assíncronas. 

Em caso de não alcance aproveitamento e/ou assiduidade suficientes para a aprovação em determinada 
disciplina, de modo que o insucesso não gere prejuízos ao discente, conforme Art.9º, parágrafo § 4º da 
Resolução 07/2020. A reprovação em UCs por infrequência no período remoto emergencial não será 
contabilizada para a desvinculação do discente. 

 

Ato avaliativo:    

Será conduzida pela prática reflexiva do ato avaliativo visando promover experiências significativas 
capazes de produzir um novo olhar sobre as situações que envolvam avaliação dos alunos do curso. 
Proporcionar experiências avaliativas processuais e contínuas de caráter formativo diagnóstico e global 
visando promover um redimensionamento do fazer diário do estudante do curso de licenciatura.  

A avalição contemplará a participação e envolvimento dos/das alunos/as na realização das atividades 
propostas, tanto na forma síncrona quanto assíncrona, nas discussões e apresentações, e no momento 
da organização da parte escrita dos trabalhos; nas atividades escritas será considerado: a estrutura do 
texto, a coerência de ideias, o domínio do conteúdo, a argumentação crítica do tema, a criatividade e a 
capacidade de fazer generalizações (extrapolar as reflexões para outras áreas do conhecimento), 
normas técnicas para publicação científica, vocabulário coerente e diversificado; entrega e apresentação 
dos trabalhos dentro do prazo combinado. 

 

Sistemática e instrumentos de avaliação discente: 

a) As atividades práticas em Libras poderão ser realizadas de três formas: nas aulas síncronas, com a 
mediação da professora, por meio de questionários com vídeos em Libras e opções de múltipla escolha 
em Língua Portuguesa e, também, com o envio de vídeos em Libras previamente gravados pelo discente 
com duração de até 3 minutos. As orientações sobre a condução das atividades de sinalização em Libras 
serão postadas conforme orientação da professora que passará as devidas explicações durante as aulas 
síncronas e assíncronas e também, por meio de orientações apresentadas na plataforma Portal Didático.  

b) Datas e horários da avaliação: serão definidos de acordo com o desenvolvimento da disciplina, sendo 
priorizados os horários das atividades síncronas. Estas informações serão disponibilizadas com 
antecedência para os discentes na plataforma Portal Didático.  

c) Critérios para a realização e correção das avaliações: os critérios de avaliação serão definidos de 
acordo com cada atividade avaliativa, seguindo os princípios apresentados nos objetivos gerais e 
específicos e informados previamente para os discentes.  



d) Validação da assiduidade dos discentes: a assiduidade será verificada tanto na realização das 
atividades assíncronas, quanto na participação nas atividades síncronas.  

e) Especificação das formas de envio das avaliações pelos discentes, por meio eletrônico: na plataforma 
Moodle, de acordo com a orientação que constará na apresentação das atividades propostas.  

f) Ao final de cada semana, a professora postará um feedback coletivo no Fórum de Notícias, procurando 
realizar um balanço das atividades realizadas, indicando aos/as alunos/as os principais avanços e 
dificuldades. Os/as discentes também terão um espaço aberto para avaliarem e darem sugestões ao 
final de cada semana de estudo, na qual serão convidados a avaliarem os procedimentos utilizados e 
sugerir outras formas de trabalho que mais se adeque às suas condições de aprendizagem. 
 

Atividades de avaliação e distribuição dos pontos correspondentes: 

ATIVIDADES DISCIPLINA LIBRAS  

  Atividades Descrição Ferramenta Valor 

Semana 1 e 
Semana 2 

Módulo 1 

Assistir 2 vídeo-aula 
por dividir a duração 
1h cada de dois dias 

da semana 

Vídeo Aula RNP ou 
Google Meet 

x 

Leitura 1 Link PDF Portal Didatico x 
Atividade do texto 

básico1 
Fórum de discussão 6 pontos 

Leitura complementar Link PDF Portal Didatico x 
Atividade de Leitura 

complementar 
Tarefa x 

Total do Módulo 1 6 pontos 

  

Semana 3 e 
Semana 4 

Módulo 2 

Assistir 2 vídeo-aula 
por dividir a duração 
1h cada de dois dias 

da semana 

Vídeo Aula RNP ou 
Google Meet 

x 

Leitura 2 Link PDF Portal Didatico x 
Atividade do texto 

básico 2 
Tarefa  6 pontos 

Dialogo 1 Link vídeo x  

Questionário Dialogo 1 Questionário 3 pontos 
Assistir vídeo do 

documentário  
  x 

Atividade do 
documentário 

Tarefa  5 pontos 

Envio de Vídeo 1 Tarefa  6 pontos 

Total do Modulo 2 20 pontos 

  

