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I. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Curso de Ciências Biológicas 

Modalidade: Licenciatura - Presencial 

Endereço de Oferta: Rua Bárbara Heliodora, 725, Bom Retiro Ipatinga MG 35160-215 

Regime de matrícula: Seriado     

Duração do Curso 4 anos (8 semestres) 

Tempo de integralização 4 anos (quatro anos) 8 (oito) semestres 

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas anuais: - - - 20  

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2400 400 200 200  3200 

Situação Legal do Curso 
Autorização: Portaria MEC nº 209 de fevereiro de 1999  

Reconhecimento: Renovação: 

Documento Nº Portaria MEC nº 3056 Portaria MEC nº 1091  

Data da Publicação DOU de 28/10/2003 

 

DOU de 24/12/2015 

 

Conceito MEC (CC) 4  

Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Ano: 2017 Conceito: 4 

Legenda: 
 
Disc.: Carga horária destinada às Disciplinas   
 
ES: Carga horária destinada ao Estágio Supervisionado. 
 
AC: Carga horária destinada às Atividades Complementares 
 
PP: Carga horária destinada às Práticas Pedagógicas se for o caso. 
 
TCC: Carga horária destinada ao TCC 
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II. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES, DA REGIÃO E DO CURSO 

1. CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

A União Brasiliense de Educação e Cultura – UBEC, mantenedora do Centro 

Universitário do Leste de Minas Gerais é uma associação civil, confessional, de direito 

privado, sem fins econômicos, de caráter educacional, assistencial, cultural e 

filantrópico.  Tem como atividade preponderante a Educação. Fundada em 8 de 

agosto de 1972, na cidade de Brasília, Distrito Federal, com sede e foro no município 

de Silvânia, Estado de Goiás, Brasil, na Avenida Dom Bosco, nº 2.139, CEP 75180-

000, CNPJ: 00.331.801/0001-30. Registrada no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil 

de Pessoas Naturais e Jurídicas – 1.132, no Livro A-6, em 12 de agosto de 1972. 

 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste é uma instituição privada, 

sem fins lucrativos, mantida pela União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC). 

Foi fundado em 1969 pela congregação religiosa Missionários do Trabalho, chamada 

inicialmente de Universidade do Trabalho (UT). Tem como atividade principal a oferta 

da educação superior. Foi registrado na Receita Federal sob nº 399-9. 

 

Está sediado na Av. Presidente Tancredo Neves, 3500, na cidade de Coronel 

Fabriciano e conta com unidades fora da sede, nas cidades de Ipatinga e Timóteo, 

todas no estado de Minas Gerais. Foi credenciado pela Portaria S/N, de 5 de junho de 

2000, publicada no Diário Oficial da União, em 6 de junho de 2000.  

 

Em janeiro de 2005, o MEC recredenciou o Unileste para 5 (cinco) anos de 

funcionamento, atribuindo-lhe, na ocasião, conceito Muito Bom nos três aspectos: 

Projeto Pedagógico, Infraestrutura e Corpo Docente.  

 

Em 2013, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº154, de 12/08/2013, pela 

Portaria de n. 731, o recredenciamento do Unileste, por mais 04 anos, o que 

consolida sua missão de promover a formação contínua de cidadãos por meio da 

educação superior.  
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1.1. Dados da mantenedora 

Mantenedora União Brasiliense de Educação e Cultura - UBEC 

CNPJ:  Nº 00.331.801/0001 -30 

End.: Avenida Dom Bosco nº: 2139 

Bairro: 
Nossa Senhora de 

Fátima 
Cidade: Silvânia CEP: 75180 000 UF: GO 

Fone:                 62 3332 3486 Fax:  

e-mail: ubec@ubec.edu.br 

 

1.2.  Dados da mantida 

Mantida: Centro Universitário do Leste de Minas Gerais 

End.: Avenida Tancredo Neves  nº: 3.500 

Bairro: 
Universitário 

Cidade:  
Coronel 

Fabriciano 
CEP: 35170-056 UF: MG 

Fone: 31 3846 5500 Fax:  

E-mail: reitoria@unilestemg.br 

Site: www.unilestemg.br 

 

 

1.3. Breve histórico da instituição 

 

 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste – teve sua origem no ano 

de 1964 quando o padre holandês José Maria De Man, membro da congregação 

religiosa Missionários do Trabalho, iniciou, na região do Vale do Aço, um trabalho 

educacional de promoção humana, sustentado por princípios e valores cristãos. Para 

isso, cunhou um projeto pedagógico que visava à formação de pessoas capazes de 

participar efetivamente do projeto de desenvolvimento de uma região industrial ora 

nascente – o Vale do Aço. 

 
Esse projeto teve como objetivos favorecer a construção de lideranças locais que 

pudessem influenciar, positivamente, o processo desenvolvimentista dessa região, 

qualificar os trabalhadores brasileiros, visando à substituição de mão-de-obra 

http://www.unilestemg.br/
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estrangeira, uma prática usual de contratação adotada nas décadas de sessenta e 

setenta. Buscava, também, colaborar para o crescimento regional, utilizando 

programas e recursos financeiros provenientes de organismos internacionais. Para 

alcançar tais propósitos, inicialmente, o padre De Man fundou, em 1967, o Colégio 

Técnico de Coronel Fabriciano, hoje, Colégio Padre De Man. Posteriormente, em 

1969, fundou a Universidade do Trabalho (UT), um complexo educacional que, mais 

tarde, foi transformado no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais.  

 
A Sociedade Educacional União e Técnica (SEUT), então mantenedora da UT, no 

ano de 1976, doou a UT à Sociedade Mineira de Cultura (SMC), mantenedora da 

Universidade Católica de Minas Gerais (UCMG). Em 1977, a UCMG iniciou suas 

atividades no Vale do Aço, assumindo as obras da SEUT que oferecia os cursos de 

Estudos Sociais, Ciências, Letras, Engenharia de Operação em Eletrônica, 

Eletrotécnica, Siderurgia e Mecânica e implantando novos cursos (Engenharia 

Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica, Ciências Contábeis e 

Administração). Nesse mesmo ano, os cursos de Engenharia de Operação e os de 

Licenciatura foram desativados. 

 

Em 1983, a UCMG passou a denominar-se Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG) e as unidades de ensino mantidas passaram a ser o Campus II da 

PUC-MG, no Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, o primeiro campus fora de sede da 

PUC-MG. 

 

Em 1984, foi aprovado o primeiro projeto do curso de Ciências – Licenciatura de 1º 

grau, em caráter emergencial e de regime parcelado. Esse projeto expandiu-se pelo 

Norte e Nordeste de Minas Gerais contribuindo para a habilitação de professores – 

licenciaturas curta e plena. Em 1985, foi instalado o curso de Educação Física e, em 

1988, o de Pedagogia. 

 
Em outubro de 1990, a Sociedade Mineira de Cultura (SMC), mantenedora da PUC-

MG, informou à comunidade escolar seu propósito de encerrar as atividades da PUC-

MG no Vale do Aço. Em face dessa decisão, a comunidade acadêmica local aliou-se 
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a lideranças políticas e religiosas regionais, propondo um movimento contrário ao 

fechamento da Instituição. Para defender seus interesses, constituiu uma Comissão 

de Negociação, cujo trabalho resultou na reativação da Sociedade Educacional União 

e Técnica, em dezembro de 1990, como entidade mantenedora legalmente 

constituída sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter jurídico. 

Esse entendimento propiciou a transferência do patrimônio do campus II da PUC-MG 

à comunidade do Vale do Aço, restituindo o Colégio Técnico de Coronel Fabriciano e 

os cursos de graduação, época em que foi criado o Instituto Católico de Minas Gerais 

(ICMG). 

 
No ano de 1994, o estatuto da SEUT foi modificado. Em razão disso, estabeleceu-se 

o Conselho de Administração composto por representantes do ICMG, do poder 

público regional e das empresas USIMINAS, ACESITA e CENIBRA. Em junho de 

1995, foi criada pela SEUT a Fundação Geraldo Perlingeiro de Abreu (FGPA), que 

passou a constituir-se num dos mais importantes mecanismos de apoio a todo 

organismo educacional. A partir de então, intensos esforços foram empreendidos pela 

comunidade acadêmica do ICMG em prol de sua consolidação como Centro 

Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste –, cuja aprovação se deu em junho 

de 2000. O credenciamento foi oficializado por meio de decreto publicado no Diário 

Oficial da União, em junho de 2000. Em setembro de 2000, foi aprovada a mudança 

de denominação da entidade mantenedora – de SEUT para ICMG. 

 
De 2001 a 2002, o recém-criado Unileste expandiu sua oferta de cursos de 

graduação, nas áreas de Ciências Exatas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências da Educação, orientando-se pelos indicativos da demanda 

regional. Além disso, passou a investir na oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu nas quatro áreas, atendendo à crescente demanda por qualificação profissional 

de seus egressos e de demais profissionais da região. 

 
Em janeiro de 2005, o MEC recredenciou o Unileste para 5 (cinco) anos de 

funcionamento, atribuindo-lhe, na ocasião, conceito Muito Bom nos três aspectos: 

Projeto Pedagógico, Infraestrutura e Corpo Docente. Ainda no 1º semestre de 2005, o 
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ICMG associou-se à União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC), que, a partir 

dessa associação, passou a manter também o Unileste, o Colégio Padre De Man, a 

Escola Técnica de Formação Gerencial (ETFG) e o Centro Educacional Católico do 

Leste de Minas Gerais (CEC-MG). Além destas instituições, a UBEC mantém a 

Universidade Católica de Brasília (UCB) e a Faculdade Católica do Tocantins 

(FACTO), entre outras. 

 

A partir de 2006, a instituição passou por significativas reestruturações nas áreas 

acadêmica, administrativa e de gestão, o que possibilitou o início do processo de 

elaboração coletiva do Planejamento Estratégico (PE), sob a forma representativa e 

participativa da comunidade acadêmica, para o período de vigência 2007 a 2010. 

 

Nesse período, o PE definiu, dentre outras, três áreas prioritárias: (i) sustentabilidade 

econômica e financeira; (ii) reestruturação acadêmica e (iii) comunicação e marketing. 

Assim, todas as ações planejadas e desenvolvidas convergiram para o cumprimento 

de metas que visassem ao atendimento às três áreas supracitadas. 

 

O ano de 2008 foi marcado pela reforma curricular, que teve como foco o estudo do 

currículo e a busca pela sustentabilidade dos cursos. Os resultados desse processo, 

associados a um conjunto de outras ações administrativas e de gestão, trouxeram 

significativos benefícios à instituição. Neste mesmo ano foi dado inicio à construção 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigência de 2009-2013. 

 

Podem-se destacar as mudanças nos órgãos da estrutura organizacional, a 

consolidação da imagem institucional, a criação de novos cursos, entre eles os cursos 

de graduação de Tecnologia Superior, como também a necessidade de extinção de 

outros cursos. Além disso, foram realizadas diversas melhorias na infraestrutura, 

entre as quais se destacam a climatização das salas de aula, laboratórios e 

bibliotecas, instalação de equipamentos multimídias nas salas de aula, iluminação e 

sinalização do estacionamento, ampliação do campus de Ipatinga e a construção de 

novas cantinas.  
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Em 2011, a instituição foi reconhecida pelos indicadores do MEC como a melhor 

instituição do leste de Minas Gerais, consolidando sua imagem como referência de 

educação superior na Região Metropolitana do Vale do Aço. Ainda em 2011, o 

Planejamento Estratégico foi revisado para a vigência 2011-2013, sendo prioritárias 

as seguintes áreas de atuação: (i) sustentabilidade econômica e financeira; (ii) 

comunicação e marketing; (iii) abrangência de atuação; (iv) gestão; (v) qualidade do 

ensino. Dessa forma, o plano de ação do ano de 2012, apresentou como uma das 

ações prioritárias a avaliação do currículo dos cursos de graduação como objetivo de 

subsidiar a reestruturação curricular.  

 

A avaliação dos currículos dos cursos de graduação teve início em 2010 e seguiu 

etapas que levaram em consideração a amplitude e a relevância do trabalho, bem 

como a dinâmica prevista para sua execução. Esse trabalho culmina em 2015 com 

construção de novo currículo para ser implantado em 2016. Essa ação é uma meta 

prevista no PDI 2014-2018. 

 

1.4. Identidade Estratégica da IES 

 

1.4.1 Missão 

 

Promover a formação contínua de cidadãos por meio da educação superior, pautada 

nos valores cristãos, éticos, solidários, na ação social, na diversidade cultural, na 

responsabilidade ambiental e na sustentabilidade institucional. 

 

1.4.2 Princípios institucionais 

 

Na concepção do Unileste, a sociedade contemporânea - caracterizada por múltiplos 

desafios - vem lhe exigindo atitudes e ações que evidenciem seu compromisso em 

face dessa realidade. Diante disso, considera-se que a sua atuação deve pautar-se 

nos seguintes princípios: 
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 Humanísticos – cristãos;  

 Cidadania; 

 Sustentabilidade; 

 Aprendizagem.  

 

1.4.3 Valores institucionais  

   

O Unileste busca, juntamente com sua missão e princípios, alcançar os seguintes 

valores: 

 Respeito à vida; 

 Ética;  

 Compromisso Social;  

 Dinamicidade;  

 Educação - evangelização.  

 

1.4.4 Visão de futuro 

 

Ser, até 2018, o melhor centro universitário de Minas Gerais, segundo os indicadores 

de avaliação do MEC, reconhecido por sua notoriedade na excelência no ensino da 

graduação, articulado à iniciação científica, à pós-graduação e à extensão, pela 

presença significativa na comunidade e contribuição no desenvolvimento regional. 

2. CONTEXTO DA REGIÃO  

 

O surgimento da região do Vale do Aço se deu na década de 40, estruturando-se em 

torno dos projetos siderúrgicos de duas grandes plantas produtivas: a USIMINAS e a 

ACESITA. Nas duas décadas seguintes, ocorreu um processo de mudança 

econômica, e formou-se o aglomerado urbano por meio da consolidação do projeto 

das citadas indústrias. A economia regional desenvolveu-se baseada na extração do 

minério, atividades de produção de aço, celulose e madeira e produtos 

metalomecânicos, apresentando um rápido processo de urbanização. 
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A partir de 1980, com a implantação da Celulose Nipo Brasileira (Cenibra), no 

município vizinho de Belo Oriente, a complexidade do aglomerado urbano ganhou 

novo impulso, ampliando o espaço territorial e a demanda de serviços. Em dezembro 

de 1988, foi aprovada a Lei Complementar 51, originária de um movimento político 

regional. Criou-se, então, a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), composta 

pelos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. A 

RMVA faz parte da mesorregião do Vale do Rio Doce, segundo a classificação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), juntamente com outros 24 

municípios considerados nesta Lei, que formam o Colar metropolitano do Vale do 

Aço. 

 

Segundo dados do IBGE em 2014, a RMVA possuía 481.846 habitantes (2,2% da 

população do estado de Minas Gerais). O colar metropolitano, constituído por 24 

cidades, possuía 769.691 habitantes, juntas, as cidades que o integram, 

correspondem a 3,71% da população do Estado.   

 

O Produto Interno Bruto (PIB) da RMVA e do colar metropolitano foi de 

aproximadamente R$ 14,8 bilhões em 2012 em preços correntes, representando 

3,7% do PIB do Estado. No Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) de 

2010, destaca-se a cidade de Ipatinga (0,664), seguida de Timóteo (0,620), Coronel 

Fabriciano (0,606) e Santana do Paraíso (0,562).  

 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), três 

municípios da RMVA situavam-se na faixa de desenvolvimento humano alto em 2010, 

com Ipatinga e Timóteo no topo dessa hierarquia, praticamente empatados com os 

respectivos IDHM de 2010 calculados em 0,771 e 0,770, seguidos por Coronel 

Fabriciano com um IDHM de 0,755. Todos acima do IDH de Minas Gerais (0,731) e 

do Brasil (0,727). O IDHM de Santana do Paraíso ficou em 0,685, abaixo da média de 

Minas Gerais e do Brasil, o que situa o município na faixa de desenvolvimento 

humano médio. 
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Outro indicador de relevância para a região é o Índice de Desenvolvimento Humano 

Estadual (IDHE). Esse índice da RMVA era, em 2010, 0,76 configurando, segundo a 

ONU, uma situação de alto desenvolvimento humano, superior ao IDH do estado de 

Minas Gerais (0,773).  

 

Neste cenário, encontra-se, há 45 anos, o Centro Universitário do Leste de Minas 

Gerais – Unileste – que tem se destacado pela qualidade dos serviços educacionais 

prestados à população da RMVA e colar metropolitano (sale share 37% do mercado 

regional, em 2013), além de outras regiões do Estado e da Federação.  

 

A presença do Unileste, nas três maiores cidades da RMVA, é um espaço de 

dinamismo, renovação e produção de conhecimento científico. Sua identidade 

católica reforça uma grande contribuição para a região, tendo em vista sua atuação e 

participação na comunidade, seja em projetos sociais, de extensão ou por meio das 

parcerias firmadas com os órgãos públicos, as empresas e outras organizações. 

 

Na oferta de educação superior, o Unileste mantém sua integração com a sociedade, 

contribuindo de maneira expressiva para o desenvolvimento social, econômico e 

cultural da região, por meio da formação de profissionais. Ao longo de sua trajetória, a 

Instituição formou, aproximadamente, 16 mil estudantes, em nível de graduação, o 

que consolida o seu comprometimento com o desenvolvimento regional. 

 

De acordo com o censo da educação superior de 2013, o Brasil tem 6,1 milhões de 

universitários na educação presencial, indicando que houve um crescimento de 3,7% 

de matrículas em 2013, em relação ao ano de 2012. Tal percentual, apesar de 

representar algum avanço, não atende à expectativa e a necessidade do país pela 

formação de graduados para setores estratégicos do desenvolvimento. A meta 

prevista no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 prevê que o Brasil alcance 

a taxa bruta de 50% de jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior até 2024, e a 

taxa líquida de 33%. Conforme observatório do PNE o percentual atual representa 
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32,3% de taxa bruta e 16,5% de taxa líquida, sendo que 73% deste contingente está 

nas instituições privadas.  

 

Nas últimas décadas, as políticas de expansão de oportunidade de acesso à 

educação superior proporcionaram o aumento do número de jovens que, de outra 

forma, não ingressariam em um curso superior. Nesse cenário, as instituições 

privadas vêm cumprindo um importante papel, uma vez que são responsáveis pela 

formação da maioria dos estudantes brasileiros. Todavia, juntamente com a questão 

da expansão, o país também discute a qualidade da formação oferecida aos jovens, 

tema que tem sido cada vez mais debatido entre os segmentos responsáveis pelas 

políticas educacionais. 

 

Não há dúvidas de que quanto mais se ampliam as oportunidades de estudo, maiores 

são os benefícios para a população, para o setor produtivo e para o desenvolvimento 

de um país, em função de uma melhor qualificação profissional e de uma efetividade 

na inclusão social. Entretanto, as rápidas transformações nas formas de viver, no 

acesso aos bens e às novas formas de consumo, nos avanços da tecnologia e na 

globalização dos mercados estão exigindo mais competências, habilidades e atitudes 

dos profissionais que se inserem em um mercado de trabalho cada vez mais exigente 

e, em constante mudança. 

 

Em função dessas demandas, o Unileste compreende a necessidade emergente de 

privilegiar, na formação de estudantes, ações que tenham como foco a aprendizagem 

significativa, reconhecendo a capacidade dos estudantes de se posicionarem de 

maneira crítica e criativa nas diferentes atividades da ação educativa. 

 

Além dos esforços empreendidos em favor da democratização do acesso ao ensino 

superior, que são expressos, anualmente, pelo número de bolsas de estudos 

concedidas, ressalta-se que a vocação extensionista do Unileste se consolida por 

meio da riqueza dos programas e dos projetos de extensão que atendem, 
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anualmente, um grande contingente da população regional e fortalecem a formação 

humanística de seus estudantes.  

 

É relevante, ainda, a contribuição do Unileste para o aprimoramento dos processos 

socioculturais e para o desenvolvimento científico e tecnológico, o que se efetiva por 

meio dos projetos de iniciação científica e de pesquisa, pelas atividades e pelos 

eventos culturais e artísticos, além dos estágios, realizados com um número 

expressivo de instituições conveniadas.  

 

2.1. Área de influência  

 

O Unileste localiza-se na Região Metropolitana do Vale do Aço que se constituiu a 

partir da conurbação entre os municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga e 

Santana do Paraíso. Possui sede em Coronel Fabriciano e outro campus em Ipatinga. 

 

Segundo os dados do IBGE, a população estimada para 2014 nas cidades da região 

do Vale do Aço é de: Ipatinga – 255.266 habitantes; Coronel Fabriciano - 108.843 

habitantes; Timóteo – 86.794 habitantes e Santana do Paraíso - 30.943 habitantes, 

perfazendo um total estimado de 481.846 habitantes, com, aproximadamente, 

265.970 pessoas na faixa etária entre 15 e 50 anos. 

 

Em relação à taxa de crescimento da população da última década, com exceção de 

Santana do Paraíso que cresceu 4,46 %, uma taxa bastante alta, os outros municípios 

apresentaram taxas em torno de 1%, sendo que Coronel Fabriciano apresentou a 

mais baixa de todas 0,55%, Ipatinga 1,04% e Timóteo 0,99%. Santana do Paraíso é o 

município que tem a maior porcentagem de população rural com 7,4%. 

 

O Unileste é pioneiro na oferta do curso de Ciências Biológicas na modalidade 

Licenciatura na RMVA, possibilitando à instituição consolidar sua atuação junto à 

comunidade como centro universitário de referência na formação de profissionais 

professores de Ciências e Biologia qualificados. 
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2.2. Cenário Socioeconômico  

 

Com uma área total de 806,584 km² a Região Metropolitana do Vale do Aço ocupa 

apenas 0,14% do território mineiro, mas sua população representa 2,3% do total de 

Minas Gerais. É densamente povoada, com uma média de 559 hab/km². Essa 

população é notadamente urbana e apenas 2% da população se encontram nas áreas 

rurais.  

 

Desde a década de 1960, a região se caracteriza pela forte industrialização voltada 

para a produção de bens intermediários. É um polo econômico caracterizado pela 

exploração das atividades de siderurgia, celulose e madeira, aço inox e produtos 

metalmecânicos. As atividades de serviços, também, têm significativa 

representatividade econômica. Já a agropecuária é pouco relevante.   

 

Mais recentemente, grande ênfase vem sendo dada ao arranjo produtivo local voltado 

para o fornecimento de equipamentos para a exploração de petróleo e gás, em 

programa realizado com a Petrobrás. É digno de nota que, dentre as cinco regiões 

escolhidas pela petrolífera brasileira a única que não é litorânea é a RMVA. Sua 

escolha se deu, principalmente, em função de sua capacidade produtiva e 

reconhecida vocação e expertise nesse segmento industrial. 

 

A produção total da RMVA em 2012 segundo IBGE, área de mais forte atuação do 

Unileste, se situa em torno de R$ 10,4 bilhões o que corresponde a 2,57% do PIB 

mineiro. É uma participação significativa considerando que somente a mesorregião 

metropolitana de Belo Horizonte responde por mais de 45% de todo o produto do 

Estado. A renda per capita na região é superior em 9% à renda média mineira. 

Enquanto Minas Gerais ostenta uma renda de R$ 20.324,58, no Vale do Aço a renda 

média per capita é de R$ 22.571,16. Cabe destacar que a renda per capita de 

Ipatinga, cidade mais rica da RMVA, é de R$ 29.266,05, e em Timóteo, segundo PIB 

da região, a renda é de R$ 22.723,99. 
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Esses números somente confirmam o alto poder de consumo da região. Apesar de 

representar 2,57% do PIB estadual, a RMVA responde por quase 6% do potencial de 

consumo do Estado. É o quinto maior potencial de consumo em Minas Gerais, ficando 

atrás apenas de Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia. 

 

A concentração de renda na RMVA, medida pelo índice de Gini, (cálculo usado para 

medir a desigualdade social) é muito semelhante à de Minas Gerais. Enquanto no 

Estado o índice se situa em 0,476, em Coronel Fabriciano e em Timóteo é de 0,480 e 

em Santana do Paraíso de 0,420. Ipatinga é a única exceção, com um índice de 

0,520.  

 

Nesse contexto, considera-se que o Unileste exerce forte atração sobre a população 

da RMVA. Além disso, a área de influência do Unileste abarca mais 12 municípios 

situados em um raio de 100 km, delimitado, transversalmente, pelos municípios de 

João Monlevade e Governador Valadares. Nesses municípios a atividade econômica 

que mais se destaca é a mineração. 

 

Os indicadores demonstrados no quadro que se segue, revelam as potencialidades 

da região de acordo com índice elaborado pelo Sebrae, em 2010, composta pelos 40 

municípios que compõem a área de influência do Unileste, ou seja os 4 municípios 

pertencentes a RMVA, 24 do Colar Metropolitano e os 12 municípios que estão a um 

raio de 100 KM (João Monlevade, Itabira, Governador Valadares, dentre outros) do 

Unileste.    
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Quadro 1: Indicadores de Potencialidades 

Indicador RMVA Colar 

Metropolitano 

Área Raio 

de 100 km 

Total 

População 463.511 265.970 322.641 1.052.122 

População entre 15 e 50 anos 257.115 138.997 175.017 571.129 

Área – km² 807,43 7.741,50 6.370,58 14.919,51 

Densidade – hab/km² 574,06 34,36 50,65 70,52 

PIB – 2010 (em R$ mil) 10.594.968,63 2.543.728,57 9.766.111,29 22.904.808,49 

Renda Per Capita (em R$) 23.473,90 9.622,54 30.775,30 22.172,28 

Potencial de Consumo (em R$ mil) 15.002.645,67 4.998.877,99 8.057.968,09 28.058.991,75 

% do PIB em relação a Minas Gerais 3,02% 0,72% 2,78% 6,52% 

% do Potencial de Consumo em 
relação a Minas Gerais 

5,80% 1,93% 3,12% 10,85% 

Fonte: Sebrae. 2010 

 

 

2.3. Cenário Cultural 

 

A partir dos dados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais (IEPHA) podem ser identificados em toda região diversos bens móveis 

protegidos que incluem desde quadros e imagens sacras, até documentos como a 

Carta de Nomeação do Coronel Fabriciano e a Locomotiva Maria Fumaça e seus 

carros de passageiros localizados na cidade de Ipatinga. Principalmente, quanto a 

bens imóveis, entre eles destacam-se: a Igreja Matriz de São Sebastião e seu acervo 

e a fachada do Colégio Angélica, localizadas em Coronel Fabriciano; a antiga Estação 

Ferroviária de Ipatinga que, atualmente, abriga o Museu Estação Memória Zeza 

Souto, e a Igreja Matriz de Santana do Paraíso. O patrimônio natural também compõe 

a lista de bens tombados do IEPHA, em Timóteo, por exemplo, está protegido o 

conjunto paisagístico e natural Parque do Rio Doce (PERD), única área tombada na 

classificação do IEPHA como Conjuntos Arquitetônicos, Paisagísticos, Naturais, 

Arqueológicos. 

 

A maioria dos bens tombados na RMVA se relaciona com o início do seu processo de 

povoamento que data da primeira metade do século XX. O processo de 

desenvolvimento urbano devido à instalação das siderúrgicas – a Acesita no 
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município de Timóteo e a Usiminas em Ipatinga – na região também vem sendo 

privilegiado pelas politicas de proteção do patrimônio municipal.  

 

De acordo com os cadastros realizados no Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a 

região metropolitana do Vale do Aço possui atualmente quatro museus no total, sendo 

dois em Ipatinga, um em Coronel Fabriciano e outro em Timóteo. Desses apenas o 

Museu Padre Joseph Cornelius Marie De Man localizado dentro do Unileste em Cel. 

Fabriciano é administrado por uma instituição privada.  

 

De porte metropolitano, a RMVA conta com os seguintes equipamentos educativos, 

esportivos e/ou culturais: em Ipatinga o Shopping do Vale que acopla cinema, 

biblioteca, centro cultural, teatro além de bares e restaurantes; a Associação 

Esportiva e Recreativa Usipa, principal instalação privada de esporte e lazer; o 

Parque Ipanema com suas quadras e áreas de esporte, além do Parque da Ciência 

de Ipatinga e o Estádio Lamegão, mais conhecido como Ipatingão, que recebe jogos 

do campeonato mineiro de futebol. Em Coronel Fabriciano está localizado um teatro 

amplo no campus do Unileste e a Praça da Estação, local de shows e feiras. Em 

Timóteo o Parque Estadual do Rio Doce com área de camping, restaurante e o centro 

de pesquisa fecham essa listagem.   

 

O trabalho cultural do Unileste tem se pautado cada vez mais na veiculação e 

socialização das produções artístico-culturais individuais e institucionais, contribuindo 

para um efeito plural e multiplicador. A instituição consolida-se na área artística e 

cultural inserindo no campo acadêmico trabalhos didáticos como aulas de artes 

cênicas, Teatro Universitário, Coral Unileste, além da parceria com grupos culturais 

da região. E para legitimar e expandir essa produção e criação artística, o Unileste 

possui espaços como Espaço B, Museu Padre de Man e o Teatro João Paulo II que 

faz parte do circuito cultural da região. 
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2.4. Cenário da Infraestrutura  

 

Minas Gerais é um estado que conta com boa infraestrutura. Tem a maior rede 

rodoviária do país e a sua rede de ferrovias equivale a 18% da malha nacional. As 

ferrovias estão interligadas diretamente aos portos de Vitória, Santos, Itaguaí e Rio de 

Janeiro para favorecer o escoamento dos produtos mineiros.  O Estado tem a maior 

empresa de energia integrada do Brasil, a Companhia Energética de Minas Gerais 

(Cemig), que é responsável pela geração de 17% da energia elétrica nacional. Além 

de suas 67 usinas hidrelétricas e por meio de parcerias com a iniciativa privada a 

Cemig mantêm cerca de 100 pequenas centrais hidrelétricas. 

 Minas Gerais mantém, ainda, a Gasmig, companhia de fornecimento e distribuição 

de gás natural de Minas Gerais, com mais de 800 km de gasodutos, e importante 

fornecedora de energia para o Vale do Aço.  O Estado se notabiliza pela qualidade e 

ampla rede de telecomunicações, com interligação por fibra ótica com os principais 

centros nacionais e polos econômicos de Minas, favorecendo a transmissão de 

dados, serviços de internet e de telefonia fixa e móvel. 

 A Região Metropolitana do Vale do Aço, sede do Unileste, é altamente urbanizada. 

Atualmente são 140.451 domicílios dos quais apenas 1,35% são rurais. Conta com 

boa infraestrutura de fornecimento de energia elétrica, água tratada, esgoto, limpeza 

urbana, telefonia fixa e telefonia celular. No primeiro semestre de 2013, 94,2% dos 

domicílios eram atendidos pela rede geral de abastecimento de água, 80% com 

esgoto e 45% com esgoto tratado. 

O serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto é feito pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Em Timóteo, a coleta de esgoto é realizada 

pela própria prefeitura. O recolhimento de resíduos sólidos é realizado pelas 

prefeituras municipais por meio de empresas terceirizadas. Mais de 90% da região é 

atendida pelos serviços de coleta de lixo e varrição, que são de responsabilidade das 

respectivas prefeituras. O abastecimento de energia elétrica é feito pela Companhia 

Energética de Minas Gerais (Cemig). 
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A região é servida por várias agências dos correios e por serviços de internet discada 

e banda larga, oferecidos por diversos provedores de acesso gratuitos e pagos. Há 

serviços de telefonia fixa. O serviço telefônico móvel, por telefone celular, é oferecido 

pelas quatro principais operadoras nacionais.  

A região é sede da TV Cultura Vale do Aço, que retransmite a programação da TV 

Cultura e da Rede Minas, e sede da InterTV dos Vales, afiliada da Rede Globo. 

Recebe sinais de televisão aberta de várias outras emissoras de televisão. A RMVA 

conta com vários jornais em circulação. Os principais são os Jornais do Vale do Aço e 

o Diário do Aço. Existem várias emissoras de rádio, tanto FM quanto AM, inclusive 

afiliadas de grandes redes nacionais.  

A região conta com o Aeroporto da Usiminas, ligada à Associação Internacional de 

Transportes Aéreos (AIATA), um dos maiores do Estado. O aeroporto encontra-se no 

município de Santana do Paraíso atendendo a toda a Região Metropolitana do Vale 

do Aço, com voos diários para Belo Horizonte e outros destinos. O aeroporto mais 

próximo do aeroporto da Usiminas é o da cidade de Governador Valadares, localizada  

cerca de  115 km da RMVA. 

A Região possui estações ferroviárias: em Timóteo a de Mário Carvalho e em Ipatinga 

a Intendente Câmara, localizada à beira da BR-381. A estação de Intendente Câmara 

é uma das maiores da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Essas estações são 

importantes para a economia regional, pois são alternativas para o escoamento da 

produção e recebimento de matéria-prima. A ferrovia é também a alternativa de 

transporte coletivo regular mais barato para várias cidades da mesorregião 

metropolitana de Belo Horizonte, leste mineiro e Espírito Santo. 

A RMVA é atendida pela BR 381 e possui fácil acesso às BR 458, que a conecta à 

BR 116, e às MG 425 e MG 133, e, ainda, a rodovias de importância estadual e 

nacional.  A frota de veículos da região é de, aproximadamente, 213.127 unidades.  O 

crescimento no número de veículos está causando um tráfego cada vez mais lento. A 

Região Metropolitana conta com boas estações rodoviárias e é atendida com saídas 

diárias regular para as principais cidades de Minas Gerais e localidades fora do 
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Estado. O transporte coletivo intramunicipal e intermunicipal na RMVA é efetuado por 

empresas privadas, atendendo aos bairros da região.  

Como na maioria das médias e grandes cidades brasileiras, a criminalidade tem sido 

um problema na região. A RMVA possui vários serviços das polícias Civil e Militar, 

como a Delegacia Regional de Polícia Civil; Delegacia Adjunta de Plantão; Delegacia 

Adjunta de Falsificações e Defraudações; Delegacia Adjunta de Furtos e Roubos; 19ª 

Delegacia Seccional de Polícia Civil, Delegacia Adjunta de Crime Contra a Mulher e 

Orientação ao Menor; Delegacia Adjunta de Trânsito; Delegacia Adjunta de Apoio ao 

Juizado Especial Criminal; Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Vida; Delegacia 

Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes; Circunscrição Regional de Trânsito 

(CIRETRAN); 12ª Regional da Polícia Militar e 14° Batalhão da Polícia Militar do 

estado de Minas Gerais. A região sedia as 178º Cia Especial e a 152ª Cia da Polícia 

Militar de Minas Gerais.  

Os municípios de Ipatinga e Coronel Fabriciano mantêm Guarda Municipal, com a 

função de proteger bens, serviços e instalações e colaborar com os órgãos de 

fiscalização. Existem serviços de Defesa Civil que se responsabilizam pelas ações 

preventivas, assistenciais, recuperativas e de socorro em situações de risco público.  

 A RMVA conta, ainda, com mais de 60 entidades da administração pública em níveis 

federal e estadual, como Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Poder 

Judiciário, Secretarias de Estado e Agência de Desenvolvimento Metropolitano, entre 

outras. Diversos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vêm 

sendo implantados na região. São programas voltados para habitação, educação, 

saneamento e saúde que somam um montante de investimentos da ordem de R$ 317 

milhões. 

A região é caracterizada pela existência de grandes empresas, as mais destacadas 

são a Usiminas, a Aperam e a Cenibra. Além dessas, a RMVA conta com mais de 

26.500 empresas de prestação de serviços, industriais, do comércio e do agribusiness 

conforme Junta Comercial de Minas Gerais. Para atendimento às demandas da 

região, existem cerca de 50 agências bancárias. 
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Em relação aos fatores determinantes da capacidade e da qualidade da infraestrutura 

oferecida pelos municípios da RMVA, segundo estudos do Sebrae, considerou-se as 

seguintes variáveis: abastecimento de água; taxa de urbanização; número de 

ferrovias; linhas de telefone fixo per capita; participação das despesas públicas com 

saúde; número de habitantes por médico; número de habitantes por enfermeiro; 

matrículas no Ensino Médio em relação à população de 15 a 19 anos; participação 

das despesas públicas com saneamento; número de rodovias. No caso da RMVA em 

2013, Ipatinga foi classificada como 25º melhor infraestrutura do Estado de Minas 

Gerais, Timóteo como 34º Coronel Fabriciano na 70º posição e Santana do Paraíso 

em 356º lugar. 

 

2.5. Cenário da Saúde  

 

O cenário da saúde de um município, Estado ou região são medidos por indicadores 

de saúde que descrevem as características de uma população e são utilizados para 

avaliar suas condições de saúde. Com apoio dos indicadores definem-se as 

estatísticas vitais que fornecem o número e as características dos fatos ou eventos 

vitais (natalidade, mortalidade, entre outras) relacionados a um determinado grupo 

populacional. 

  

De acordo com os registros do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) no cenário das estatísticas vitais do estado de Minas Gerais no ano de 

2012, nasceram vivas 260.544 crianças. Na região e no colar metropolitano do Vale 

do Aço no mesmo período ocorreram 9.793 nascimentos, com destaque para os 

municípios de Ipatinga (3.440); Coronel Fabriciano (1.469) e Timóteo (1.098). A taxa 

bruta de natalidade em Minas Gerais de acordo com o IBGE (2010) foi de 13,03 por 

mil habitantes, apresentando um decréscimo na taxa de fecundidade do estado de 2,2 

filhos para 1,7 filhos por mulher no período de 2000 a 2010. Nas estatísticas de 

mortalidade no estado tiveram destaque as doenças do aparelho circulatório (33.458), 

as neoplasias (19.920), as doenças do aparelho respiratório (14.247), as causas 

externas de morbidade e mortalidade (14.237). 
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No cenário da região e colar metropolitano as principais causas de óbito foram as 

doenças do aparelho circulatório (624) em ordem de maior prevalência as doenças 

hipertensivas, infartos agudos do miocárdio e doenças cerebrovasculares; as 

neoplasias (532) da próstata, da traqueia, brônquios e pulmões, da mama e colo do 

útero; as causas externas de morbidade e mortalidade (495) por agressões e 

acidentes de transporte e as doenças do aparelho respiratório (190) por pneumonias 

e doenças crônicas das vias aéreas inferiores. 