Semana 5 e 
Semana 6 

Módulo 3 

Assistir 2 vídeo-aula 
por dividir a duração 
1h cada de dois dias 

da semana 

Vídeo Aula RNP ou 
Google Meet 

x 

Leitura 3 Link PDF Portal Didatico   
Atividade do texto 

básico 3 
Questionario  6 pontos 

Envio de Vídeo 2 Tarefa  6 pontos 

Envio de Vídeo 3 Tarefa  6 pontos 
Material Pedagógico - 

Libras 
Tarefa com envio de 

arquivo completo 
15 pontos 

    Total do Modulo 3  33 pontos 



  

Semana 7 e 
Semana 8 

Módulo 4 

Assistir 2 vídeo-aula 
por dividir a duração 
1h cada de dois dias 

da semana 

Vídeo Aula RNP ou 
Google Meet 

x 

Leitura 4 Link PDF Portal Didatico x 
Atividade do texto 

básico 4 
Questionario  6 pontos 

Avaliaçao teorica final 
em Libras 

Questionario no Portal 
Didático com horario 

para realização 
20 pontos 

Video prático Final da 
todos conteúdos da 

disciplina 
Tarefa 15 pontos 

Total do Modulo 4 41 pontos 

  

  Total de todos módulos 100pontos 
 
 

Critérios de avaliação:  

Para atividades realizadas no Ambiente Virtual de plataforma Portal Didático: desempenho, 
envolvimento e capacidade de coerência nas discussões do conteúdo teórico e prática trabalhado.  

2. Para estudo dirigido: coesão, coerência, fidedignidade com o conteúdo, capacidade de síntese, 
capacidade de compreensão textual, estrutura textual.  

3. Para atividades práticas realizadas no Portal Didático ou em aulas síncronas: capacidade de 
expressão e compreensão dos conteúdos em Libras, e criatividade na elaboração e organização do 
trabalho.  

4. Avaliação: capacidade na compreensão e no domínio de leitura e expressão em Libras.  

articulação do conteúdo pelo grupo, envolvimento do grupo entre si e com o material da apresentação, 
domínio da Libras.  

 

* A execução de todos os trabalhos será orientada com o prazo mínimo de 10 dias antes da execução. 
Antes do prazo final do trabalho será disponibilizado um horário de atendimento de orientação aos alunos 
por meio de agendamento no Portal Didático.  

* Todos os trabalhos serão desenvolvidos de forma individual ou em grupos com previsão de entrega 
dos resultados em até 10 dias após a execução. 
 

Avaliação substitutiva: 

A avaliação substitutiva compreenderá toda o conteúdo do período e substituirá a avaliação de menor 
nota, com valor de 10,0 (dez). Estará apto a realizar a avaliação substitutiva, o aluno que não estiver 
reprovado por faltas (infrequência) e tiver NF maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 6,0 (seis). 
Conforme previsto na resolução CONEP 012/2018. Secção VIII, art. 19. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPOVILLA, F.C.; Raphael, W.D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais 
Brasileira. v. I e II. 3.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2001. 
FELIPE, T.A.; Monteiro, M.S. LIBRAS em Contexto: Curso Básico. 5.ed. In: Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Especial. Brasília, 2004. Lodi, A.C.B.; Harrison, K.M.P.; Campos, S.R.L. Leitura e 
escrita no contexto da diversidade. Porto Alegre: Mediação. 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



BRASIL. Lei nº 10.436, de 24/04/2002. 
BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22/12/2005.  
FELIPE, T.A.; Monteiro, M.S. LIBRAS em Contexto: Curso Básico. 5.ed. In: Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Especial. Brasília, 2004.  
LACERDA, C.B.F. O Intérprete Educacional de língua de sinais no Ensino Fundamental: refletindo sobre 
limites e possibilidades. In: Lodi, A.C.B.; 
HARRISON, K.M.P.; Campos, S.R.L.; Teske, O. (org.). Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação. 
2002. 
LODI, A.C.B. et al. (org.) Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação. 2002.  
QUADROS, R.M. et al. Estudos Surdos I, II, III e IV  Série de Pesquisas. Rio de Janeiro: Arara Azul. 
QUADROS, R.M.; Karnopp, L.B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos linguísticos. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 2004. 
SKLIAR, C.B. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação. 1998. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: MATEMÁTICA BÁSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Período: 1º Currículo: 2020 

Docente: Mario Wilian Dávila Dávila Unidade Acadêmica: DEZOO 

Pré-requisito: -- Correquisito: -- 

C.H. Total: 27ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 24ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
2º Período 
Emergencial: 
Jan-Abr 2021 

EMENTA 

Princípios Algébricos: Potenciação, Radicais, Racionalização de Denominadores, Produtos Notáveis, 
Fatoração. Construção e interpretação de gráficos em diferentes escalas. Funções. Funções do 1º grau, Funções 
constantes, Função módulo, Função quadrática, Função Modular, Função Exponencial, Função Logarítmica. 
Identificação de funções em fenômenos biológicos e exemplificação. 