 

A taxa de mortalidade infantil em Minas Gerais em 2013 foi de 12,4 óbitos por mil 

nascidos vivos, apresentando uma significativa redução em relação a 2002. Em 

relação a razão de mortalidade materna, em 2012 foi observada queda nas mortes de 

mulheres decorrentes de complicações na gravidez e no parto, com o registro de 65 

óbitos por 100.000 nascidos vivos. As causas relacionadas a estes óbitos 

(hipertensão, hemorragia, infecções e aborto) foram consideradas em sua maioria 

evitáveis e com possibilidades de atendimento, principalmente nos serviços de 

atenção primária que se encontrem devidamente organizados.  

 

A rede de serviços de saúde estadual contava com 35.738 estabelecimentos de 

saúde registrados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

entre unidades de saúde, hospitais, policlínicas, farmácias, laboratórios e diversos 

outros tipos de serviços até dezembro de 2014.   

 

Nos quatro municípios que compõem a região metropolitana do Vale do Aço estão 

cadastrados 738 estabelecimentos de saúde (postos de saúde, unidades básicas de 

saúde, policlínicas, hospitais, consultórios isolados, centros de especialidades, 

unidades de apoio diagnose e terapia e centro de atenção psicossocial) com 489 

unidades em Ipatinga, 129 em Coronel Fabriciano, 106 em Timóteo e 14 em Santana 

do Paraíso. Funcionam na região seis hospitais gerais localizados nos municípios de 

Ipatinga (3), Timóteo (1) e Coronel Fabriciano (2).  
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A Região Metropolitana do Vale do Aço conta com  diversos estabelecimentos de 

saúde, privados e públicos, entre hospitais, prontos-socorros, postos de saúde e 

serviços odontológicos. Conta com cerca de 900 leitos hospitalares. Além dos 

Hospitais Unimed Vale do Aço, São Camilo, e Vital Brazil, o Hospital Márcio Cunha é 

um dos melhores da região. Está localizado no Bairro das Águas em Ipatinga e foi 

inaugurado em 1965 pela Usiminas. É o primeiro no país a ser certificado com 

excelência nos critérios do Manual das Organizações Prestadoras de Serviços 

Hospitalares da Organização Nacional de Acreditação (ONA).  

 

Para desenvolver as ações de atenção primária a saúde na região estão cadastradas 

60 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) com 462 Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) distribuídos nos municípios de Ipatinga (30 equipes com 168 ACS), 

Coronel Fabriciano (nove equipes com 154 ACS), Timóteo (15 equipes com 102 ACS) 

Santana do Paraíso (seis equipes com 38 ACS). Os índices de coberturas 

populacionais das equipes municipais da região metropolitana e do colar 

metropolitano variam de 60 a 100% da população total dos municípios. 

 

A partir do contexto epidemiológico devem ser organizadas, estruturadas e 

implementadas as políticas públicas de saúde para a atenção à mulher, criança, 

adolescente, adulto e idoso nos serviços de saúde dos municípios. Essas políticas 

apresentam em seu contexto a consolidação dos direitos dos cidadãos de receber os 

cuidados de saúde considerando os fatores condicionantes e determinantes do 

processo saúde doença. 

 

Também, nesse enfoque, devem ser referenciadas as abordagens dos conteúdos 

disciplinares dos cursos de formação profissional da área da saúde, preparando os 

futuros profissionais para desenvolver adequadamente as ações de promoção da 

saúde, prevenção de agravos e recuperação do estado de saúde da população da 

região, preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

28 

 

Considerando que o percentual da população da região compreende jovens que são 

absorvidos pelo mercado de trabalho do setor siderúrgico e demais empresas e 

conferem ao Vale do Aço a posição de um polo industrial de referência nacional, o 

Unileste exerce papel fundamental na região por ofertar cursos na área da saúde 

viabilizando a continuidade dos estudos desses jovens, permitindo a ascensão 

profissional por meio de uma melhor qualificação acadêmica. 

 

2.6. Cenário Educacional 

 

De acordo com a “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil” a expectativa de 

anos de estudo aos 18 anos, em 2010, era de 9,96 em Timóteo, 9,68 em Ipatinga, 

9,29 em Coronel Fabriciano e 8,38 em Santana do Paraíso. No Brasil, este indicador 

era de 9,54 e em Minas Gerais 9,38.  

 

Com relação a taxa líquida de matrícula no ensino superior, enquanto no Brasil era 

em 2010 de 13,95%, Minas Gerais possuía índice de 14,97%. Na RMVA, Ipatinga 

com 19,68%, Timóteo com 18,64%, Coronel Fabriciano com 14,69% e Santana do 

Paraíso com 4,99%. Os demais 24 municípios do colar metropolitano possuíam taxa 

líquida em média de 10,74%. 

 

Os principais municípios da RMVA apresentavam, em 2010, tanto a taxa líquida 

quanto a taxa bruta de matrículas no ensino superior maiores que a média nacional. 

No entanto, ainda longe da meta do Plano Nacional de Educação (2014) que 

estabelece uma taxa bruta de 50% e líquida de 33% para as matrículas no ensino 

superior. Já o colar metropolitano apresentava, em 2010, dados inferiores à média 

nacional e à de Minas Gerais. 

 

Com relação à frequência bruta de matrícula no ensino médio, em 2010 Timóteo com 

86,24%, Ipatinga com 73,31%, Coronel Fabriciano 69,41% e Santana do Paraíso 

60,06%. Já a taxa líquida de matrícula no ensino médio, também dados de 2010, 
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Timóteo com 60,31%, Ipatinga com 51,14%, Coronel Fabriciano com 49,73% e 

Santana do Paraíso com 41,14%. 

 

Esse cenário reflete nos cursos de graduação, pois cresce, também, a demanda por 

profissionais aptos a atender o mercado de trabalho da região metropolitana do Vale 

do Aço e outras. 

 

2.6.1 Educação Básica 

 

De acordo com os dados do Censo Escolar/2014, desde 2010, a creche apresenta 

expansão no número de matrículas, registrando aumento de 5,93% entre 2013 e 

2014, o que corresponde a 161 mil novas matrículas. A pré-escola aumentou de 

4.860.481 para 4.964.015 (2,1%). Destaca-se que, em relação à pré-escola (4 e 5 

anos), com a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, parte do seu público-

alvo foi transferido para o 1º ano do Ensino Fundamental. A maior participação na 

Educação Infantil está nas redes municipais de ensino. Os municípios detêm 69,7% 

do atendimento, que, em termos absolutos, correspondem a 5.475.473 matrículas. O 

setor privado participa com 29,6%, seguido das redes estaduais com 0,71%, e da 

rede federal, que não tem uma participação significativa sobre o total de matrículas da 

Educação Infantil.  

 

Na RMVA, a expansão da Educação Infantil pode ser constatada nas cidades de 

Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, amparada pelos recursos do governo federal, 

por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (Pro Infância), um programa de assistência financeira ao 

Distrito Federal e aos municípios para a construção, reforma e aquisição de 

equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da Educação Infantil.  

 

Em relação ao Ensino Fundamental, no Brasil, que tem atendimento praticamente 

universalizado, destaca-se seu histórico de distorção idade-série, sustentada pelos 

altos índices de retenção, o que impulsiona a oferta de matrículas na Educação de 
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Jovens e Adultos (EJA). Todavia, a tendência observada nos últimos anos na oferta 

do ensino fundamental se mantém, o contingente de 28.459.667 matrículas em 2014 

apresentou uma variação negativa de 2,1% em relação a 2013. Em termos absolutos, 

esse decréscimo corresponde a 609.614 matrículas.  

 

Nessa perspectiva, o aluno potencial do Ensino Médio é o concluinte do Ensino 

Fundamental. No caso do ensino médio regular, a estimativa é que a situação de 

equilíbrio da matrícula esteja em torno de 10,4 milhões de estudantes, que 

correspondem à população na faixa etária de 15 a 17 anos, contra os atuais 8,3 

milhões de matriculados. A oferta no Ensino Médio em 2014 totalizou 8.300.189 

matrículas, 0,15% menor que em 2013.  

 

No Ensino Fundamental, a participação das redes municipais corresponde a 68,1% 

das matrículas dos anos iniciais, cabendo às redes estaduais 14,8%, enquanto as 

escolas privadas atendem 17,0%. Já nos anos finais, a distribuição entre as redes se 

inverte: a rede estadual detém a maior participação, com 44,7% das matrículas, a 

rede municipal 41,1% e o setor privado 14,1%. No Ensino Médio, a rede estadual 

continua a ser a maior responsável por sua oferta, com 84,7% das matrículas. O setor 

privado atende 12,9% e as redes federal e municipal atendem juntas, 1,8%. 

Vislumbra-se que a expansão dessa etapa de ensino será alcançada com a melhoria 

do fluxo escolar no Ensino Fundamental, etapa que gera demanda para o Ensino 

Médio. 

 

Na RMVA esses dados também podem ser comprovados, considerando, inclusive, o 

impacto da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da 

Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que torna obrigatória a Educação Básica dos 4 

aos 17 anos, o que  vem mobilizando o Estado e os municípios para as adequações 

quanto à Educação Infantil e Ensino Médio.  

 

Os números também mostram a expansão da Educação Profissional, considerando 

apenas a educação profissional, concomitante e a subsequente, ao ensino médio. 
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Nesse sentido, o crescimento foi de 24,7%, atingindo mais de 1,3 milhões de 

matrículas em 2014. Incluindo o ensino médio integrado, os números indicam um 

contingente de 1,7 milhões de estudantes atendidos, com forte expansão na rede 

federal, com aumento de 8,2% em um ano.  

 

Assim, a partir dos dados do Censo Escolar/2014, pode-se afirmar que a tendência de 

adequação na distribuição, por modalidades e etapas de ensino, das matrículas da 

educação básica, observadas desde 2007, apontam para políticas públicas, que têm 

como objetivo, ações que visam à expansão da Educação Infantil e do Ensino Médio, 

bem como a universalização do Ensino Fundamental.  

 

Além disso, destacam-se as cinco metas do Programa Todos pela Educação, 

movimento da sociedade civil brasileira, fundado em 2006, que tem a missão de 

contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, o país 

assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica de 

qualidade. Suas metas são: (i) toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; (ii) 

toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos; (iii) todo aluno com aprendizado 

adequado ao seu ano; (iv) todo jovem de 19 anos com o Ensino Médio concluído; (v) 

investimento em Educação ampliado e bem gerido. 

 

Toda essa análise em relação à realidade da educação brasileira, também reflete as 

tendências do Vale do Aço, de acordo com os dados do Censo Inep/2013, o que 

impacta a Educação Superior, considerando a inserção da população local nos cursos 

de graduação.  

 

2.6.2 Educação Superior 

Desde 1991, entre as três áreas que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), a educação é a dimensão que mais vem crescendo e contribuindo 

para a melhoria dos Índices de Desenvolvimento Humano dos municípios da RMVA. 

Esse crescimento do indicador educação se deve principalmente, à elevação dos 
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níveis de escolaridade da população nos municípios da região, ainda que algumas 

desigualdades regionais possam existir.  

 

No ranking do IDHM Educação: com exceção de Santana do Paraíso, todos os outros 

municípios têm o IDHM Educação mais alto do que a média estadual e nacional. Nos 

municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, os níveis de escolaridade da 

população adulta estão acima da média estadual, sendo que em Timóteo e Ipatinga 

mais de 60% da população com mais de 18 anos tem o ensino fundamental completo 

enquanto no estado de Minas Gerais, apenas 51,4% da população com 18 anos ou 

mais tem o ensino fundamental completo. Nesses dois municípios, os anos esperados 

de estudo estão acima da média estadual e nacional. Em Coronel Fabriciano a 

escolaridade da população adulta também está acima da média do estado, com 

58,6% da população de mais de 18 anos com o ensino fundamental completo, porém 

os anos esperados de estudo estão abaixo da média do estado. Já em Santana do 

Paraíso, os dois indicadores estão abaixo da média de Minas Gerais – e apenas 

45,7% da população com 18 anos ou mais tem o ensino fundamental completo.  

 

Em relação aos outros indicadores de cobertura do sistema de ensino e de 

escolarização apresentados no quadro 2, podemos observar que esse padrão se 

repete, com Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo apresentando índices de 

frequência escolar em todas as faixas etárias acima ou bem próximos das médias do 

estado e do país, enquanto que Santana do Paraíso fica abaixo da média da região e 

do estado, principalmente no que se refere à proporção de crianças entre 5 a 6 anos 

que estão frequentando a escola. Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo têm mais de 

90% da população de 5 a 6 anos frequentando a escola, sendo 97,2%, 91,7% e 

98,9%, respectivamente. Santana do Paraíso chama atenção com mais de 30% da 

população nessa faixa etária ainda sem acesso a escolas ou pré-escolas, bem abaixo 

da média estadual de frequência escolar para crianças entre 5 e 6 anos de idade, e 

que ficou em 92,2%. 

 

Quadro 2 -  IDHM Educação e indicadores de frequência escolar, 2010. 
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Cidades da 
RMVA 

IDHM 
Educação 

Expectativa 
de anos de 
estudo 

Percentual da 
pop. de 5 e 6 
anos que 
frequenta 
escola 

Percentual da 
pop. de 6 a 14 
anos que 
frequenta 
escola 
 

Percentual da 
pop. de 15 a 17 
anos que 
frequenta escola 

Percentual da 
pop. de 18 a 
20 anos com 
Ensino médio 
completo 

Coronel 
Fabriciano 

0,696 9,3 97,2 98,1 83,0 49,4 

Ipatinga 0,705 9,7 91,7 97,8 83,4 50,8 

Santana do 
Paraíso 

0,552 8,4 66,2 97,1 75,4 28,3 

Timóteo 0,742 9,9 98,4 98,6 88,4 51,4 

Minas Gerais 0,638 9,4 92,2 97,5 83,6 42,8 

Brasil 0,637 9,5 91,1 96,7 83,3 41,0 

Fonte: Censo 2010/Atlas PNUD 2010 

 

O percentual da população que frequenta a escola entre 6 e 14 anos é superior ao da 

média brasileira entre os quatro municípios da RMVA e fica acima ou muito próximo 

da média estadual em todos eles. A situação volta a se diferenciar no ensino médio, 

com o percentual de jovens entre 15 a 17 anos que frequenta a escola em Coronel 

Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, muito próximo ou superior à média do estado e do 

país (ambas em torno de 83%), e em Santana do Paraíso, mais abaixo, com cerca de 

25% da sua população nessa faixa etária está fora da escola.  

 

O impacto da pobreza e da desigualdade social na permanência dos jovens no ensino 

médio seria a principal explicação para essa defasagem. Com isso, enquanto nos 

municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, cerca de 50% da população 

entre 18 e 20 anos, tem ensino médio completo, índices superiores à média do estado 

e do país (ambas próximas de 42%), em Santana do Paraíso apenas 28,34% dos 

jovens nessa faixa etária, quase a metade, possui a mesma formação. 

 

Em relação ao acesso ao ensino superior, Ipatinga e Timóteo apresentam os maiores 

percentuais de população com mais de 25 anos com ensino superior completo na 

região, próximos à média brasileira e acima da média para o estado. A seguir vem 

Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso, com apenas 4,3% de sua população acima 

de 25 anos com nível superior completo, percentual bem inferior à média da região, 

do estado e do país. As taxas de frequência bruta ao ensino superior entre os 

municípios da região indicam uma alteração importante nesse quadro no sentido de 
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favorecer uma melhoria no nível de escolarização da população adulta. As taxas de 

frequência bruta ao ensino superior de 2010 eram bastante altas em Ipatinga e 

Timóteo, ficando em torno dos 40%, percentuais significativamente mais elevados do 

que os encontrados para Minas e para o Brasil, enquanto que em Coronel Fabriciano 

esse número era um pouco mais baixo, mas chegava a 32%, acima das médias 

encontradas para o estado e o país, que estão em 29,6% e 29,8%, respectivamente. 

Já em Santana do Paraíso essa taxa era de apenas 13%, muito abaixo dos outros 

municípios da RMVA. 

 

Quadro 3 - Indicadores de frequência escolar, analfabetismo e acesso ao Ensino Superior. 
 Cidades da 

RMVA 
Tx. 

analfabetismo p/ 
maiores de 15 

anos/ 
analfabetismo 

funcional 

Tx. 
frequência 
líquida à 

pré escola 

Tx. 
frequência 
líquida ao 

ensino 
fundamental 

Tx. 
frequência 
líquida ao 

ensino 
médio 

Tx. 
frequência 
bruta ao 
ensino 

superior 

Percentual da 
pop. de 25 

anos ou mais 
c/ superior 
completo 

Coronel 
Fabriciano 

6,1 75,2 93,8 49,7 32,0 8,7 

Ipatinga 5,0 50,7 92,4 51,1 40,7 11,4 

Santana do 
Paraíso 

9,3 26,8 94,3 41,1 12,9 4,3 

Timóteo 4,4 69,7 95,9 60,3 38,9 11,6 

Minas Gerais 9,4 58,1 93,2 46,6 29,6 10,6 

Brasil 9,6 55,0 92,1 43,4 29,8 11,6 

Fonte: Censo demográfico 2010. 

 

As taxas líquidas de matrícula na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino 

médio refletem os padrões observados no percentual da população dessa faixa etária 

que deveria estar na escola. O município de Santana do Paraíso apresenta 

novamente a menor taxa líquida de matrícula na pré-escola e Timóteo a maior taxa 

líquida de matrícula nos três níveis de ensino, da pré-escola ao médio. Ipatinga se 

destaca no ensino superior, mas fica abaixo da média do estado na taxa líquida de 

matrícula na pré-escola e no ensino fundamental, só melhorando sua posição a partir 

do ensino médio. Já Coronel Fabriciano se destaca na taxa de matrícula na pré-

escola, a mais alta da região, mas passa para o terceiro lugar da região na taxa 

líquida de matrícula do ensino médio e do ensino superior. 

 

Quadro 4: Indicadores de defasagem escolar e de qualificação da mão-de-obra, 2010. 
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Cidades da 
RMVA 

Percentual de 
6 a 14 anos no 
fundamental 
sem atraso 

Percentual 
de 6 a 14 
anos no 
fundamental 
c/ 1 ano de 
atraso 

Percentual 
de 15 a 17 
anos no 
médio sem 
atraso 

Percentual 
de 15 a 17 
anos no 
médio c/ 1 
ano de 
atraso 

Proporção 
de 
ocupados 
c/ médio 
completo - 
18 anos 
ou mais 

Proporção de 
ocupados c/ 
superior 
completo - 18 
anos ou mais 

Coronel 
Fabriciano 

67,8 19,9 76,4 17,1 69,6 10,8 

Ipatinga 71,9 16,4 77,8 17,2 72,0 13,7 

Santana do 
Paraíso 

60,7 16,6 61,0 20,2 52,5 5,8 

Timóteo 68,9 20,6 76,1 18,6 75,5 14,6 

Minas Gerais 65,8 19,4 72,9 20,4 41,3 12,3 

Brasil 65,6 18,5 72,8 20,4 44,9 13,2 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 

 

No quadro 4 acima, os dados sobre a defasagem escolar, importante indicador de 

qualidade do ensino, mostram novamente Ipatinga e Timóteo com os melhores 

indicadores da região, no fundamental e no ensino médio, seguidos por Coronel 

Fabriciano, com Santana do Paraiso novamente ocupando a última posição, com 

percentuais de alunos entre 6 a 14 no ensino fundamental sem atraso e de alunos 

entre 15 a 17 no ensino médio sem atraso, mais baixos que as médias estaduais e 

nacionais. Os municípios da RMVA apresentam uma proporção da população 

ocupada e maior de 18 anos com ensino médio completo bem mais alta que no resto 

do estado e no país, inclusive em Santana do Paraíso, sendo que em Ipatinga e 

Timóteo, a proporção de ocupados com ensino superior completo é também mais alta 

que no resto do estado e no país, o que indica um bom nível de qualificação da mão-

de-obra disponível na região. 