OBJETIVOS 

Estudar os princípios matemáticos necessários para o entendimento de fenômenos biológicos. Apresentar 
aplicações de métodos matemáticos nas Ciências Biológicas, e demonstrar como estes métodos são essenciais para a 
pesquisa na área de Biologia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 1  Números reais e suas propriedades 

 1.1  Conjuntos. 
 1.2  Conjuntos numéricos. 
 1.3  Frações. 
 1.4  Potencias. 
 1.5  Radicais. 
 1.6  Racionalização de denominadores. 
 1.7  Logaritmos. 

 2  Álgebra elementar 
 2.1  Variáveis. 
 2.2  Expressões algébricas. 
 2.3  Polinômios e suas raízes. 
 2.4  Produtos notáveis. 
 2.5  Fatoração e simplificação de expressões algébricas. 
 2.6  Binômio de Newton. 

 3  Uma introdução às funções de uma variável 
 3.1  Funções e seus gráficos: função, domínio, imagem, gráfico, escalas, tabela de valores, o teste da reta vertical, 

funções definidas em partes. 
 3.2  Identificação de funções: linear, constante, modular, potência, polinomial, racional, trigonométrica, 

exponencial, logarítmica; crescentes e decrescentes; pares e ímpares, simetria. Modelos matemáticos: 
proporcionalidade, exemplos e aplicações. 

 3.3  Equações e Inequações do 1° e do 2º grau e suas aplicações. 
 3.4  Combinação de funções: somas, diferenças, produtos, quocientes, compostas; mudança de escalas, reflexões, 

deslocamento de funções. 
 
 



METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será ministrada na modalidade de ensino remoto/ensino a distância utilizando como plataforma 
principalmente o Portal Didático da UFSJ (PD). Mediante aulas expositivas em vídeo e material escrito disponibilizado 
para posterior leitura serão apresentados assincronamente os tópicos da disciplina e suas aplicações, motivando os 
alunos para seus estudos individuais complementares. 

No dia 27 de janeiro de 2021, quarta-feira, às 19:00, teremos a apresentação remota da disciplina numa 
plataforma que será indicada previamente no PD. A partir desse dia serão postados um ou dois vídeos/aulas semanais 
(exceto nas semanas de avaliação) num total de aproximadamente 16, equivalentes -junto com as duas avaliações- às 
24 horas/aula. 

Adicionalmente ao uso do correspondente Fórum do portal para atendimento aos discentes, será disponibilizado 
um horário semanal de 02 horas para atendimento on-line em plataforma informada oportunamente no PD. 

Como um recurso auxiliar para apoio didático usaremos o software Geogebra tanto nas aulas como em 
atividades adicionais que também serão disponibilizadas no portal, incentivando os alunos para um uso intensivo dessa 
ferramenta. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 02 provas escritas (P1 e P2) valendo 10 pontos cada uma. O aluno será aprovado se obtiver 
média simples maior o igual a 6,0. Haverá uma prova substitutiva (Ps), no final do período, para aqueles alunos que 
por motivo justo, não fizeram alguma das 02 provas. Esta prova versará sobre o conteúdo todo da disciplina. 

Todas as avaliações serão atividades assíncronas na forma de questionários que serão postados e respondidos 
no PD num período de 24h, nas datas e horários a seguir: 

ar arta feira   

A confirmação desses horários, a data e horários da Ps, e demais condições serão todos oportunamente definidos 
e informados no PD. 

O aluno será considerado infrequente se não tiver realizado pelo menos duas das avaliações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Batschelet, E. Introdução à matemática para biocientistas. Rio de Janeiro: Interciência, 1978. 
2. Flemming, D.M., Calculo A: funções, limite, derivação, integração. 5 ed. São Paulo: Makron Books, 1992. 
3. Leithold, L., O cálculo com geometria analítica. v.1. São Paulo: Harbra. 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Anton, Howard, Cálculo. v. 1. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
2. Barcelos Neto, João., Cálculo para entender e usar. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 
3. Coelho, A. da S., Curso de Geogebra Básico para professores de séries iniciais, Apostila, UERR, Boa 