 

De acordo com o censo da educação superior de 2013, os quatro municípios da 

RMVA contavam com 11 instituições de ensino superior ofertando cursos na 

modalidade presencial. Dessas, 8 ofertam cursos em Ipatinga, 2 em Timóteo, 1 em 

Santana do Paraíso e 1 em Coronel Fabriciano. Sendo que o Unileste possui cursos 

ofertados tanto em Ipatinga quanto em Coronel Fabriciano. 

 

Em 2013, o censo apresentava um total de 78 cursos com matrículas nas Instituições 

de Educação Superior (IES) que atuam na RMVA, envolvendo 47 opções diferentes 
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de graduação.  A distribuição de acordo com a modalidade era de, 31 cursos na 

modalidade bacharelado, 8 licenciaturas, e 8 tecnólogos. Deste total o Unileste tinha 

matrículas em 34 diferentes cursos, sendo 23 bacharelado, 6 licenciaturas e 5 

tecnológicos.  

 

O total de vagas ofertadas nos 4 municípios da RMVA era de 10.736. Destas, 8.914 

em bacharelados, 699 em licenciaturas e 1.123 em tecnólogos. Nesse cenário, o 

Unileste contribuía com 3.555 vagas para bacharelados, 199 para licenciaturas e 103 

para tecnólogos.  

 

Tinha-se em 2013, na RMVA, 20.455 matrículas na Educação Superior, com 19.286 

em cursos de bacharelado, 987 em licenciaturas e 172 tecnólogos. Do total de 

matrículas o Unileste possuía 6.986 o que representava 34,1% do total. Em 2013, 

ocorreram 7.396 ingressos na graduação presencial nas IES que atuam na RMVA. 

Deste total, 2.703 foram ingressos no Unileste, correspondendo a 36,5% do total. 

Dentre os municípios do colar metropolitano do Vale do Aço, apenas em Caratinga 

existia, em 2013, instituição de ensino superior com oferta de graduação presencial. 

Era um total de 3 IES, com 6.141 vagas ofertadas, 3.860 matrículas e 1.202 

ingressos, isto em 23 cursos.  

 

3. CONTEXTO DO CURSO 

Diante do cenário educacional apresentado acima, verifica-se que a demanda por 

professores de Ciências e de Biologia qualificados tem sido crescente nos últimos 

anos. Na conjuntura atual do sistema de ensino, a necessidade de uma formação 

qualificada do professor de Ciências e de Biologia se deve às transformações 

conceituais e operacionais advindas das descobertas científicas, buscando uma visão 

integradora entre o homem e o meio ambiente.  

 

O profissional a ser formado deve desenvolver competências e habilidades que o 

possibilitem exercer sua função, de forma dinâmica, transmitindo conhecimentos e 
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valores que dizem respeito à utilização racional e equilibrada dos recursos naturais, à 

importância da conservação da biodiversidade. Nesse contexto, a localização do Vale 

do Aço e sua demanda por profissionais da área, foram fatores propulsores para se 

estabelecer as diretrizes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Unileste. 

  

Considerando que um alto percentual da população da região compreende jovens que 

são absorvidos pelo mercado de trabalho do setor siderúrgico e demais empresas que 

conferem ao Vale do Aço a posição de um pólo industrial de referência nacional, a 

escolha de funcionamento do curso de Ciências Biológicas no período noturno, vem 

viabilizar a continuidade dos estudos desses jovens, permitindo a ascensão 

profissional através de uma melhor qualificação acadêmica.  

 

A modalidade licenciatura foi proposta buscando suprir a necessidade emergencial de 

formação de professores em escolas públicas e privadas da região, escolas de 

periferia, principalmente em pequenos municípios. Ademais, em função da 

necessidade de se formar o profissional no tempo satisfatório para atuar na área 

educacional, foi estabelecido o período mínimo de integralização 4 anos (8 períodos).  

 

Cabe ressaltar que a fundamentação teórico/metodológica do curso proposto, permite 

desenvolver projetos de pesquisa e atividades de extensão para contribuir na 

formação profissional conferindo um caráter investigativo e crítico no processo de 

ensino e aprendizagem, das ciências biológicas.  

 

O curso, através da trilogia ensino, pesquisa e extensão, busca a construção do 

conhecimento, a estruturação do pensamento científico, o oferecimento de um ensino 

de qualidade e, através do atendimento à comunidade, o estabelecimento de uma 

relação social efetiva. 
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3.1.  Missão do curso  

 

O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura do Unileste tem como missão formar 

professores para atuação no Ensino Fundamental e Médio, com uma ampla e sólida 

fundamentação teórico-prática, para desenvolver atividades de ensino e pesquisa e 

outras atividades relacionadas à sua área, proporcionando ao egresso uma 

compreensão do significado das Ciências Biológicas para a sociedade e 

responsabilidade nos vários contextos de sua atuação profissional, ciente do seu 

papel na formação de cidadãos, integrados à diversidade da vida, sempre se 

baseando em critérios de valorização humana, rigor científico e conduta ética. 

 

3.2. Breve histórico do curso 

 

A história de criação e implantação do curso de Ciências Biológicas modalidade 

Licenciatura, vem de encontro com o crescimento industrial do Vale do Aço 

proporcionando uma alternativa para a profissionalização da população local, 

especialmente na área de Ciências e Biologia, atendendo às necessidades 

educacionais da região.  

 

Nesse cenário, o Instituto Católico de Minas Gerais, conceituada entidade 

educacional com sede em Coronel Fabriciano propôs, em 1999, a implantação do 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura, sendo seu funcionamento autorizado 

conforme Portaria nº 209 de fevereiro de 1999 do Ministério da Educação. 

 

Segundo informações da 9a SRE de Coronel Fabriciano, em 1996, 64% dos 

professores de Ciências Físicas e Biológicas das escolas do ensino fundamental e 

83% dos professores de Biologia das escolas do ensino médio não apresentavam 

qualificação superior. Além disso, a pequena oferta de cursos de licenciatura plena 

em Biologia na região do Vale do Aço obrigava os estudantes a frequentar cursos que 

funcionavam nos finais de semana, localizados em outras regiões, distantes em 

média 100 km, onerando seu orçamento com transporte, alimentação e hospedagem.  
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Desse modo, a implantação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

contribuiu para regularizar a situação de profissionais que atuantes nos ensinos 

fundamental (Ciências) e médio (Biologia) sem o devido registro de licenciado. O 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi criado para elevar a qualidade de 

ensino, fornecendo profissionais que capazes de preparar em melhor nível de 

competitividade os novos pretendentes ao grau universitário e, finalmente, para 

minimizar a necessidade de êxodo estudantil na região do Vale do Aço.  

 

Após a implantação do curso, com dois semestres de funcionamento, o corpo 

docente, particularmente da área específica, já se pronunciava a favor de uma 

reformulação da estrutura curricular que contemplasse o perfil do biólogo com 

formação mais ampla e sólida, visto que haviam aspectos relativos às ementas, ao 

conteúdo e à carga horária das disciplinas que, sendo alteradas, possibilitaria melhor 

qualidade ao profissional a ser formado. Tal proposta de reformulação se 

fundamentou no documento que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de Ciências Biológicas.  

 

No ano de 2005 a União Brasiliense de Educação e Cultura – UBEC, associou-se ao 

ICMG, que passou, então, a ser a nova mantenedora do Centro Universitário do Leste 

de Minas Gerais – Unileste. 

  

Em 2007 o curso de Ciências Biológicas passa por nova reformulação, que reforçou a 

necessidade de se elaborar uma nova estrutura curricular com formação mais ampla 

e sólida, tendo em vista a área diversificada de atuação do biólogo e as tendências do 

mercado de trabalho. O curso passa a ser ofertado com 2800 horas dispostas em seis 

períodos. A nova estrutura curricular foi submetida à apreciação do Conselho de 

Curso de Ciências Biológicas e do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão do 

Unileste – CONSEPE sendo aprovada, e entrando em vigor em Fevereiro de 2008. 
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Em agosto de 2009 diante da necessidade de adequação da carga horária total do 

curso de Graduação em Ciências Biológicas, em atender a Resolução nº 4, e o 

Parecer CNE/CES nº- 213/2008 do Ministério da Educação a matriz curricular do 

Curso de Ciências Biológicas foi reestruturada e foram incorporadas algumas 

disciplinas ao currículo de graduação.  

 

No ano de 2010, o Curso de Ciências Biológicas, iniciou juntamente com os demais 

cursos do Unileste, um estudo profundo sobre currículo, verificando assim a 

necessidade de adequação e atualização de sua proposta pedagógica, culminando na 

reforma curricular finalizada em 2015 para ser implantado em 2016. 

 

III. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Os cursos de graduação do Unileste são orientados legalmente, em relação aos seus 

currículos, por diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação - CNE. A partir da Lei 9394/96, as diretrizes curriculares passaram a 

orientar a construção dos currículos dos cursos. Essas diretrizes se sustentam em 

alguns princípios norteadores, a saber: o estímulo à prática de estudo independente, 

o reconhecimento de competências e habilidades adquiridas fora do ambiente 

escolar, a articulação teoria e prática e a avaliação periódica da aprendizagem, com o 

uso de instrumentos variados. As DCNs concebem a formação em nível superior 

como um processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação 

básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, de 

acordo com o perfil de um formando adaptável às novas e emergentes demandas. 

 

Coerente com estes princípios, o Unileste instituiu suas Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Graduação do Unileste, conforme Portaria n°237/03/06/2015.  Essas 

diretrizes expressam a concepção de que o curso de graduação se constitui numa 

etapa inicial da formação em nível superior a ser necessariamente complementada ao 
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longo da vida, de que os tempos escolares devem ser entendidos como aqueles 

indispensáveis para a formação de base, para a continuidade da aprendizagem da 

vida profissional, bem como do desenvolvimento progressivo da autonomia 

intelectual. 

  

O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura do Unileste está estruturado conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas – Parecer 

1.301/2001/ e Resolução n° 7/2002, e nas diretrizes curriculares Nacionais para a 

formação de Professores da Educação Básica, em nível superior Resolução CNE/CP 

Nº 2, de 1º de julho de 2015 considerando as áreas/eixos que norteiam a organização 

do currículo do curso a saber: (i) Biologia Celular, Molecular e Evolução; (ii) 

Diversidade Biológica; (iii) Ecologia; (vi) Fundamentos das Ciências Exatas e da 

Terra; (v) Fundamentos Filosóficos e Sociais  englobando também o estágio e as 

atividades complementares.  E, também, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação do Unileste. 

 

Na conjuntura atual do sistema de ensino, a necessidade de uma formação 

qualificada do professor de Ciências e de Biologia se deve às transformações 

conceituais e operacionais advindas das descobertas científicas, buscando uma visão 

integradora entre o homem e o meio ambiente. O profissional a ser formado deve 

desenvolver competências e habilidades que o possibilitem exercer sua função, de 

forma dinâmica, construindo e transmitindo conhecimentos e valores que dizem 

respeito à utilização racional e equilibrada dos recursos naturais, à importância da 

conservação da biodiversidade. Nesse contexto, a localização do Vale do Aço e sua 

demanda por profissionais da área, foram fatores propulsores para se estabelecer as 

diretrizes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Unileste. 

 

O curso, utilizando-se da trilogia ensino, pesquisa e extensão, busca a construção do 

conhecimento, a estruturação do pensamento científico, o oferecimento de um ensino 

de qualidade e, por meio do atendimento à comunidade, o estabelecimento de uma 

relação social efetiva. 
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Cabe ressaltar que a fundamentação teórico/metodológica do curso proposto, permite 

desenvolver projetos de pesquisa e atividades de extensão que visam ampliar a 

formação profissional conferindo um caráter investigativo e crítico nos processos de 

ensino e de aprendizagem das ciências biológicas. 

 

Preparar este profissional é possível por meio de um processo educativo que envolve 

a interação de atividades práticas e teóricas de ensino, pesquisa e extensão. O curso 

procura adotar uma proposta pedagógica capaz de estimular o aluno a buscar novos 

conhecimentos, partindo do princípio que os mesmos mantêm um diálogo permanente 

com outras áreas de conhecimento, seja de questionamento, complementação e/ou 

ampliação, caracterizando a interdisciplinaridade. Esta interdisciplinaridade depende 

não somente das modificações curriculares, mas está relacionada à capacidade de 

cada um em observar as mudanças culturais e sociais, assim como perceber a 

evolução do processo pedagógico. A aquisição e elaboração conjunta dos 

conhecimentos são reflexos do trabalho em equipe e da influência mútua dos que 

estão permanentemente interagindo em situações de ensino e de aprendizagem. Tais 

interações são favorecidas no Unileste por meio das tecnologias de informação que 

constituem importantes ferramentas para a ampliação dos tempos e espaços 

educativos. 

 

Em consonância com as DCN’s a formação do Licenciado em Ciência Biológicas 

estará pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, 

que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à 

exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições 

educativas da educação básica e da profissão, para que se possa conduzir o 

estudante a:  

I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos 

conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes às exigências da 
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educação básica e da educação superior para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho;  

II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão como 

princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do profissional do 

magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa;  

III - ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material de apoio 

pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção acadêmica-profissional, 

viabilizando os programas de fomento à pesquisa sobre a educação básica;  

IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional e o 

desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla do processo 

formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das dimensões 

psicossociais, histórico culturais, afetivas, relacionais e interativas que permeiam a 

ação pedagógica, possibilitando as condições para o exercício do pensamento crítico, 

a resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a 

inovação, a liderança e a autonomia;  

V - à elaboração de processos de formação do docente em consonância com as 

mudanças educacionais e sociais, acompanhando as transformações gnosiológicas e 

epistemológicas do conhecimento;  

VI - ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o 

aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural dos(das) 

professores(as) e estudantes;  

VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes linguagens e 

seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os ao processo 

pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da criticidade e da 

criatividade;  

VIII - à consolidação da educação inclusiva através do respeito às diferenças, 

reconhecendo e valorizando a diversidade étnico racial, de gênero, sexual, religiosa, 

de faixa geracional, entre outras;  

IX - à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes durante o 

percurso educacional por meio de currículo e atualização da prática docente que 

favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento pedagógico das instituições. 
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4.1. Objetivos do curso 

 

O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura do Unileste tem como finalidade de 

formar professores com fundamentação teórica adequada e capazes de atender à 

demandas da região. A proposta é de formar biólogos que tenham a habilidade de 

expressar com clareza suas ideias, de forma analítica e compreensível, 

desenvolvendo coesão e coerência textuais. Capaz de articular o discurso científico 

em sua base argumentativa e crítica através do pensamento social e filosófico que 

fundamenta as concepções e valores humanísticos na construção do saber. A 

modalidade Licenciatura foi proposta buscando suprir a necessidade emergencial de 

formação de professores em escolas públicas e privadas da região, escolas de 

periferia, principalmente em pequenos municípios. Ademais, em função da 

necessidade de se formar o profissional no tempo satisfatório para atuar na área 

educacional, foi estabelecido o período mínimo de integralização de 3 anos (6 

períodos).  

 

 

4.1.1 Objetivo Geral 

 

O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura do Unileste tem como finalidade formar 

profissionais graduados com adequada fundamentação teórico-prática, reflexivos, 

aptos a participar do processo de aperfeiçoamento do processo educativo do sistema 

educacional do país a de maneira responsável, com participação ativa no 

desenvolvimento de processos pedagógicos bem como um crítico dos processos 

históricos da evolução da educação, visando sempre um ensino ativo e participativo. 

 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 
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A) Formar professores das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio 

na área de Ciências Biológicas para atender as demandas da região. 

 

B) Promover sólida formação teórico-prática e profissional nos campos da 

educação e das ciências da natureza de forma integrada e contextualizada. 

 

      C) promover uma reflexão crítica acerca do papel das ciências da natureza em 

nossa sociedade a partir do entendimento de sua dinâmica sócio-histórica. 

 

D) Compreender as teorias do desenvolvimento humano e as teorias da 

aprendizagem para aplicar metodologias de ensino adequadas às especificidades 

dos sujeitos. 

 

E) Promover a apropriação de novas tecnologias mediacionais na educação 

científica, de modo que os futuros professores possuam uma compreensão dos 

processos de produção e uso destas tecnologias, reconhecendo seu potencial e suas 

limitações. 

 

F) Desenvolver no aluno a capacidade de atuação em prol da educação e da 

conservação da biodiversidade; 

G) Capacitar profissionais para transmissão do conhecimento biológico de forma 

dinâmica; 

H) Demonstrar a importância do papel da educação como ferramenta de inclusão 

social; 

I) Desenvolver a compreensão acerca da importância de uma aprendizagem 

significativa focada no aluno. 

 

 

4.2. Perfil do egresso do curso 
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O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura do Unileste destina-se a formar 

professores para atuar na educação básica, que tenham um amplo conhecimento de 

sua área de formação, que sejam capazes de refletir sobre a sua prática pedagógica 

e de intervir na realidade regional buscando transformá-la. Capazes de desenvolver 

atividades educacionais com consciência da realidade em que vai atuar e da 

necessidade de se tornar agente transformador desta realidade, na busca da melhoria 

da qualidade de vida da população humana, sendo capaz de transmitir o 

conhecimento biológico de forma dinâmica. 

 

Nesse sentido, o curso deve propiciar não apenas as ferramentas tecnológicas e 

cognitivas, mas as comportamentais que permitam ao Licenciado buscar sua 

formação continuada e ser capaz de produzir conhecimentos. O aprendizado dos 

alunos e dos professores e seu contínuo aperfeiçoamento devem ser construção 

coletiva, num espaço de diálogo propiciado pela escola, promovido pelo sistema 

escolar e com a participação da comunidade. 

 

O Licenciado em Ciências Biológicas deverá ser um profissional que atenda aos 

requisitos da formação do Biólogo (Resolução CNE/CES 07 de 11 de março de 2002) 

e do professor de Biologia do Ensino Médio e professor de Ciências do Ensino 

Fundamental, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para o Ensino Fundamental e as 

ecomendações do MEC para os Cursos de Licenciatura, conforme o Art. 62 da Lei 

9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação, e as Resoluções nº2 CNE/CP 1 de 

julho de 2015. 

 

O perfil do profissional a ser formado no Unileste busca o desenvolvimento de 

competências e habilidades que permitam ao aluno transformar-se em um profissional 

capaz de atuar no campo do ensino e da pesquisa, a partir de uma gama de 

conhecimentos teóricos e práticos, consciente de sua responsabilidade como 

educador, nos vários contextos da sua atuação profissional. Apto a atuar 

interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de 
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mudanças contínuas do mesmo, preparado para desenvolver ideias inovadoras e 

ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação. 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Ciências 

Biológicas e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores de 

Educação Básica, em nível superior, o biólogo educador deve ser detentor de 

adequada fundamentação teórica, com base para uma ação competente que inclua o 

conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos. Deve estar apto a capacitar a 

busca autônoma, a produção e divulgação do conhecimento, o exercício de atividades 

de enriquecimento cultural. 

 

O campo de atuação do profissional licenciado em Ciências Biológicas é considerado 

amplo, crescente, em transformação contínua, exigindo um profissional cuja formação 

deverá contemplar: 

A) Visão crítica dos problemas educacionais brasileiros, construindo 

coletivamente soluções compatíveis com os contextos em que atua; 

 B) Compreensão criticidade diante dos problemas do processo de ensino-

aprendizagem de Biologia e de Ciências;  

C) percepção da prática docente de Biologia e de Ciências como um processo 

dinâmico, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e 

modificados continuamente;  

D) Visão da contribuição que a aprendizagem da Biologia pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania;  

E) reconhecimento de seu papel social enquanto educador na construção de uma 

sociedade mais justa e democrática;  

F) visão das ciências da natureza e da saúde enquanto construções humanas, 

geradas dentro de um contexto cultural, social e econômico;  

       G) comprometimento com as questões relativas à preservação do meio ambiente 

e melhoria da qualidade de vida da população. 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Resolução nº 2 1º julho de 2015, 

o egresso da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório de 

informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e 

práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja 

consolidação virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância 

social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe permitir: 

 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária;  

II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica a partir 

de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e 

desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria;  

III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de educação 

básica;  

IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico 

metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases 

do desenvolvimento humano;  

V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;  

VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família 

e a comunidade;  

VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de 

contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras;  
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VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes 

sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras;  

IX - atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, 

executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais;  

X - participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a 

elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico;  

XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua 

realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes 

meios ambiental ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do 

trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros;  

XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria 

prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos;  

XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além 

de outras determinações legais, como componentes de formação fundamentais para 

o exercício do magistério. 

 

4.2.1 Competências e habilidades 

 

A demanda por professores de Ciências e de Biologia qualificados tem sido crescente 

nos últimos anos. Conforme dados da 9ª Superintendência Regional de Ensino de 

Minas Gerais, no ano de 2001, aproximadamente 5.792 alunos concluíram o Ensino 

Médio, apenas na região do Vale do Aço.  

 

Para isso são necessários o desenvolvimento de habilidades específicas para o 

exercício da docência: 

A) Utilizar os conhecimentos das Ciências Biológicas para compreender e 

transformar o contexto sócio político e as relações nas quais está inserida a prática 

profissional, conhecendo a legislação pertinente. 
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B) Atuar, no exercício do magistério do ensino fundamental e médio. 

C) Lecionar Ciências, Biologia, Programa de Saúde, Biologia Educacional e 

Disciplinas Biológicas Profissionalizantes nas redes oficiais e privadas de ensino.  

D) Saber refletir sobre o comportamento profissional que a sociedade espera do 

educador; 

E) Estar atualizado com os novos conhecimentos científicos e educacionais 

buscando o auto-aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos sensos de investigação e 

de criatividade direcionados para o Ensino de Ciências e Biologia;  

F) Associar o ensino de Ciências e Biologia a todas as formas de 

desenvolvimento humano, buscando a interdisciplinaridade do conhecimento;  

G) Adaptar-se ao meio no qual está inserido, com habilidades para desenvolver e 

aplicar material didático e instrucional com os recursos disponíveis;  

       H) Ser receptivo à incorporação de novas técnicas de Ensino de Ciências e 

Biologia no seu projeto de ensino/aprendizagem;  

I) Estar atualizado em relação aos novos projetos e propostas de Ensino de 

Ciências e Biologia;  

J) Saber utilizar os recursos de laboratório e computação como material didático;  

K) Inserir-se no contexto social, disseminando e utilizando o conhecimento 

importante para a sociedade, especialmente no atual panorama de mudanças sócio-

econômicas que valorizam a preservação do meio ambiente e da saúde pública, 

desenvolvendo um trabalho que contemple a educação ambiental, a saúde, a 

conscientização ecológica e os valores éticos no lidar com a natureza;  

L) Encarar o desafio de buscar formas alternativas de educação para contornar 

as dificuldades do ensino em escolas públicas;  

M) Assumir o compromisso de preparar os alunos do ensino fundamental e 

médio para o exercício da cidadania;  

N) Ter consciência da importância social do educador como peça chave no 

desenvolvimento social da coletividade.  

 

4.2.2 Resultados esperados da aprendizagem  
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Para a definição dos componentes curriculares e distribuição desses nos períodos, 

foram considerados os conteúdos, competências e habilidades que o estudante 

deverá saber e adquirir em todos os períodos, sendo denominados “resultados da 

aprendizagem”.  

 

Os conteúdos foram organizados para que as atividades de aprendizagem e as 

tarefas de avaliação sejam alinhadas com os objetivos de aprendizagem que são 

pretendidos para cada componente curricular. Essa organização é denominada 

“alinhamento construtivo” centrada no desenvolvimento das competências dos 

estudantes, em que as componentes de trabalho experimental e as competências 

transversais devem desempenhar um papel decisivo na formação.  

 

Nessa organização curricular os estudantes são estimulados a deixar a atitude 

tradicional de expectadores da apresentação de conhecimentos para personagens 

principais na construção das suas próprias competências. O encadeamento lógico 

das disciplinas baseou-se na organização de competências e habilidades que o 

estudante de Ciências Biológicas deverá alcançar a cada período, desenvolvendo, ao 

final do processo, um profissional capaz de atuar no campo do ensino através de 

ações éticas, responsáveis e competentes.  

  

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Unileste propõe a formação de 

professores sintonizados com as mudanças inerentes à sociedade, comprometidos 

com a excelência técnica e embasados cientificamente, contemplado pela diversidade 

das ações que acompanham esse indivíduo ao longo do curso. Ações essas que se 

apresentam de formas diversificadas, voltadas para a excelência no ensino, articulada 

com a iniciação científica, com a pesquisa e com a extensão universitária, permitindo 

assim uma atuação condizente com a sua formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva fundamentada em princípios éticos, bioéticos e morais.  

 

Nesse sentido, a proposta pedagógica do curso tem, ainda, como eixo norteador os 

seguintes princípios: 
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 Processos de ensino de aprendizagem centrados no estudante como sujeito da 

aprendizagem, como construtor ativo do seu saber, que tem o professor como 

facilitador e mediador. 

 Articulação teoria/prática, vivenciada desde o início do Curso, mediante a 

integração teoria-prática. 

 Apropriação e produção de conhecimento a partir da análise e reflexão crítica 

dos problemas e das reais necessidades da comunidade. 

 Valorização e estímulo à pesquisa, à extensão e à outras atividades 

complementares como estratégia de aprendizagem. 

 Estímulo à educação continuada. 

 

Através dos componentes curriculares associados aos conteúdos dispostos em cada 

componente os estudantes serão capazes de ao longo dos períodos compreender a 

organização dos seres vivos, suas relações de parentesco, as relações estabelecidas 

com o ambiente na qual vivem, além de identificar as alterações que as mudanças 

ambientais promovem nos organismos, identificar as demandas de trabalho para o 

Biólogo com visão empreendedora considerando os valores éticos, preocupados com 

a formação de uma sociedade em que não apenas se aclame a igualdade e respeite 

as diferenças, como também se favoreça as oportunidades de equilíbrio entre o ser 

humano, o meio ambiente e a tecnologia. 

 

A seguir está a representação do alinhamento construtivo organizada para o Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas: 

 

 

ALINHAMENTO CONSTRUTIVO DO CURRÍCULO 

RESULTADO (S) FINAL (IS) ESPERADO (S): Professor de Ciências e Biologia 

superando a tradição pedagógica que separa o saber e o fazer, a teoria e a prática, 

abrindo para a educação novas leituras teóricas, novos enfoques metodológicos e 

tecnológicos que conduzam ao enfrentamento dos desafios de pesquisar o meio 
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ambiente e relacioná-lo ao cotidiano escolar no contexto da complexa “trama” das 

relações sociais. 

 

 

 

Período 

(Quando?) 

Competências e Habilidades 

 

Conteúdos 

O que o aluno deverá saber 

Resultado da aprendizagem 

 (O que saberá fazer?)  

1º - Conhecer as células animal e 

vegetal; diferenciar células vegetais 

dos demais tipos de células 

eucarióticas; compreender as teorias 

unificadoras da Biologia; identificar os 

princípios que norteiam a 

classificação dos seres vivos; 

reconhecer os principais problemas 

ambientais da atualidade; discutir 

possíveis soluções para os problemas 

ambientais atuais; ler para analisar, 

interpretar, selecionar, descrever 

dados e inferir posicionamentos; 

conhecer a organização, morfologia e 

os aspectos ecológicos dos cordados; 

conhecer as origens do pensamento 

científico; compreender as fases da 

investigação científica: planejamento, 

elaboração do projeto de pesquisa, 

execução, análise dos dados e 

divulgação. 

Biologia Celular, Origem da Vida, 

Teorias Unificadoras da Biologia, 

Histórico da Educação Ambiental 

no Brasil e no Mundo e sua 

influência na atualidade, Textos 

narrativos, descritivos, 

argumentativos. Biologia dos 

Cordados. 

Diagnosticar problemas 

Ambientais no Vale do Aço 

2º Identificar a origem e dispersão da 

fotossíntese nos procariotos; 

conhecer a história evolutiva da 

fotossíntese na árvore dos eucariotos; 

conhecer a organização do corpo 

humano; conhecer a morfologia, 

fisiologia e os aspectos ecológicos de 

invertebrados; identificar as medidas 

de tendência central e variabilidade, 

conhecer as funções de 

probabilidades, reconhecer função 

exponencial e a função logarítmica - 

Biologia dos Invertebrados, 

Biologia das Criptógamas, 

Organização, morfologia do corpo 

humano, histologia dos sistemas 

que integram o corpo humano. 

Conceito, propriedades, 

construção e análise de gráficos, 

a função exponencial e a função 

logarítmica - crescimento 

populacional. Estudo de 

derivadas.                                                          

Identificar a Diversidade de 

Fauna e Flora em regiões do 

Vale do Aço 
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crescimento populacional; discutir os 

aspectos éticos e legais relacionados 

ao exercício profissional. 

3º Reconhecer o aumento de 

complexidade dos organismos e suas 

adaptações em ecossistemas 

mutáveis; realizar experimentos, 

conhecer a morfologia, fisiologia e os 

aspectos ecológicos de invertebrados; 

identificar os grupos de plantas 

vasculares; 

Sistemática e Organografia de 

Plantas Vasculares, 

Funcionamento dos sistemas 

funcionais do corpo humano, 

Zoologia de Invertebrados; a 

importância da Educação 

Ambiental no ensino 

Fundamental. 

Construir e implementar 

projetos de Educação 

Ambiental em escolas pública 

do Vale do Aço. 

4º Dominar as linguagens e os 

conhecimentos básicos referentes aos 

processos de ensino e de 

aprendizagem, os métodos e técnicas 

pedagógicas que permitam a 

transposição desses saberes para a 

atuação em diferentes níveis e 

contextos, identificar a organização 

morfoanatômica das plantas 

vasculares; compreender as questões 

éticas das ciências, identificar as 

correntes filosóficas e a influência 

destas no estudo das ciências; 

reconhecer as alterações fisiológicas 

nos organismos que podem levar as 

patologias e reconhecer os 

mecanismos de resposta dos 

vertebrados; Compreender, expressar 

e comunicar, através da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras.  

Organização anatômica interna 

das plantas vasculares, contexto 

histórico-social da didática, 

tendências Pedagógicas e suas 

implicações nas práticas 

educativas, LIBRAS. 

Analisar documentos 

norteadores do trabalho 

docente em escolas da região: 

PPC, Regimento e 

reconhecimento dos espaços 

escolares. 

 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

55 

 

5º Identificar as culturas religiosas numa 

perspectiva multicultural e 

fenomenológica; reconhecer os 

princípios básicos da Genética 

clássica; identificar as origens 

moleculares da diversidade biológica; 

conhecer a estrutura do DNA e os 

processos envolvidos na replicação e 

expressão gênica; identificar a origem e 

os tipos de mutações nos organismos; 

conhecer e relacionar as interações 

entre os organismos e o ambiente em 

que vivem;; conhecer os princípios que 

norteiam o estudo do metabolismo e 

funcionamento das plantas; identificar 

os organismos causadores de doenças 

nos vertebrados incluindo o homem; 

conhecer a importância do Projeto 

Político Pedagógico e planejar 

atividades nas escolas com vistas aos 

espaços e às concepções pedagógicas 

destes espaço;  

As culturas religiosas no Brasil, 

vivência do professor de 

Ciências, investigação em 

Ciências, Fisiologia Vegetal, 

Biologia Parasitária. 

Planejar atividades nas 

escolas com vistas nas 

concepções pedagógicas dos 

espaços. 

 

6º Identificar as funções dos elementos 

representacionais como ferramenta 

para aulas de Ciências; reconhecer as 

implicações das políticas no clima 

organizacional e no atendimento aos 

níveis e modalidades de ensino, 

reconhecer as políticas públicas para a 

Educação Básica no Brasil, com ênfase 

ao Ensino Fundamental – anos finais e 

Ensino Médio e sua relação com os 

processos educacionais, face à 

legislação vigente identificar a História 

da vida na Terra; conhecer a Ciência 

da Complexidade e seu impacto nos 

estudos de Origem da Vida; reconhecer 

o funcionamento dos ecossistemas, 

identificar os ciclos biogeoquímicos; 

conhecer a gênese e organização dos 

solos; reconhecer os processos de 

Biogeografia, Geologia; Evolução, 

Concepções do desenvolvimento 

humano e de aprendizagem a 

partir das abordagens 

psicológicas, sociológicas, 

filosóficas e biológicas; Educação 

especial; Política e Gestão 

Educacional. 

Reconhecer e propor métodos 

e práticas de ensino de 

Biologia para estudantes com 

deficiências 
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fossilização; confrontar o tempo 

geológico e a evolução da vida; 

planejar, ministrar e avaliar aulas de 

Biologia; Analisar as relações entre 

Estado, políticas públicas e 

educação; Conhecer as políticas 

públicas educacionais e suas 

implicações no contexto da escola. 

7º Vivenciar as atividades do Professor de 

Ciências nas escolas; conhecer e 

relacionar as interações entre os 

organismos e o ambiente em que 

vivem; conhecer os aspectos 

teóricos que fundamentam o 

conhecimento sobre o 

desenvolvimento físico, cognitivo, 

emocional e afetivo dos educandos 

Estágio Supervisionado I; 

Psicologia da Educação, Ecologia 

Geral 

Utilizar elementos 

representacionais  

para aulas de Ciências e 

Biologia com foco em 

Ecologia. 

8º Disseminar a cultura da informática 

educativa no cotidiano escolar; 

criar, com ajuda de técnicas 

digitais, material didático autêntico, 

integrando informações 

independentes, existentes no meio 

digital, primando pela estética e 

pelos cuidados éticos; vivenciar o 

cotidiano do professor de Biologia; 

Realizar intervenção pedagógica, 

visando à qualidade no processo e 

nos resultados das aprendizagens 

de crianças, jovens e adultos, no 

Ensino Fundamental e na 

Educação de Jovens e Adultos; 

identificar os diferentes aspectos 

de organização corporal dos 

cordados comparando os grupos.  

Informática e Educação, 

Educação de Jovens e Adultos, 

Anatomia Animal comparada 

Elaborar atividades nas 

escolas da região utilizando as 

Tecnologias de Informação 

para Educação de Jovens e 

Adultos 
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4.2.3 Atribuições no mercado de trabalho ou Áreas de atuação  

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a do Unileste vem suprir a 

necessidade emergencial de formação de professores em escolas públicas e privadas 

da região, escolas de periferia, principalmente nos pequenos municípios.  

 

O Biólogo Licenciado tem como campo de atuação lecionar Ciências no ensino 

fundamental, Biologia no ensino médio, educação ambiental, educação sanitária e 

atuar no ensino superior. Para atuação nesse campo o Unileste possui convênios com 

escolas públicas e particulares da região nas quais os estudantes participam de 

projetos de Educação relacionados ao Ensino de Ciências e Biologia, projetos de 

Educação Ambiental.  

 

O Profissional Biólogo integra a categoria de profissionais de saúde, como consta na 

Resolução nº 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

permitindo-se assim a atuação tal como os demais cursos da Escola de Saúde poderá 

atuar em campos, a saber: 

A) atuar nas temáticas de Vigilância em saúde ambiental e sanitária;  

B) Processos de educação permanente em saúde; inserindo também 

metodologias acessíveis a pessoas com deficiência. 

      C) Análise microbiológica, parasitológica e qualitativa de água usada por 

populações que vivem em áreas ribeirinhas, ou mesmo em áreas urbanas com 

precário saneamento básico; associada com a orientação teórica da população 

usuária sobre medidas de tratamento, uso e consumo; 

    D) Gerenciamento de resíduos sejam eles líquidos ou sólidos, através de oficinas 

aos profissionais de saúde, e à população, para conscientização acerca do problema 

da geração do lixo doméstico, e técnicas de reciclagem de resíduos a fim de 

promover a sustentabilidade do seu entorno ambiental; 

E) Orientar os profissionais de saúde, quando em atividades laboratoriais e rotineiras, 

técnicas de limpeza, lavagem, desinfecção e esterilização de materiais e vidrarias; 

associando ao processo de educação permanente com a disciplina de Biossegurança; 
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F) Trabalhar a conduta de prevenção e ação em caso de acidentes com animais 

peçonhentos em zonas urbanas e rurais; sendo público alvo, os profissionais de 

endemias; 

G) Diagnosticar doenças de interesse epidemiológico através de técnicas moleculares 

básicas; 

H) Mapear a presença de vetores e pragas em unidades de saúde, estabelecendo 

medidas de controle; 

I) Orientar a população sobre as consequências da domesticação de animais 

silvestres e a influência dessa prática ao meio ambiente; 

 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Considerou-se “currículo” como o conjunto de conteúdos, princípios, práticas e 

atitudes, organizados e trabalhados sob diversas formas, que, aliados ao 

engajamento e comprometimento do corpo docente serão necessários para a 

formação do futuro profissional. Desta forma, para atingir a formação generalista, 

humanista, reflexiva e crítica, há necessidade da interação entre vários fatores. A 

organização curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas está em 

consonância com sua missão, que é formar Biólogos professores com competência 

técnica e humana e responsabilidade ética e tem como objetivo propiciar o 

desenvolvimento dos conteúdos, numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada. 

 

A concepção de currículo do curso é mais ampla que a simples relação de disciplinas 

que o constituem. Assim, pode-se dizer que o currículo é colocado num contexto mais 

abrangente, como um conjunto de atividades desenvolvidas pela Instituição de 

Ensino, que afetam direta e indiretamente o processo ensino-aprendizagem, 

contribuindo para a aquisição, assimilação e produção do conhecimento, sendo 

permeado por questões sociais, políticas, econômicas, culturais e epistemológicas.  