Vista, RR, 2018. 
4. Connally, Eric et al. Funções para modelar variações: uma preparação para o cálculo. Ed LTC, 2011. 
5. Iezzi, Gelson et al., Fundamentos de Matemática Elementar. v.1: conjuntos, funções, v.2: logaritmos, v.3: 

trigonometria. São Paulo: Atual, 1977. 
6. Iezzi, Gelson et al., Tópicos de matemática (v. 1 e 2). 2 ed. São Paulo: Atual, 1981. 
7. Safier, Fred, Teoria e Problemas de Pré-Cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
8. Silva, da, E. R. P.,  A utilização do aplicativo Geogebra para smartphone como recurso didático nas aulas 

de matemática do EnsinoFundamental, Tese mestrado, UFMA, São Luiz, MA, 2018. 
9. Simmons, G. L., Cálculo com Geometria Analítica. v. 1. São Paulo: Makron, 1987. 
10. Youtube, Tutorial sobre o Geogebra, vídeo, Canal Youtube: E agora, Matemática?, acessado 16/08/2020 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Metodologia Científica Período: 2º Currículo: 2020 

Docente: Fernando Cesar Cascelli de Azevedo Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: -- 

C.H. Total: 36ha C.H. Prática: - C. H. Teórica: 36ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

Ciência e Pesquisa Científica. Criação de ideias e formulação de objetivos. Planejamento da pesquisa. Noções sobre a 
coleta, análise e interpretação de dados. Levantamento bibliográfico. Redação e publicação científica. Comunicação 
científica. Formação do profissional na área científica. 

OBJETIVOS 

Oferecer ao graduando de Ciências Biológicas e áreas afins, os elementos básicos para a compreensão, pesquisa e 
redação em Ciências, como também a elaboração, redação e comunicação de artigos e projetos científicos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades assíncronas e síncronas com carga horária de 3,0 
horas/aula (ha) por semana, totalizando 72 horas-aula no Período Remoto Emergencial (25/01/2021 a 17/04/2021).  

Semana Conteúdo e Atividades Síncronas e Assíncronas 

Tópico 1 Introdução ao curso. A Ciência e a pesquisa científica. 

Tópico 2 A Ciência e a pesquisa científica. Ética na pesquisa 
científica. 

Tópico 3 Objetivo e planejamento da pesquisa científica. 

Tópico 4 Progresso da Ciência e Delineamento Experimental I 
 

Tópico 5 Progresso da Ciência e Delineamento Experimental II 
 

Tópico 6 Revisão Bibliográfica. Citação bibliográfica.  
 Definição de temas. 

Tópico 7 Análise e Interpretação de dados I 

Tópico 8 Análise e Interpretação de dados II 

Tópico 9 Construção de uma publicação científica I 
Entrega da 1ª versão do artigo. 

Tópico 10 Construção de uma publicação científica II 
Plágio nas publicações científicas. 

Tópico 11 A diversidade de publicações científicas. 

Tópico 12 O impacto da publicação científica. 
Vídeo seminário e versão final do artigo. 

 
 



 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A disciplina será ministrada através de 12 aulas assíncronas (vídeo aulas gravadas) e 12 aulas síncronas semanais. O 
conteúdo das aulas será dividido em 12 tópicos, cobrindo um tópico por semana. As aulas serão acessadas através de 
links de internet disponibilizados no Portal Didático da UFSJ (www.campusvirtual.com.br). Aulas síncronas e 
assíncronas terão um tempo previsto de até 25 minutos cada e serão realizadas na plataforma Google Meet ou outra 
plataforma a combinar. Nas aulas assíncronas, haverá exposição do conteúdo programático e de vídeos relacionados 
aos tópicos semanais. Nas aulas síncronas, haverá discussão sobre o conteúdo da disciplina e discussão acerca das 
atividades disponibilizadas nas atividades assíncronas. Também serão disponibilizadas como atividades assíncronas, 
artigos científicos para leitura. Atividades assíncronas (artigos para leitura) terão previsão de serem realizadas em 
aproximadamente 3 horas por semana. Um horário de atendimento aos alunos será disponibilizado as terças-feiras, de 
14:00 às 15:00 horas, com agendamento prévio por parte do aluno via e-mail ou portal didático com até 48h úteis de 
antecedência. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Lakatos, Eva M.; Marconi, M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1991.  
Severino, Antonio J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
Artigos científicos da área. 

 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /    . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O conteúdo ministrado será avaliado por meio de um vídeo-seminário valendo 3 (três) pontos, da elaboração de um 
manuscrito científico na forma de artigo em duas etapas, sendo a primeira versão valendo 3 (três) pontos e a segunda 
versão valendo 4 (quatro) pontos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

Cervo, Amado L. e Bervian, P. A. Metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
Oliveira, Jorge L. Texto Acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 2005.  
Santos, Antonio R. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  
Volpato, G. Ciência da filosofia à publicação. 5ª ed. São Paulo: Cultura Acadêmica. 2007. 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Parasitologia  Período: 8º Currículo: 2020 

Docente: Juliana Pereira Lyon Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito:  

C.H. Total: 54 C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 54 Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 Semestre: 1º 

EMENTA 

Protozoologia e Helmintologia. Estudo dos elos da cadeia parasitária, agentes 
etiológicos, vetores, hospedeiros vertebrados. Parasitoses humanas e animais, caracteres 
diferenciais dos parasitos, ciclo biológico, epidemiologia e profilaxia. 

OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno conhecimentos fundamentais sobre parasitologia, elos da cadeia 
parasitária, agentes etiológicos, vetores e hospedeiros vertebrados. Proporcionar a 
compreensão da importância das doenças parasitárias, caracteres diferenciais dos 
parasitos, ciclo biológico, epidemiologia e profilaxia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Relação Parasito-hospedeiro, Epidemiologia, Protozoários, Leishmania, Tripanossoma 
cruzi, Trichomonas/ Giárdia, Entamoeba, Plasmodium, Toxoplasma, Balantidium coli, 
Sarcocystis/ Cryptosporidium, Helmintos, Schistossoma, Teníase e cisticercose, 
Hymenolepis nana, Ascaris lumbricoides, Ancylostomidae, Strongyloides stercoralis , 
Enterobius vermicularis, Wulchereria bancrofti, Larva migrans, Artrópodes, Miiase, 
Pediculose e pulgas, Ácaros, carrapatos e escabiose, Triatomíneos, Flebotomíneo 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 A aulas serão ministradas de forma remota, incluindo atividades síncronas e/ou assíncronas 
 Atividades síncronas seguirão o horário disposto pela coodenação do curso 
 Atividades assíncronas incluirão textos, estudos dirigidos e vídeos 
 A frequência será avaliada pela entrega dos trabalhos solicitados 
 A comunicação professor-aluno será realizada via portal didático ou google classroom, conforme acordado 

previamente.  
 Os alunos deverão observar o disposto na Resolução 007/2020/CONEP. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão aplicados 4 estudos dirigidos (20 pontos cada) e um trabalho escrito (20 pontos) 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 de Carli, G.A. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório para o 
 diagnóstico das parasitoses humanas. 2.ed. São Paulo: Atheneu. 2011. 
 Neves, D.P. (Ed.). Parasitologia humana. 11.ed. Belo Horizonte: Atheneu. 2005. 

 Rey, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos 

 ocidentais. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 University, 1994. 549 p. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: PESQUISA E TECNOLOGIA DE PLANTAS MEDICINAIS Período: 5º Currículo: 2015 

Docente: APARECIDA CÉLIA PAULA DOS SANTOS Unidade Acadêmica: --- 

Pré-requisito: -- Correquisito:  

C.H. Total: 36 C.H. Prática: -- C. H. Teórica:  Grau:Bac. Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

A disciplina tratará de diversos aspectos relacionados à promoção do uso racional das plantas medicinais e 
fitoterápicos. A transformação de material vegetal em produto tecnológico será abordada com ênfase nos métodos 
científicos de validação das plantas. A importância da biodiversidade brasileira e o conhecimento tradicional associado 
serão discutidos. Coleta e identificação de plantas medicinais, aromáticas e tóxicas. 

OBJETIVOS 

Entender como ocorre o processo de validação das plantas medicinais. Descrever as principais abordagens para 
desenvolvimento de medicamentos. Diferenciar as principais plantas medicinais e tóxicas. Reconhecer seus 
constituintes químicos, suas aplicações e riscos. Compreender as formas de preservação da diversidade genética e do 
conhecimento tradicional associado. Apresentar as etapas de obtenção do produto tecnológico a partir de plantas 
medicinais.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação do curso.  
1.1. Conceitos Básicos em Fitoterapia 
2. Constituintes químicos dos vegetais 
2.1. Princípios ativos e tóxicos 
2.2. Plantas medicinais como fontes de matérias-primas para indústria farmacêutica 
2.3. Transformação de material vegetal em produto tecnológico  
3. Cultivo de plantas medicinais  
4.1. Colheita, secagem, armazenamento. 
5. Identificação das plantas medicinais 
5.1. Tipos de identificação 
6. Manipulação das plantas medicinais 
6.1. Formas de preparo 
7.  Recursos genéticos 
8. Algumas plantas importantes 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O ensino será oferecido de forma assíncrona, com ferramentas diversas (exibição de vídeos, leitura de textos livres e 
disponíveis na internet).  

utilizando plataformas como do google meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O rendimento será mensurado por meio de questionário via Portal Didático. O aluno terá o tempo máximo de 24 h a 
partir da disponibilização do questionário no portal para acessar, responder e devolver respondido pelo Portal Didático 
ao Professor. Serão aplicadas quatro avaliações. 



As quatro avaliações possuem mesmo valor. A nota final será a média aritmética simples entre as quatro. 
Será considerado frequente na disciplina, o aluno que entregar pelo menos 75% das avaliações disponibilizadas no 
Portal Didático. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, MZ. Plantas medicinais: abordagem histórico-contemporânea. In: Plantas Medicinais 

[online]. 3rd ed. Salvador: EDUFBA, 2011, pp. 34-66. ISBN 978-85-232-1216-2. 