 

Em uma modalidade mais restrita, a matriz curricular é compreendida não apenas 

como enumeração de disciplinas, mas de componentes curriculares, com 
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estabelecimento de um campo de questionamentos relevantes, que proporcionam 

amadurecimento intelectual e motivação para a prática profissional. O suporte para a 

construção dos componentes curriculares está não apenas nas legislações em vigor, 

mas também num plano de desenvolvimento de habilidades intelectuais, atitudes e 

práticas esperadas no perfil do egresso. 

 

A organização curricular do curso de Ciências Biológicas está amparada em bases 

legais, bem como na concepção, missão, objetivos e perfil do egresso do Unileste e 

contempla disciplinas obrigatórias teórico-práticas, Estágios Supervisionados, Práticas 

como Componente Curricular, Atividades Integradoras, Atividades Complementares, 

Iniciação Científica e Extensão. Na organização curricular estão contemplados 

estudos sobre diversidade, ética e meio ambiente, direitos humanos, estudos sobre 

cultura afro-brasileira e indígena e a Língua Brasileira de Sinais. Tal estrutura 

curricular é articulada com base nos critérios estabelecidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso e nas Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Graduação do Unileste. 

 

Dessa forma, a organização curricular demonstra por meio da inter e 

transdisciplinaridade, da relação teoria e prática, das situações problemas vivenciadas 

e dos conteúdos estruturados por eixos de formação, a coerência existente entre o 

processo de ensino-aprendizagem, a metodologia e os diferentes instrumentos de 

avaliação, além de refletir a coerência entre concepção do curso, a as Diretrizes 

Curriculares, propiciando o desenvolvimento do espírito científico e a formação de 

cidadãos autônomos.  

 

O curso de Ciências Biológicas possui uma organização curricular de forma a 

contemplar as atribuições do profissional biólogo previstas em lei e proporcionar uma 

formação ampla, tendo em vista a diversificada atuação do Biólogo e os objetivos do 

curso.  
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências 

Biológicas os conteúdos básicos devem englobar conhecimentos Biológicos e das 

áreas das Ciências Exatas, da Terra e Humanas, tendo como eixo integrador a 

evolução.  

 

Os conteúdos propostos para abordagem dos Fundamentos Filosóficos e Sociais 

estão representados pelo projeto de formação geral do Unileste que pauta-se na 

concepção de educação, como um processo contínuo e como prática social, presente 

nos diferentes espaços da vida dos estudantes. O desenvolvimento de competências 

e habilidades a serem estimuladas na formação geral, no sentido de proporcionar ao 

estudante o exercício da autonomia, da inventividade, da valorização da vida, do 

crescimento intelectual e pessoal, pauta-se nos princípios da ética e da 

responsabilidade social. Assim, vislumbra-se formar pessoas para a postura reflexiva 

e analítica em uma dimensão social e ética, de modo a envolver os aspectos da 

alteridade, dos direitos humanos, da diversidade étnico-racial e cultural, de gênero, 

classes sociais, escolhas sexuais, entre outros. Além disso, os conteúdos do eixo de 

formação geral proporcionam reflexão e discussão dos aspectos éticos e legais 

relacionados ao exercício profissional, sendo na estrutura do curso desenvolvida 

pelas disciplinas: Introdução a Educação Superior, Iniciação à Pesquisa Científica, 

Humanidades, Sociedade e Ética, Empreendedorismo, que têm como objetivos dar 

suporte à atuação do profissional. Atuando como um Biólogo com ações 

humanísticas, ético, cidadão com espírito de solidariedade bem como consciente da 

necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade e de se tornar agente 

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

 

Os Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra devem assegurar ao profissional da 

área de Ciências Biológicas um melhor entendimento dos processos e padrões 

biológicos. Neste contexto, no Curso de Ciências Biológicas os conteúdos 

supracitados são desenvolvidos através das disciplinas de Fundamentos de 

Matemática, Física e Química aplicada à Biologia, Geologia e Paleontologia 
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demonstrando assim a aplicação e a importância dos conteúdos matemáticos ao 

Biólogo licenciado. 

 

No âmbito da Diversidade Biológica, as disciplinas de Introdução à Biodiversidade, 

Introdução aos Organismos Fotossintetizantes, Morfoanatomia de Plantas Vasculares, 

Diversidade e Sistemática de Plantas Vasculares, Fisiologia Vegetal, Diversidade e 

Sistemática Animal I, II e III, buscam assegurar o conhecimento profundo da 

diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em 

diferentes níveis. As relações filogenéticas e evolutivas, e respectivas distribuições e 

relações com o meio em que vivem bem como as estratégias adaptativas 

morfofuncionais dos seres vivos. 

 

As disciplinas de Biologia e Bioquímica Celular, Bases Morfofuncionais do Corpo 

Humano I, II, Biologia Parasitária, Genética e Biologia Molecular, e Evolução e 

Biogeografia buscam atender às necessidades curriculares dos Fundamentos de 

Biologia Celular, Molecular e Evolução. Estes conteúdos de acordo com as Diretrizes 

Curriculares devem proporcionar uma visão ampla da organização e interações 

biológicas, construídas a partir do estudo da estrutura molecular e celular, função e 

mecanismos fisiológicos da regulação em modelos eucariontes, procariontes e de 

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

imunológica.  Compreensão dos mecanismos de transmissão da informação genética, 

em nível molecular, celular e evolutivo. 

 

Os fundamentos da área de Ecologia são contemplados através da Disciplina de 

Ecologia Geral, possibilitando uma visão das relações entre os seres vivos e destes 

com o ambiente que, segundo as diretrizes, devem, também, assegurar o 

conhecimento da dinâmica de populações, comunidades ecossistemas, da 

conservação e manejo da fauna e flora e da relação saúde, educação e meio 

ambiente. 
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Os conteúdos específicos das Licenciaturas são representados pelas disciplinas 

Didática, Política e Gestão da Educação Básica e Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, Educação Especial, Mídias Educação e Redes de Conhecimento, Educação 

Jovens e Adultos. Estas disciplinas pretendem potencializar o profissional para atuar 

nos diferentes ramos do ensino e atender as necessidades relacionadas ao contexto 

regional.  

 

As Práticas como Componente Curricular estão inseridas nos conteúdos de 

Diversidade Biológica, Fundamentos de Biologia Celular, Molecular e Evolução, 

Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra, totalizando 400 horas obrigatórias. 

 

O Estágio Supervisionado está organizado em duas disciplinas denominadas Estágio 

Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, nos 7° e 8° períodos respectivamente. 

Nesse componente curricular as atividades estão distribuídas em observação e 

regência de aulas, nas escolas conveniadas totalizando 400 horas obrigatórias. As 

disciplinas optativas: Educação de Jovens e Adultos, Dificuldades de Aprendizagem, 

Anatomia Animal Comparada complementam e incrementam a formação do 

profissional permitindo ao estudante flexibilizar sua trajetória com a escolha de 

conteúdos para além da formação dos conteúdos definidos como básicos para o 

Biólogo. 
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5.1. Matriz Curricular   

 

O curso de Ciências Biológicas - Licenciatura possui 3240 horas a serem 

integralizadas em 4 anos, distribuídos em 8 períodos. Poderão integralizar o currículo 

em tempo inferior, os alunos que se enquadrarem nas seguintes situações: i) 

portadores de diploma e provenientes de transferências interna ou externa que 

tenham dispensa de disciplinas; ii) cursar disciplinas do mesmo curso em outro turno 

no Unileste. 

 

Matriz Curricular Unileste  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO 
CH 

TOTAL 
3240 

DURAÇÃO: 
8 

1º PERÌODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Biologia e Bioquímica 
Celular 

FB 80 67   13   

Introdução a Educação 
Superior 

FG 60 0   0 60 

Diversidade e Sistemática 
Animal I 

FE 80 67   13   

Introdução à Biodiversidade FE 80 67   13   

Subtotal 300 201 0 39 60 

Atividades 
Complementares 

  40         

Prática Pedagógica I   50   50     

Atividade Integradora 
Diagnosticar problemas 

Ambientais no Vale do Aço 
    

Total 390 201 50 39 60 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

64 

 

 

2º PERIODO  CARGA HORÁRIA Nº Aulas  

Componentes 
Curriculares 

Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Bases Morfológicas do 
Corpo Humano  

FB 80 67   13   

Diversidade e 
Sistemática Animal II 

FE 80 67   13   

Física e Química 
aplicadas à Biologia 

FE 80 67   13 0 

Introdução aos 
Organismos 
Fotossintetizantes 

FE 80 67   13   

Subtotal 320 268 0 52 0 

Atividades 
Complementares 

  40         

Prática Pedagógica II   50   50     

Atividade Integradora 
Identificar a Diversidade de Fauna e Flora em 

regiões do Vale do Aço 
  

Total 410 268 50 52 0 

       

3º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes 
Curriculares 

Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Bases Morfofuncionais do 
Corpo Humano  

FB 80 67   13   

Diversidade e Sistemática 
Animal III 

FE 80 67   13 0 

Diversidade e Sistemática 
de Plantas Vasculares 

FE 80 67   13   

Iniciação à Pesquisa 
Científica 

FG 60 0   0 60 

Subtotal 300 201 0 39 60 

Atividades 
Complementares 

  40         

Prática Pedagógica III   50   50     

Atividade Integradora 
Construir e implementar projetos de Educação Ambiental 

em escolas públicas 

Total 390 201 50 39 60 
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4º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Didática FB 80 67   13   

Humanidades, Sociedade e 
Ética 

FG 60 
 

  
 

60  

Libras FB 80 67   13   

Morfoanatomia de Plantas 
Vasculares 

FE 80 67   13   

Subtotal 300 251 0 49 60 

Atividades Complementares   40         

Prática Pedagógica IV   50   50     

Atividade Integradora 
Analisar documentos norteadores do trabalho docente 

em escolas da região: PPC, Regimento e 
reconhecimentos dos espaços escolares 

Total 390 251 50 49 60 

       

5º PERIODO CARGA HORÁRIA 
Nº 

Aulas  

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Empreendedorismo FG 60 0   0 60 

Biologia Parasitária FE 80 67   13   

Fisiologia Vegetal FE 80 67   13   

Genética e Biologia 
Molecular 

FE 80 67   13   

Subtotal 300 201 0 39 60 

Atividades Complementares   40         

Prática Pedagógica V   50   50     

Atividade Integradora 
Planejar atividades pedagógicas a partir das 

observações e análises dos espaços escolares 

Total 390 201 50 39 60 
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6º PERIODO CARGA HORÁRIA 
Nº 

Aulas  

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Evolução e Biogeografia FE 80 67   13   

Geologia e Paleontologia FE 80 67   13   

Política e Gestão da 
Educação Básica 

FB 80 67   13   

Subtotal 240 201 0 39 0 

Atividades Complementares             

Prática Pedagógica VI   50   50     

Atividade Integradora 
Reconhecer e propor métodos e práticas de ensino de 

Biologia para estudantes com dificuldades de 
aprendizado 

Total 290 201 50 39 0 

       

       

       

7º PERIODO CARGA HORÁRIA 
Nº 

Aulas  

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Ecologia Geral FE 80 67   13   

Fundamentos de Matemática FE 80 67   13   

Psicologia da Educação FB 80 67   13   

Subtotal 240 201 0 39 0 

Estágio Supervisionado I FE 200   200     

Atividades Complementares             

Prática Pedagógica VII   50   50     

Atividade Integradora 
Utilizar elementos representacionais para aulas de 

Ciências e Biologia com foco em Ecologia 

Total 490 201 250 39 0 
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8º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Educação de Jovens e 
Adultos 

FE 80 67   13   

Mídia, Educação e Redes de 
Conhecimento 

FE 80 67   13   

Optativa FE 80 67   13   

Subtotal 240 201 0 39 0 

Estágio Supervisionado II FE 200   200     

Atividades Complementares             

Prática Pedagógica VIII   50   50     

Atividade Integradora 
Elaborar atividades pedagógicas em Ciências e Biologia 
o utilizando ferramentas de Tecnologias de Informação 

Total 490 201 250 39 0 

              

       

       

RESUMO             

Componentes Curriculares   Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
MSP 

Disciplinas   2240 1675 0 325 240 

     Formação Geral   240 0 0 
 

240 

     Formação Básica   560 469 0 91 0 

     Formação Específica   1440 1206 0 234 0 

Atividades Complementares   200 0 0 0 0 

Estágio Supervisionado   400 0 400 0 0 

Prática Pedagógica   400 0 400 0 0 

CARGA HORÁRIA TOTAL   3240 1675 800 325 240 

 

 

5.2. Conteúdos Curriculares 

 

A prática educativa no curso de Ciências Biológicas Licenciatura contempla a seleção 

de conteúdos significativos para a concretização do perfil profissional pretendido para 

seus educandos. Conteúdo de ensino significativo é aquele capaz de transformar-se 

em suporte e/ou instrumento a serviço da autonomia cidadã de quem o utiliza na sua 
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prática de vida, fortalecendo o conceito de sujeito histórico dos processos de aprender 

e de ensinar.  

 

Dessa forma, os conteúdos do curso foram definidos com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, missão e objetivos do curso considerando a historicidade, a 

complexidade e a diversidade do fenômeno educativo. Esses princípios se 

materializam na organização dos eixos de formação geral, básica e específico que 

contemplam os componentes curriculares, organizados em: Biologia Celular, 

Molecular e Evolução, Diversidade Biológica, Fundamentos das Ciências Exatas e da 

Terra, Fundamentos Filosóficos e Sociais, Conteúdos Específicos (Meio Ambiente, 

Saúde, Biotecnologia) respeitando a Resolução CNE/CP 2, DE 19 de fevereiro de 

2002 que Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

 

No que se refere ao eixo de formação geral as Diretrizes do Unileste indicam a 

implementação do Projeto de Formação Geral e Humanístico comum a todos os 

cursos. Esse projeto é parte integrante do eixo de formação geral dos currículos, está 

ligado a um movimento de reformulação curricular dos cursos de graduação, iniciado 

em 2012. Foi construído por uma equipe de docentes, coordenadores, colaboradores 

e diretores e propõe uma formação geral e humanística, de caráter transdisciplinar 

dos componentes curriculares, bem como a transversalidade de temas com base nos 

seguintes pilares: identidade do estudante, o estudante na sociedade, o estudante no 

mundo do trabalho, compreendendo esse estudante como ser singular, dotado de 

emoções, espiritualidade e subjetividade, mas, também, cidadão historicamente 

situado, sujeito em construção e em processo contínuo de formação. A dimensão 

proposta no projeto tem caráter processual, envolve vários componentes curriculares 

a saber:  i) disciplinas (Introdução a Educação Superior, Iniciação à Pesquisa 

Científica, Humanidades, Sociedade e Ética, Empreendedorismo ) totalizando 240 

horas; ii) Atividades Complementares (280 horas) (componentes curriculares que 

enriquecem os conhecimentos e habilidades dos estudantes para o exercício da 

cidadania e das profissões, além de alargar os seus horizontes intelectuais e 
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científicos); iii) Atividades Complementares Virtuais (atividades desenvolvidas em 

ambiente virtual de aprendizagem, também de cunho humanístico transdisciplinar); iv) 

Atividades complementares no âmbito da pesquisa e da extensão (as atividades de 

iniciação científica e de extensão são espaços privilegiados de aprendizagem e um 

mecanismo de produção, socialização e democratização do conhecimento 

acadêmico); v) Atividades integradoras (destinam-se à ações, por meio da 

incorporação de temas de relevância científica e/ou social e cultural, integrados aos 

demais componentes curriculares, em uma perspectiva transdisciplinar. Representa o 

trabalho efetivo discente, no exercício da autonomia e do protagonismo, sob a 

orientação, acompanhamento e avaliação do docente); vi) Projeto de Introdução à 

Educação Superior (é concebido como forma de acolhimento e inclusão do 

ingressante em sua singularidade e subjetividade, no início da vida acadêmica e 

ambientação ao curso). 

 

As disciplinas do eixo de formação geral são ofertadas na modalidade semipresencial 

e são comuns a todos os cursos de graduação, obedecem ao percentual de 20% 

permitido para essa modalidade nos cursos de graduação presencial. As disciplinas 

têm a carga horária de 60 horas, são desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas por 

docentes. Os conteúdos são desenvolvidos em caráter institucional, utilizando-se de 

metodologia interativa e investigativa (fundamentação teórica, produção de 

conhecimento e socialização). Em atendimento ao Decreto 5.626/2005, a disciplina 

LIBRAS, faz parte eixo de formação geral e poderá ser cursada pelo aluno como uma 

disciplina obrigatória ou optativa. No Curso de Ciências Biológicas Licenciatura é 

ofertada como disciplina obrigatória. 

 

 O eixo de Formação Básica está organizado na forma de componentes curriculares 

comuns aos cursos da Escola de Saúde e ou entre cursos de outras Escolas. Tendo 

no seu elenco atividades, disciplinas, projetos cujos conteúdos são elementos 

agregadores que possibilitam ao aluno o desenvolvimento pleno do curso. Os 

conceitos adquiridos nas diversas atividades que compõem o eixo básico se 

constituem como fundamentos para as ações subsequentes para que o aluno tenha 
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uma visão sistêmica e estratégica da sua área de formação profissional. Tem como 

objetivo uma visão ampla da organização e interações biológicas construídas a partir 

do estudo da estrutura molecular e celular, função e mecanismos fisiológicos de 

regulação em modelos eucariontes, procariontes e de partículas virais, 

fundamentados pela informação bioquímica, genética. Além disso, permitem a 

compreensão dos mecanismos de transmissão da informação genética, em nível 

molecular, celular e evolutivo. Esses conteúdos são representados pelas disciplinas: 

Biologia Celular, Bioquímica, Bases Morfológicas do Corpo Humano, Bases 

Morfofuncionais do Corpo Humano, Genética e Biologia Molecular, Biologia 

Parasitária. Também estão incluídos, no eixo de formação básica, os conteúdos 

relacionados aos Fundamentos de Ciências Exatas e da Terra, descritos nas DCN’s 

de Ciências Biológicas. Os conteúdos presentes nesse eixo são representados pelas 

disciplinas de Física e Química aplicadas à Biologia, Fundamentos de Matemática, 

Evolução e Biogeografia, Geologia e Paleontologia.  Tais disciplinas apresentam os 

conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, estatísticos, geológicos e outros 

fundamentais para o entendimento dos processos e padrões biológicos. As disciplinas 

que compõem o eixo de formação básica compreendem uma carga horária de 800 

horas. 

  

Já o eixo de Formação Específica, abrange os conhecimentos identificadores da 

formação profissional visando qualificar e habilitar o profissional em face das 

competências e habilidades específicas do graduado.  As disciplinas que compõem o 

eixo de formação específica estão incluídas no grupo de conteúdos denominados de 

Diversidade Biológica e núcleo de Formação Especifica das DCN’s de Ciências 

Biológicas. Inserido nos conteúdos específicos estão as disciplinas próprias à 

formação de professores.  

 

Os conteúdos do eixo de Formação Específica compreendem uma carga horária de 

1520 horas e são representados pelas disciplinas, a saber: Introdução à 

Biodiversidade, Introdução aos Organismos Fotossintetizantes, Diversidade de 

Plantas Vasculares, Morfoanatomia de Plantas Vasculares, Fisiologia Vegetal,  
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Diversidade e Sistemática Animal I, II e III, Ecologia Geral, Didática, Fundamentos da 

Aprendizagem, Política e Gestão da Educação Básica, Mídias Educação, Redes de 

Conhecimento, Educação de Jovens e Adultos e o rol de disciplinas optativas – 

Anatomia Animal Comparada e Educação Especial 

 

O eixo de Formação Específica articulado aos eixos de Formação Geral e Básica 

possibilita a construção ampla e contínua do conhecimento e auxiliam na formação de 

um profissional com perfil comprometido com os resultados de sua atuação, pautando 

sua conduta profissional por critérios humanísticos e de rigor científico, bem como por 

referenciais éticos e legais. 

 

Destacam-se ainda, os conteúdos destinados ao Estágio Supervisionado I e II 

totalizando 400 horas e Atividades Complementares, 200 horas. As disciplinas 

supracitadas possibilitam ao futuro professor o desenvolvimento de habilidades na 

execução de seu trabalho, além disso, propõem contemplar os objetivos gerais de 

formação de um profissional com fundamentação teórico-prática para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, com compreensão da importância do 

papel do Biólogo Licenciado para a sociedade.  

 

Com o sentido de construir certa identidade para a profissão docente, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica  

reorganizaram o sentido da prática na formação de professores para Educação 

Básica. A Prática como Componente Curricular (PCC) é estabelecida pela Resolução 

CNE/CP nº02/2015, e consiste de 400 (quatrocentas) horas de prática que devem ser 

vivenciadas ao longo do curso de graduação. O Art. 12 § 1º da resolução CNE/CP 

01/2002, afirma que “a prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um 

espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso” e o § 2º 

diz que “a prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor”. Com esta apresentação, os documentos adotam uma 

concepção de prática que permeia toda a formação do professor, trazendo 

terminalidade e integralidade própria à licenciatura. No curso de Licenciatura em 
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Ciências Biológicas do Unileste, as práticas como componente curricular representam 

um momento de prática e reflexão sobre o processo de construção da autonomia 

profissional, onde o professor além de saber e de saber fazer deve compreender o 

que fazer. As práticas como componente curricular estão organizadas em temas 

relacionados às disciplinas de cada período do curso. Para definição das atividades 

foram utilizados documentos balizadores do ensino de Ciências e Biologia para o 

ensino fundamental e médio, tais como: Diretrizes Curriculares, Conteúdos Básicos 

Comuns em Ciências (CBC) de Minas Gerais.  

A seguir  estão discriminadas as atividades por período:  

 

 

Período/ Atividade Atividade 

Prática Pedagógica I  Atividades práticas para a temática: Ambiente e Vida 

Prática Pedagógica II Estratégias Didáticas para a temática: Física, Química e Meio Ambiente 

Prática Pedagógica III  Elaboração e execução de projetos de intervenção no ensino médio com 

a temática: Corpo Humano e Saúde 

Prática Pedagógica IV  Planejamento de Atividades Didáticas para o tema central: As plantas e 

o equilíbrio do ambiente 

Prática Pedagógica V Elaboração de material instrucional baseados no tema gerador: 

Características herdadas e as influências do ambiente 

Prática Pedagógica VI  Atividades práticas para a temática: Evolução dos seres vivos 

Prática Pedagógica VII  Atividades práticas para a temática: A vida nos ecossistemas brasileiros 

Prática Pedagógica VIII  Estratégias Didáticas, escolha de textos, conteúdos e atividades com 

tema central: Ciências Naturais para Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

Os conteúdos acima citados permitem que as práticas como componente curricular 

sejam um meio de interação mútua e reflexão entre a teoria e a prática, em que o 

futuro professor pode desenvolver suas habilidades de assimilação e articulação de 

informações, e também produzir conhecimentos em seus momentos de vivência no 

espaço educacional articuladas ao conhecimento do processo de ensino-

aprendizagem na área específica, transformando-se de um “consumidor de 

conhecimentos e técnicas e ensino, para um produtor” (OLIVEIRA et al, 2007). Cada 
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prática pedagógica tem uma carga horária de 50 (cinquenta) horas por período, 

totalizando 400 (quatrocentas horas) ao longo do curso. 

 

5.2.1 Conteúdos curriculares transversais  

 

Em consonância com sua missão, o Unileste promove a formação da pessoa 

humana, pautada em valores éticos, cristãos, na responsabilidade ambiental e na 

ação social. Tais valores se expressam em ações contínuas e transversais ao 

currículo por meio do ensino, da extensão, e da pesquisa.  

 

Na busca permanente pela efetivação desses princípios, o curso atende ao disposto 

na Resolução CNE/CP Nº 01/2004, sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana com temáticas que são 

discutidas nos componentes curriculares do curso e, especificamente, na disciplina 

Humanidades, Sociedade e Ética, e em outras atividades curriculares, como: 

atividades complementares virtuais; projetos de pesquisa e extensão; seminários; 

dentre outras. Considerando seu caráter institucional, os componentes curriculares 

visam, ainda, numa abordagem global e sistêmica, possibilitar a análise e a reflexão 

sobre os elementos sociais, políticos, econômicos, ambientais, éticos, humanos e 

culturais, bem como, a valorização e o respeito às diferenças culturais e étnico-raciais 

inerentes à estrutura e a dinâmica das sociedades. 

 

A educação ambiental visa oferecer os conhecimentos necessários para interpretar os 

fenômenos complexos que configuram o meio ambiente; fomentar os valores éticos, 

econômicos e estéticos que constituem a base de uma autodisciplina, que favoreçam 

o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a preservação e melhoria 

desse meio ambiente, assim como as habilidades práticas necessárias à concepção e 

aplicação de soluções eficazes aos problemas ambientais (UNESCO, 1997). Nesse 

contexto, e, ainda, atendendo a Lei nº 9. 795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº 

4.281 de 25 de junho de 2002, sobre a Educação Ambiental, o Unileste busca 

desenvolver ações inseridas em diferentes componentes curriculares discutindo a 
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temática, em todos os conteúdos relacionados aos eixos de Diversidade Biológica e 

Ecologia. 

 

Em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 8 de 06/03/12, na Resolução CNE Nº 01 

de 30 de maio de 2012, sobre a Educação em Direitos Humanos, a responsabilidade 

da Instituição com a Educação em Direitos Humanos no ensino superior está ligada 

aos processos de construção de uma sociedade mais justa, pautada no respeito e 

promoção dos Direitos Humanos, buscando contribuir para a construção de valores 

que visam a práxis transformadora da sociedade, perpassando os espaços e tempos 

da educação. Vê-se, com isso, que a inserção da Educação em Direitos Humanos no 

Ensino Superior deve ser transversalizada em todas as esferas institucionais, 

abrangendo também o ensino, a pesquisa e a extensão.  

 

Além disso, o curso discute as temáticas nas demais disciplinas e em outras 

atividades curriculares, a saber: atividades complementares virtuais; projetos de 

pesquisa e extensão; seminários; dentre outras. 

 

 

5.3. Coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares do Curso 

 

O Curso de Ciências Biológicas do Unileste pautou sua organização no Parecer 

CNE/CES nº 1.301/2001.  O estudo da biologia do Unileste tem como eixo integrador 

a evolução da vida, a diversidade de organismos, e suas relações.  

 

O entendimento desta interação envolve a compreensão das condições físicas do 

meio, do modo de vida e da organização funcional das espécies. Em tal abordagem 

os conhecimentos biológicos não estão dissociados dos sociais, políticos, econômicos 

e culturais. Tais percepções corroboram as DCNs e podem ser visualizadas na 

estrutura do Curso de Ciências Biológicas do Unileste. A associação dos conteúdos 

básicos e específicos, através das disciplinas apresentadas distribuídas no atual 

formato curricular, contempla os objetivos do curso bem como as Diretrizes 
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Curriculares na medida em que pretende formar um profissional com fundamentação 

teórico-prática para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, com compreensão 

da importância do papel do Biólogo para a sociedade e o meio ambiente e da sua 

responsabilidade na formação de cidadãos com a utilização de critérios de 

valorização humana, rigor científico e conduta ética.  

 

Os objetivos específicos são atendidos à medida que o conteúdo específico 

potencializa o profissional para a atuação nos diferentes ramos da Biologia. As 

disciplinas inerentes aos Fundamentos Filosóficos e Sociais possibilitam uma visão da 

ciência e seu papel na transformação social com suas implicações éticas e políticas 

nas relações humanas e na busca por uma melhoria na qualidade de vida.  

 

Os conteúdos desenvolvidos pelas áreas dos Fundamentos das Ciências Exatas e da 

Terra, da Biologia Celular, Molecular e evolução, da diversidade Biológica e da 

Ecologia, além de possibilitar o desenvolvimento de ideias inovadoras e atualizadas 

da área de atuação, potencializa o futuro do profissional a atuar em prol da 

conservação da biodiversidade a partir do momento em que, de posse do 

conhecimento das particularidades das diferentes formas de vida e dos fatores 

inerentes à sua manutenção, esse profissional pode atuar na defesa da preservação 

dessas condições. 

 

As concepções pedagógicas baseadas no protagonismo do estudante, na formação 

sólida interdisciplinar e multidisciplinar baseadas na problematização, a 

interdisciplinaridade, através dos Projetos Interdisciplinares, Projetos de Pesquisa e 

Extensão asseguram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e 

corroboram os princípios apontados nas Diretrizes Curriculares. 

 

As Atividades de Pesquisa, Extensão e os Projetos Interdisciplinares do Curso de 

Ciências Biológicas do Unileste contemplam as Diretrizes Curriculares na medida em 

que proporcionam a formação de competência na produção do conhecimento com 

atividades que levem o aluno a: procurar, interpretar, analisar e selecionar 
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informações; identificar problemas relevantes, realizar experimentos e projetos de 

pesquisa. 

 

As atividades de campo, aulas práticas, visitas técnicas, das disciplinas presentes nos 

conteúdos específicos permitem ao estudante o conhecimento da prática 

interdisciplinar e a visão do ambiente em sua forma natural e dinâmica. 

 

Para o estudante de Licenciatura, as Práticas como componentes curriculares têm 

como objetivo conduzir os futuros professores de Ciências e Biologia na sua formação 

inicial, a partir das suas próprias concepções, ampliando seus recursos e modificando 

suas ideias e atitudes de ensino. Uma vez que, formação docente não pode mais ser 

reduzida ao simples estudo e domínio de conteúdos e técnicas para serem utilizadas 

em suas futuras práticas pedagógicas.  

 

É, nesse contexto, que situa o conceito de reflexão-ação, como caminho para o 

aprimoramento da prática e a formação dos professores, possibilitando descobrir 

acertos e erros e tentar construir novos rumos para a atuação, quando necessário.  

 

As inquietações que as Práticas como componentes curriculares provocam nos 

estudantes derivam das próprias peculiaridades dessas atividades. A origem dessa 

inquietação está na especificidade do seu objetivo de trabalho. As atividades de 

práticas pedagógicas estão inseridas entre as disciplinas do Curso de Ciências 

Biológicas interligadas diretamente aos conteúdos específicos. Assim sendo a 

interdisciplinaridade entre os conteúdos específicos do curso de Licenciaturas as 

Práticas pedagógicas devem estar intimamente interligadas.  

  
DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE ACORDO 

COM AS DCN 
Curso: 

 

Graduação: Base Legal: 

Ciências 
Biológicas 

Licenciatura 
DCN Ciências Biológicas CNE/CES 

1301/2001  e Res. n. CNE/CP 6/2015 

Conteúdos 
Curriculares 

Núcleos Curriculares 
Desdobramento em 

Disciplinas 
 CHT  

I - Conteúdos BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E Biologia Celular e 80 
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Básicos DCN 
Ciências 

Biológicas 
CNE/CES 

1301/2001       

EVOLUÇÃO:  
Visão ampla da organização e 

interações biológicas, construída a 
partir do estudo da estrutura molecular 

e celular, função e mecanismos 
fisiológicos da regulação em modelos 

eucariontes, procariontes e de 
partículas virais, fundamentados pela 

informação bioquímica, biofísica, 
genética e imunológica. Compreensão 

dos mecanismos de transmissão da 
informação genética, em nível 
molecular, celular e evolutivo. 

Bioquímica  

Bases Morfológicas do 
Corpo Humano 

80 

Bases Morfofuncionais do 
Corpo Humano  

80 

Biologia Parasitária 80 

Genética e Biologia 
Molecular 

80 

Evolução e  
Biogeografia 

80 

  Subtotal 480 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA: 
Conhecimento da classificação, 

filogenia, organização, biogeografia, 
etologia, fisiologia e estratégias 

adaptativas morfo-funcionais dos seres 
vivos.  

Introdução aos Organismos 
Fotossintetizantes 

80 

Introdução à Biodiversidade 80 

Morfoanatomia das 
Plantas Vasculares 

80 

Fisiologia Vegetal 80 

Diversidade e Sistemática 
de Plantas Vasculares 

80 

Diversidade e Sistemática 
Animal I 

80 

Diversidade e Sistemática 
Animal II 

80 

Diversidade e Sistemática 
Animal III 

80 

  Subtotal 640 
ECOLOGIA: 

 Relações entre os seres vivos e com o 
ambiente. Conhecimento da dinâmica 

das populações, comunidades e 
ecossistemas, da conservação e manejo 

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

Ecologia Geral 80 

  Subtotal 80 
FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS E 

DA TERRA:  
Conhecimentos matemáticos, físicos, 
químicos, estatísticos, geológicos e 

outros fundamentais para o 
entendimento dos processos e padrões 

biológicos 

Geologia e Paleontologia 80 

Fundamentos de 
Matemática 

80 

  Subtotal 160 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E 
SOCIAIS:  

Reflexão e discussão dos aspectos 
éticos e legais relacionados ao exercício 

Introdução a Educação 
Superior 

60 

Iniciação à Pesquisa 
Científica 

60 
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profissional. Conhecimentos básicos de: 
História, Filosofia e Metodologia da 

Ciência, Sociologia e Antropologia, para 
dar suporte à sua atuação profissional 

na sociedade, com a consciência de seu 
papel na formação de cidadãos 

Humanidades, Sociedade e 
Ética 

60 

Empreendedorismo 60 

  Subtotal 240 

DCN Ciências 
Biológicas 
CNE/CES 

1301/2001       
Res. n. 
CNE/CP 
6/2015 

Deverá possibilitar orientações 
diferenciadas, nas várias sub-áreas das 

Ciências Biológicas, segundo o potencial 
vocacional das IES e as demandas 

regionais. 

Optatiiva 80 

A modalidade Licenciatura deverá 
contemplar, além dos conteúdos 
próprios das Ciências Biológicas, 

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

fundamental e médio 

 Física e Química Aplicadas 
à Biologia 

80 

Artigo 12º: Inciso I: núcleo de estudos 
de formação geral, das áreas específicas 

e interdisciplinares, e do campo 
educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades 
educacionais. 

 
Artigo 12º: Inciso II - núcleo de 

aprofundamento e diversificação de 
estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos 
específicos e pedagógicos 

Educação Jovens e Adultos 80 

Psicologia da Educação 80 

Mídias, Educação e redes 
de conhecimento 

80 

Didática 80 

Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) 

80 

Política e Gestão da 
Educação Básica 

80 

Conteúdos da Educação Básica, 
consideradas as Diretrizes Curriculares 

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

Educação Básica e para o Ensino Médio. 

Desenvolvidos nas 
disciplinas de formação 

básica 
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III - núcleo de estudos integradores 

para enriquecimento curricular 

Desenvolvidas através das 
atividades integradoras 

descritas em cada período 
  

Subtotal     640 

Capítulo V, CP 6/2015) - 2200 duas mil e duzentas) horas 
de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural 
Subtotal 1 2.240 

Res. CP 6/2015, Art. 13º 
Estrutura e Currículo 

Parágrafo 1 

(Inciso I) Prática como 
componente Curricular 

As práticas como 
componente curricular 
estão distribuídas em 

disciplinas de formação 
específica e formação 
básica ao longo dos 

períodos 

400 

  Subtotal 400 
(Inciso II) Estágio curricular 
supervisionado a partir do 
início da segunda metade 

do curso 

Estagio Supervisionado I 200 

Estagio Supervisionado II 200 

  Subtotal 400 

(Inciso IV) Atividades 
acadêmico-científico-

culturais 

Atividades 
Complementares 

40 

Atividades 
Complementares 

40 

Atividades 
Complementares 

40 

Atividades 
Complementares 

40 

Atividades 
Complementares 

40 

  Subtotal 200 

  subtotal   

    Subtotal 2   

CARGA HORÁRIA TOTAL 
    3.240 

SITUAÇÃO DA CHT COM 
A MATRIZ       

CHT DA MATRIZ       

        

DISTRIBUIÇÃO 
MATRIZ RES.CP. 2/2002 

Horas Horas 
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Conteúdos curriculares de natureza científico-
cultural 

                                                                                             
2.240  

                                      
1.800  

Prática como componente curricular 
                                                                                                 
400  

                                          
400  

Estágio curricular supervisionado 
                                                                                                 
400  

                                          
400  

Atividades acadêmico-científico-culturais 
                                                                                                 
200  

                                          
200  

Total Geral do Curso 
 

3.240 2.800 

 

5.4. Ementário e Bibliografia  

 

Tendo como base o projeto do curso, as ementas das disciplinas do Curso de 

Ciências Biológicas Bacharelado do Unileste são revisadas e adequadas sempre que 

necessário.  Destaca-se a efetiva participação dos professores do Núcleo Docente 

Estruturante na elaboração, na implementação, no acompanhamento e na avaliação 

das ementas bem como das Bibliografias adotadas para as mesmas. 

 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) se articula com a ação dos demais 

professores no processo de planejamento e definição das Bibliografias. A participação 

do NDE no processo de planejamento e organização das ementas e bibliografias é 

fundamental para propiciar o diálogo interdisciplinar e a articulação dos componentes 

didáticos às propostas pedagógicas do Curso. O processo de planejamento está 

organizado de forma a propiciar flexibilidade e reciprocidade, levando em 

consideração a realidade dos alunos, além da vinculação ensino, pesquisa, extensão, 

o que faz do planejamento um processo dinâmico e flexível. 

 

As ementas bem como as referências bibliográficas estão no Anexo I deste 

documento.  

6. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Enquanto instituição católica, o Unileste preza pela qualificação profissional e ética de 

seus egressos, que atuarão em diferentes áreas do conhecimento, comprometendo-

se com as questões sociais do seu entorno e zelando por um desenvolvimento 
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regional sustentável. Dessa forma, o Unileste acredita que o perfil do profissional para 

os novos tempos precisa estar pautado na solidariedade, no senso de justiça, bem 

como no respeito ao ser humano, às normas e às leis.  

Defende, também, que o educando precisa estar apto a construir a sua própria 

história, tendo equilíbrio e respeito a todas as manifestações culturais, como parte 

integrante do processo de aprimoramento do ensino, da prática investigativa e do 

serviço ao outro. Considera, ainda, que a ética deverá permear toda a formação 

acadêmica de seus alunos, bem como sua vivência como profissional e cidadão. 