FERREIRA, T.S. et al. Fitoterapia: introdução a sua história, uso e aplicação. Rev. bras. plantas 

med. [online]. 2014, vol.16, n.2, pp.290-298. 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas Medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas. São 

Paulo: Instituto Plantarum, 2002, p.142. 

FARMACOPÉIA Brasileira, 1a a 5a Edições, 1996-2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, H.G. et al. CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS: METABÓLITOS 

SECUNDÁRIOS. 2.ed. Viçosa: UFV, 2004. 113p. 

SHARAPIN, N. FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS; CAB, 2000, 248 

p. 

YUNES, R. A., CALIXTO, J. B. PLANTAS MEDICINAIS SOB A ÓTICA MEDICINAL MODERNA ARGOS 

ED. UNIVERSITÁRIA, 2001, 500 p. 

Revistas científicas: Revista Brasileira de Farmacognosia, Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 

Fitoterapia, Revista Eletrônica de Farmácia.  

Aparecida Célia Paula dos Santos 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

  
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: PROTOSTÔMIOS I Período: 4º Currículo: 2020 

Docente: André Flávio Soares Ferreira Rodrigues Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: -- 

C.H. Total: 54ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica:54ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

Noções sobre nomenclatura zoológica e Cladística. Origem de Metazoa e discussão de fundamentos zoológicos 
como organização tecidual, princípios embriológicos dos animais protostômios, padrão de simetria e influência do 
ambiente na seleção dos padrões de desenvolvimento direto e indireto.  Caracterização morfofuncional, filogenia, 
biologia e aspectos da ecologia dos grupos: Porifera, Placozoa, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, 
Acanthocephala, Rotifera e Gastrotricha. 

OBJETIVOS 

Apresentar as normas de nomenclatura zoológica. Introduzir a sistemática filogenética e mostrar a utilização do 
cladograma como ferramenta para entendimento das relações inter e intragrupos. Discutir princípios e fundamentos 
básicos da Zoologia. Possibilitar ao Biólogo em formação o conhecimento da diversidade zoológica através do 
estudo dos grupos abordados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Sistemática Lineana, Sistemática Filogenética  e noções sobre nomenclatura Zoológica; Origem de Metazoa, 
aspectos gerais da filogenia de protostômios ; influência de aspectos ligados à estabilidade dos ambientes a padrões 
zoológicos; Porifera; Placozoa; Cnidaria; Ctenophora; Introdução aos Bilatéria; Platyhelminthes (Tricladida, 
Polycladida, Temnocephalida Acoela e Neodermata); Cycloneuraulia (Nematoda e Gastrotricha) e Syndermata 
(Rotifera e Acanthocephala). 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 As aulas serão ministradas de forma remota, incluindo atividades síncronas e/ou assíncronas 

 A comunicação professor-aluno será realizada via portal didático. 

 Atividades assíncronas incluirão principalmente textos, estudos dirigidos e vídeos 

 A frequência será avaliada pela entrega dos trabalhos solicitados conforme disposto na  
na Resolução 007/2020/CONEP 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O conteúdo será avaliado por meio de quatro estudos dirigidos, tendo cada um desses o valor de 2,5 pontos.  O envio 
dos referidos estudos dirigidos deverá ocorrer pelo portal didático, respeitando-se os prazos estabelecidos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Brusca, R.C.; Brusca, G.J. Invertebrados. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 2007. 
Hickman Jr, C.P.; Roberts, L.S.; Larson, A., Princípios integrados de zoologia, 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan. 2004.  
Ruppert, E.E.; Fox. R.S.; Barnes, R.D. Zoologia dos invertebrados. 7.ed. São Paulo: Roca. 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



Amorim, D. S. Fundamentos de Sistemática Filogenética, Ribeirão Preto: Holos, 2002. 
Barnes, R.S.K., Claow, P. & Olive, P. J. W., 1995 Os Invertebrados uma nova sínetese, Atheneu, São Paulo, 526p. 
More, J. 2003 Uma introdução ao estudo dos invertebrados, Ed. Santos, São Paulo, 356p.  
Papavero, N. Fundamentos práticos de Taxonomia zoológica , 2º Ed., São Paulo: UNESP, 1994. 
Roberts, Larry S.;Janovy JR., John. Gerald D. Schmidt & Larry S. Robert´s Foundations of Parasitology. Boston: 

McGraw Hill Higher Education, 2005. 701 p. 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Protostômios lofotrocozoários e ecdisozoários Período: 5º  Currículo: 2020 

Docente: Rafael Félix de Magalhães Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: -- 

C.H. Total: 62 ha C.H. Prática: 14 ha C. H. Teórica: 48 ha Grau: Lic./Bac. 
Ano: 
2020 

Semestre: 2º 
ERE 

EMENTA 

Aspectos da embriologia dos protostômios lofotrocozoários e ecdisozoários. Caracterização 
morfofuncional, filogenia, biologia e aspectos da ecologia dos filos: Chaetognatha, Mollusca, 
Annelida, Nemertea, Brachiopoda, Phoronida, Bryozoa, Priapulida, Loricifera, Kinorhyncha, 
Nematoda, Nematomorpha, Onychophora, Tardigrada e Arthropoda. Métodos de coleta de 
invertebrados. Apresentação e discussão sobre métodos de montagem e acondicionamento de 
invertebrados. Estudo morfológico por manipulação e/ou dissecção de espécimes coletados pelos 
alunos nas imediações de suas residências. 

OBJETIVOS 

Possibilitar ao Biólogo em formação o conhecimento da diversidade zoológica através do estudo 
dos grupos abordados. Possibilitar ao graduando a experiência de coleta e exercitar a redação 
científica por meio da elaboração de relatórios. Conhecer os procedimentos de montagem e 
acondicionamento de invertebrados. Complementar o aprendizado teórico através de atividades 
práticas.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Revisão da filogenia de Metazoa (Teórico-prático) 
- Filo Chaetognatha 
- Técnicas de coleta e montagem de material biológico 
- Introdução ao clado Spiralia 
- Lofoforados: filos Phoronida, Brachiopoda e Bryozoa 
- Filo Annelida (Teórico-prático) 
- Filo Mollusca 
- Introdução ao clado Ecdysozoa 
- Clados Scalidophora e Nematoida 
- Introdução ao clado Panarthropoda 
- Filos Tardigrada e Onycophora 
- Introdução ao filo Arthropoda e subfilo Trilobitomorpha 
- Subfilo Chelicerata (Teórico-prático) 
- Subfilo Myriapoda 
- Subfilo Crustacea 
- Subfilo Hexapoda (Teórico-prático) 

METODOLOGIA DE ENSINO 



As atividades da disciplina exigirão dedicação de aproximadamente cinco horas por semana 
durante o período emergencial. Destas, 40% serão realizadas através de encontros síncronos 
semanais realizados na plataforma Google Meet, nos quais o professor fará introdução aos 
tópicos das aulas (20%) e sanará as dúvidas dos alunos (20%). O 60% do tempo restante será 
utilizado na leitura de materiais obrigatórios, participação nas atividades assíncronas e atividades 
práticas remotas. Serão fornecidos vídeos, podcasts e material de leitura suplementar, todos 
disponibilizados no portal didático (www.campusvirtual.com.br). A interação assíncrona ocorrerá 
através de questionários e fóruns de discussão, atividades estas também realizadas no portal 
didático. O professor reservará uma hora semanal para o atendimento extraclasse dos alunos, com 
agendamento prévio dos alunos através do portal didático com, no mínimo, 48h de antecedência.  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela 
presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das 

em mais do que 25% das atividades assíncronas será automaticamente reprovado por 
infrequência. 
Os alunos serão avaliados através das seguintes atividades: 

1. Um questionário semanal com o conteúdo da aula anterior durante 10 semanas (entre a 
segunda e a penúltima semana; 60% da nota) 

2. Quatro atividades práticas remotas (20% da nota)* 
3. Participação nos fóruns de discussão semanais, onde serão abordados conteúdos pré-aula 

(entre a segunda e a penúltima semana; 20% da nota) 
 
*As atividades práticas serão realizadas na casa do próprio aluno, através de coletas de material biológico nas 
redondezas de sua residência. É desejável que o aluno tenha uma lupa de mão, pinça de relojoeiro e tesoura de unha 
para a observação e dissecação do material. Também é desejável que o aluno tenha um aplicativo de fotos com modo 
macro em seu smartphone (existem várias opções gratuitas) para a produção de fotos que serão anexados aos 
relatórios das aulas práticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Brusca, Richard C; Moore, Wendy; Shuster, Stephen M. Invertebrados. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2018. 
Fransozo, A.; Negreiros-Fransozo, M.L. Zoologia dos invertebrados. Rio de Janeiro: Roca. 2016 
Pechenik, J.A. Biologia dos invertebrados, 7. ed. Porto Alegre: AMGH. 2016. 
Ruppert, Edward E; Fox, Richard S; Barnes, Robert D. Zoologia dos invertebrados: uma abordagem funcional - 
evolutiva. 7.ed. São Paulo: Roca 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Dunn, C.W.; Giribet, G.; Edgecombe, G.D.; Hejnol, A. Animal phylogeny and its evolutionary implications. Annual 
Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 2014. 45:371 395. 

Giribet, G.; Edgecombe, G.D. The phylogeny and evolutionary history of arthropods. Current Biology. 2019. 
29:R592 R602. 

Gullan P.J.; Cranston, P. S. The insects: an outline of entomology, 5.ed. West Sussex: Wiley Blackwell. 2014. 
Haszprunar, G.; Wanninger, A. Molluscs. Current Biology. 2012. 22:R510-R514. 
Hickman Jr., Cleveland P; Roberts, Larry S; Keen, Susan L.; Eisenhour, David J.; Larson, Allan . 

Princípios integrados de zoologia. 16.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2016. 
Weigert, A.; Bleidorn, C. Current status of annelid phylogeny. Organisms Diversity & Evolution. 2016. 16:345 362. 

 
Rafael Félix de Magalhães 

Docente Responsável 
 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 



 



 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Psicologia da Educação Período: 2º Currículo: 2020 

Docente: Tatiana Cury Pollo Unidade Acadêmica: Dpsic 

Pré-requisito: -- Correquisito: -- 

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 72ha Grau: Lic Ano: 2020 Semestre: 2º 

EMENTA 

O papel das teorias psicológicas no processo de aprendizagem e na prática educativa institucional. Desenvolvimento 
afetivo, cognitivo e das funções psicológicas humanas. Processos de aprendizagem e relações interpessoais. 
Observação dos espaços sócio-emocionais construídos no cotidiano escolar. 

OBJETIVOS 

Analisar as principais teorias de ensino-aprendizagem bem como as suas consequências educacionais. Analisar a 
contribuição de diferentes abordagens para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Analisar o processo 
de aprendizagem de conteúdos científicos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Introdução ao Curso 

1.1. História e alcance da Psicologia da Educação 

1.2. Pesquisa na psicologia da educação 

1.3. A importância do ceticismo saudável 

Unidade 2: Abordagens Teóricas de Desenvolvimento e Aprendizagem e Contribuições para a Educação 

2.1. Questões sobre o desenvolvimento 

2.2. Psicanálise 

2.3. Behaviorismo 

2.4. Piaget 

2.5. Vygotsky 

2.6. Processamento de Informação 

Unidade 3: O adolescente 

3.1. Contextos sociais 

3.2. Desenvolvimento sócio-emocional 

3.3. Sexualidade 

Unidade 4: Contribuições da Psicologia para o Processo Ensino-aprendizagem 

4.1 Diferenças individuais: Dificuldade de Aprendizagem, personalidade, etc 

4.2 Interação Professor-Aluno 

4.3 Disciplina e Violência 

4.4 Comunidade e Escola 

4.5 Motivação e Criatividade 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas síncronas e assíncronas utilizando a Plataforma Google meets, discussões e atividades em 
pequenos grupos, áudio/vídeo, atividades no portal didático, orientações por meio no Portal didático, 
trabalho final e apresentação por meios eletrônicos 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4,0 pontos: atividades online (5 atividades, no valor de 0,8 cada) 
4,0 pontos: trabalho escrito 
2,0 pontos: apresentação online do trabalho escrito 
Aprovação: 6,0 pontos 
 
Avaliação substitutiva: a avaliação substitutiva substituirá a nota do trabalho escrito. 
Será aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6,0. (Reg. Geral - Art. 65). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Azzi, R.G.; Batista, S.H.S.S.; Sadalla, A.F. (orgs.). Formação de professores: discutindo o ensino de psicologia. São 
Paulo: Alínea. 2000. 

Bock, A.M.; Furtado, O.; Teixeira, M.L. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva. 
2009. 

Goulart, I.B. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica. Petrópolis:Vozes. 2004. 
Pozo, J.I. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed. 2002. 
Shaffer, D. R. Psicologia do desenvolvimento Infância e adolescência. São Paulo: Cengage Learning. 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Coll, C., Marchesi, A., & Palacios, J. (Eds.). (2004). Desenvolvimento psicológico e educação Psicologia evolutiva. 
Porto Alegre: Artes Médicas. 

Coll, C, Mestres, M. M.; Goñi, J. O. & Gallard, I. S. (Eds.). (1999). Psicologia da educação. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 

Coll, C., Palacios, J. e Marchesi, A. (Eds.). (2004). Desenvolvimento psicológico e educação Psicologia da educação. 
Porto Alegre: Artes Médicas. 

Eysenk, M. W. & Keane, M. T. (1990). Psicologia cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas. 
Parrat-Dayan, S. (2008). Como enfrentar a indisciplina na escola. São Paulo: Contexto. 
Pozo, J. I. (2002). Teorias cognitivas da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed. 
Woolfolk, A. E. (2000). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas 

_______________________________ 
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 

 
 

 
 