Em consonância com esse posicionamento, o compromisso educacional do Unileste 

visa promover a educação de qualidade, manifestada nos currículos dos cursos, 

tendo em vista uma educação humana e cristã, e voltando-se para a construção 

coletiva do saber e do agir.  

A concepção do conhecimento, como entendimento do mundo vivo e continuado, 

requer atualização permanente da comunidade acadêmica, assim como integração e 

interação da instituição de ensino superior com os diversos grupos sociais, 

principalmente no seu entorno, de modo que sua vivência se paute em valores, tais 

como verdade, liberdade, fraternidade e justiça. 

 

Formar o profissional na concepção humanista, crítica e reflexiva pressupõe adotar 

metodologias que privilegiem a reflexão e o conhecimento na perspectiva inter, multi e 

transdisciplinar e que possibilite a participação interativa de todos os agentes 

envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem. Sendo assim, os estudantes são 

estimulados, desde o ingresso na graduação, a realizar leituras da realidade social e 

profissional com vistas à articulação teoria e prática.  

 

Na essência, deseja-se alcançar uma atitude consciente frente à realidade que se 

quer transformar e os conhecimentos e habilidades que se quer adquirir, priorizando 

um processo de aprendizagem centrado na tomada de decisões por conta própria e 

fortalecendo a autonomia no pensar e no atuar do estudante. 
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Nesse sentido, os componentes curriculares contemplam disciplinas obrigatórias 

teórico-práticas, estágios, atividades complementares, projetos interdisciplinares, 

atividades integradoras, trabalho de conclusão de curso, extensão e iniciação 

científica que são agrupados nos eixos de formação. 

 

A estrutura curricular, buscando a concretização da missão institucional e do curso, 

está centrada numa prática científico-pedagógica que possibilita a formação de um 

profissional capaz de exercer as condições de formação humana, considerados 

fundamentais na vida pessoal e no mundo do trabalho, tais como: compromisso com 

as questões socioeducativas, conduta ética, criatividade, autocontrole, flexibilidade, 

dentre outros. Dessa forma, a prática pedagógica se pauta em ações teórico-práticas 

investigativas, dialógicas e interdisciplinares, e visam produzir aprendizagens 

significativas que, por meio da problematização, transformem os espaços educativos 

em locais de discussão, de aprofundamento de conceitos, de trocas e, principalmente, 

de estimulação volitiva da aprendizagem como processo de prazer pelo seu efeito de 

crescimento. 

 

 

6.1. Metodologia de Ensino 

A educação se dá pela constante integração do sujeito com seu universo social, que 

lhe é exclusivo, no que se refere à produção histórica e cultural. Concebe-se homem 

integrado aquele capaz de ajustar-se à realidade, criando e recriando os contextos 

históricos, envolvido e comprometido com as questões culturais, produtivas e 

políticas, decidindo e interferindo no processo de transformação desta mesma 

realidade. 

 

O projeto de formação dos estudantes do Unileste sustenta-se na crença sobre a 

capacidade dos sujeitos aprendentes de desenvolverem sua consciência crítica, 

estando preparado para dialogar com as diferenças, tomar decisões, ou seja, atuar 
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com autonomia e com responsabilidade social e política, tanto no âmbito da vida 

profissional, quanto em relação às outras demandas da vida social. 

 

Dessa forma, as diretrizes pedagógicas do Unileste estão pautadas em metodologias 

ativas, nas quais o estudante é convidado a fazer seu próprio percurso acadêmico de 

forma autônoma e construtiva, sendo chamado para produção do seu próprio 

conhecimento. Assim, a organização curricular do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas volta-se para a dimensão complexa do trabalho intelectual, 

fundamentando-se na prática investigativa, na descoberta e no serviço ao outro. Para 

tanto, articula o ensino, a iniciação científica/pesquisa, a extensão, de forma a 

direcionar a formação do estudante para conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos, além dos conteúdos éticos e cristãos, com o propósito permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional. 

 

A intervenção pedagógica é baseada na ação do estudante como elemento 

constitutivo do fazer pedagógico. Isso significa que, diferentemente de se pensar em 

colocar o estudante para realizar tarefas e trabalhos, deve-se entender que o trabalho 

do estudante compõe a ação pedagógica.  O estudante precisa assumir um papel 

cada vez mais ativo, buscando efetivamente conhecimentos significativos aos 

objetivos da aprendizagem, modificar e agregar ideias e interagir com outros atores 

do processo educativo num ato coletivo e comprometido, constituindo-se numa 

relação de troca entre os envolvidos. Importante destacar a intervenção e a mediação 

do professor no sentido de favorecer o diálogo que permite um trabalho coletivo e 

potencializa relações de respeito e confiança. 

 

Nesse sentido, o curso de Ciências Biológicas enfatiza em seu currículo uma prática 

pedagógica crítica, reflexiva e transformadora, a partir de uma visão multidisciplinar e 

interdisciplinar, articulando teoria e prática, destacando as inter-relações 

estabelecidas entre os diferentes saberes, fundamentando-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, na Missão Institucional e nas demandas mercadológicas. 
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No exercício de sua missão educativa, o curso tem buscado o diálogo permanente 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão, procurando envolver ativamente o aluno com 

atividades que os levem a pensar, a raciocinar, observar, refletir, entender, combinar, 

que em conjunto, caracteriza uma metodologia ativa, gerando um ambiente de 

aprendizagem significativa. Esse ambiente possibilita um trabalho cooperativo, o 

desenvolvimento de projetos integradores, a solução de problemas, a construção de 

conhecimentos, habilidades e competências, o uso de tecnologias, por meio de 

diferentes plataformas e recursos midiáticos que transformam ideias em resultados e 

ainda promovem a interação entre estudantes e professores. 

 

 
As metodologias utilizadas no curso pautam-se na articulação teoria e prática, 

aliando-se às práticas multi e interdisciplinares, tais como oficinas pedagógicas, 

visitas técnicas, experimentações e simulações em laboratórios, seminários, trabalhos 

individuais e/ou em grupos, estudos de casos, videoconferências, mesas redondas, 

atividades integradoras, projetos interdisciplinares, grupos de estudo, pesquisas de 

campo, exposições técnicas, artísticas e culturais, dentre outras. Utiliza-se ainda, a 

prática de monitoria e estágios, oportunizando aos alunos condições de 

enriquecimento e promoção da melhoria do processo ensino-aprendizagem. A 

inclusão de recursos tecnológicos como estratégia metodológica é uma necessidade 

atual por se tratar de um conhecimento imprescindível em qualquer área da atividade 

humana.  

 

Assim, o Unileste atento às novas demandas e transformações que emergem no 

contexto educacional a partir das tecnologias de informação e comunicação, cria 

estratégias e mecanismos para assessorar discentes e docentes no desenvolvimento, 

implementação e uso de ambientes virtuais nas práticas educativas. Para tal, busca 

fazer uso de metodologias e ferramentas de educação a distância - EAD - baseadas 

na internet, que efetivamente favoreçam, estimulem e conduzam à aprendizagem. 
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A construção do conhecimento no Curso de Ciências Biológicas ocorre de maneira 

gradual, ao longo do curso através da integração das disciplinas teóricas com as 

práticas vivenciadas ao longo do curso. Desse modo, o currículo do curso é 

organizado em conteúdos ou eixos articulados e integrados entre si, com vistas a 

promover o diálogo interdisciplinar sobre um tema ou um problema que sustenta o 

Projeto Integrador de cada período do curso.  Cada eixo de Formação, Geral, Básico 

e Específico aliados aos projetos integradores e interdisciplinares desenvolve de 

forma contínua, uma formação básica, ampla, sólida e, contextualizada. 

 

A relação teoria-prática como eixo articulador do currículo é estabelecida nas 

diferentes práticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como os projetos 

integradores. É concretizada, também, nos estágios entendidos como atividades 

teórico-práticas e desenvolvidos por meio de projetos de estágios integrados, com a 

finalidade de promover a aproximação concreta com o campo de trabalho.  

 

Em se tratando de uma área do conhecimento tão dinâmica, fruto dos resultados dos 

constantes avanços tecnológicos das pesquisas científicas, o Curso de Ciências 

Biológicas se preocupa em estimular a participação do discente no processo de 

aprendizagem compartilhado tornando-o agente ativo na construção do conhecimento 

juntamente com o docente. Neste processo o professor é o orientador e coordenador 

do processo. 

 

No Curso de Ciências Biológicas a construção do conhecimento é entendida e 

trabalhada de forma interdisciplinar, na qual o aluno é agente ativo, comprometido, 

responsável, capaz de planejar suas ações, assumir responsabilidades, tomar 

atitudes diante dos fatos e interagir no meio em que vive. Neste contexto o papel dos 

docentes do curso é de tornar o estudante sujeito de sua aprendizagem, ciente do 

que irá realizar, para que e como, levar o estudante a aprender a planejar, a trabalhar 

com hipóteses e a encontrar soluções. Nessa perspectiva, para que o mesmo adquira 

essas habilidades, faz-se necessário trabalhar com práticas pedagógicas voltadas 

para a formação do estudante, para o exercício da cidadania plena, respeitando a 
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individualidade de cada um, utilizando-se de conteúdos interdisciplinares e 

contextualizados. 

 

6.1.1 Desenvolvimento do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

O desafio de contribuir com a formação do educando, num momento de mudanças e 

incertezas e a necessidade de resgatar valores tão importantes condizentes com a 

sociedade contemporânea torna o processo de ensino e aprendizagem uma obra de 

reconstrução permanente, dinâmica entre sujeitos que se influenciam mutuamente, 

sendo essencial saber ler a realidade com perspicácia, para nela saber intervir com 

autonomia. 

 

Nesse sentido, o curso de Ciências Biológicas em sintonia com os propósitos de uma 

educação de qualidade que promova a aprendizagem e o crescimento do aluno de 

forma responsável e autônoma, utiliza ambientes de aprendizagem diversificados. A 

sala de aula, um dos mais usuais, é um espaço de construção e socialização de 

conhecimentos e cultura, com características peculiares de interações pessoais e 

interpessoais. É na sala de aula que se dá o encontro de diferentes saberes, é onde, 

professores e alunos criam e recriam o processo de ensinar, aprender e pesquisar, 

numa atitude questionadora, de busca e inquietação, caracterizada por uma relação 

dialógica do papel orientador e diretivo do professor e da ação do aluno, implicando 

em campos de possibilidades de novos conhecimentos. As formas de relacionamento 

entre professor e aluno são elementos importantes do ensinar e aprender. Ao 

reconhecer os alunos como sujeitos da aprendizagem, o professor possibilita relações 

pedagógicas mais cooperativas, participativa e solidária propiciando uma nova 

relação com o conhecimento. 

 

O uso do ambiente virtual constitui-se como outro espaço de aprendizagem, gerado 

pela demanda e contexto atual que estão em sintonia com a linguagem predominante 

da cultura juvenil moderna (digital). Essa nova abordagem permite flexibilidade e 

possibilita o acompanhamento do conteúdo a partir de qualquer lugar com acesso à 
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Internet, além de permitir o desenvolvimento de novas habilidades cognitivas.  No 

ambiente virtual as possibilidades de uma relação mais personalizada entre todos os 

envolvidos no processo educativo aumentam, pois é possível realizar os exercícios e 

leituras propostos, participar dos fóruns, esclarecer dúvidas e se envolver com outras 

atividades disponibilizadas, graças ao uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação.  

 

A utilização de ambientes, espaços virtuais e metodologias de ensino-aprendizagem 

virtuais configuram-se em estratégias inovadoras para o desenvolvimento de 

componentes curriculares nos cursos de graduação.  Nesses espaços, as disciplinas 

ofertadas na modalidade semipresencial permitem que os docentes e discentes 

mesmo separados espacial e temporalmente, interajam efetivamente no processo de 

ensino-aprendizagem, como também se torna um ambiente rico de aprendizagem 

pautado na autonomia discente. Assim, não há incompatibilidade e muito menos 

concorrência entre os ambientes e disciplinas semipresenciais e presenciais. Há uma 

convergência de propósitos e objetivos de forma que ambas contribuam para o êxito 

do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Uma prática metodológica que prima pela interação dos sujeitos se efetiva por meio 

de diferentes ambientes de aprendizagem. Nessa perspectiva, a sala de aula, os 

laboratórios, as instituições escolares e não escolares, entre outros, podem e devem 

atuar de forma complementar, contribuindo para o êxito do processo de ensino-

aprendizagem. Considera-se, assim, que o processo de ensino-aprendizagem inclui, 

além da aula propriamente dita, todas as atividades acadêmicas nas quais ocorra 

trabalho efetivo do discente na construção de conhecimentos, sejam promovidos de 

forma presencial ou semipresencial. 

 

No Curso de Ciências Biológicas o processo de aprendizagem perpassa o ambiente 

interno, na sala de aula e o ambiente externo, no qual o estudante aplica a teoria 

vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo 

procedimentos para atingir determinados objetivos. Nesse sentido as atividades de 
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estágio supervisionado, visitas técnicas, seminários, grupos de discussão, palestras, 

minicursos, projetos de extensão, elaboração e desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, participação em debates, salas e estudos dirigidos em ambiente virtual, 

representam metodologias para o desenvolvimento do conhecimento dos discentes 

do curso. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas 

experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada.  

 

Com o propósito de favorecer o desenvolvimento da autonomia do aluno em 

processos de aprendizagem contínuos, numa perceptiva interativa, o curso de 

Ciências Biológicas, em sua organização curricular, insere através dos Projetos 

Integradores, as metodologias ativas. Tais metodologias utilizam a problematização 

como estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o 

discente.  

 

Para a construção do conhecimento acredita-se que através da resolução de 

problemas o discente se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a 

ressignificar suas descobertas. De forma a criar a um ambiente problematizador, os 

estudantes são estimulados a vivenciar situações de aplicação prática de 

conhecimentos que se articulem com a realidade em que vivem, e que busquem 

soluções coletivas; a expressar conhecimentos e valores por meio do contato com 

materiais alternativos e desafios coletivos, gerando possibilidades de experimentação 

de novas técnicas e busca de soluções. As metodologias ativas são ferramentas para 

uma aprendizagem significativa na qual ocorre a proposição de soluções por meio de 

um processo de ação-reflexão-ação. Neste modelo de aprendizagem a construção do 

conhecimento está baseada na forma de desenvolver o processo de aprender 

utilizando experiências reais e ou simuladas com a capacidade de desenvolver tarefas 

essenciais da prática profissional em diferentes contextos. 

 

6.1.2 Atividades Integradoras 
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A principal consequência da sociedade do conhecimento é necessidade de uma 

aprendizagem ao longo de toda vida, que segundo Jacques Delors (199) está 

fundamentada em quatro pilares, que são, concomitantemente, do conhecimento e da 

formação continuada, a saber: i) aprender a conhecer: é necessário tornar prazeroso 

o ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não 

seja efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a 

curiosidade, a autonomia e a atenção permanentemente; ii) aprender a fazer: não 

basta preparar-se com cuidados para inserir-se no setor do trabalho. A rápida 

evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar 

novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito 

cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores 

necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de certa dose de 

risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível, complementam dentre 

outros, o agir do sujeito aprendente.  iii) aprender a conviver: no mundo atual, este é 

um importantíssimo aprendizado por ser valorizado quem aprende a viver com os 

outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, a 

administrar conflitos, a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum; 

iv) aprender a ser: é importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, 

responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, 

iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência para que as 

pessoas sejam capazes de construir a sua própria história com dignidade e valorizar a 

do próximo.  

 

Assim, as atividades integradoras devem oportunizar a vivência de situações que 

desenvolva o aprendizado da convivência coletiva e do respeito ao Outro, do 

aprender continuamente, do fazer de forma criativa, autônoma e ética. Objetivam 

possibilitar o envolvimento de docentes e discentes na busca da inter e 

transdisciplinaridade, dando sentido prático para o referencial teórico trabalhado no 

respectivo curso/período letivo, e ainda articula e explora a unicidade do 

conhecimento, acelerando os mecanismos de correlação dos conteúdos 

desenvolvidos nos diversos componentes curriculares, superando a fragmentação do 
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conhecimento. Tais atividades articulam-se aos componentes curriculares previstos 

em cada período e compõem o efetivo trabalho discente, numa perspectiva 

interdisciplinar.  

 

No Curso de Ciências Biológicas as atividades integradoras ocorrem em todos os 

períodos do curso e compreendem situações de aprendizagem que permitem uma 

aprendizagem significativa na qual ocorre a proposição de soluções por meio de um 

processo de ação-reflexão-ação. As atividades integradoras estão alinhadas aos 

resultados de aprendizagem presentes no alinhamento construtivo do currículo. São 

desenvolvidas tendo como atividade norteadora verbos de comando que permitem ao 

estudante o desenvolvimento de habilidades relacionadas à vivência profissional 

permeados pelos quatro pilares (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser). 

 

6.1.3 Atividades Práticas de Ensino  

 

As atividades práticas desenvolvidas no Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

são concebidas como espaços de reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, 

ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes. A prática encontra-se em 

convergência com a teoria em todas as disciplinas da matriz. A organização e 

execução das atividades práticas é acompanhado por uma profunda reflexão não 

apenas sobre sua pertinência pedagógica, como também sobre os riscos reais ou 

potenciais à integridade física dos estudantes. Tais atividades têm a função de 

desenvolver destrezas de manipulação, de ajudar na compreensão dos princípios 

teóricos e de permitir posterior descobrimento dos princípios a partir da organização 

dos dados e fatos, sendo aparentemente forte o apelo empírico-positivista, segundo o 

qual, o conhecimento é produto direto das relações materiais entre sujeito e objeto. 

 

As aulas práticas estão vinculadas às disciplinas tanto de formação básica quanto de 

formação específica e se organizam como contraponto das aulas teóricas, como um 

poderoso catalisador no processo de aquisição de novos conhecimentos, pois a 
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vivência de experiências facilita a fixação do conteúdo a ela relacionado, não 

apresentando-se assim como um apenas uma ilustração da teoria.  

 

No Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas as atividades práticas tornam-se 

uma importante ferramenta para o estudante exercitar habilidades como cooperação, 

concentração, organização, manipulação de equipamentos. As disciplinas 

relacionadas aos eixos de Diversidade Biológica e Biologia Molecular e Evolução 

apresentam uma abordagem teórico prática permitem a convergência dos conteúdos. 

 

As atividades práticas são realizadas também no âmbito dos projetos 

interdisciplinares, aulas de campo, estágios, trabalho de conclusão de curso, projetos 

de pesquisa e atividades de extensão. Nesses casos as práticas se constituem como 

espaço de vivenciar o método científico, entendendo como tal a observação de 

fenômenos, o registro sistematizado de dados, a formulação e o teste de hipóteses e 

a inferência de conclusões e a vivência profissional, além disso, viabilizam ao 

estudante a interação entre a teoria e a prática, o que vem favorecer o aprimoramento 

do processo ensino-aprendizagem. 

 

Para o curso de Licenciatura as Práticas como componentes curriculares, conforme 

descritas na matriz curricular e no quadro de distribuição, constituem atividades 

acadêmicas regulamentadas que têm por finalidade proporcionar ao aluno a 

participação em atividades específicas do contexto profissional que pretende atuar. 

Estão estruturadas em uma visão que integra os processos teóricos e práticos 

constitutivos das competências e habilidades necessárias para a concretização do 

perfil do professor de Ensino Fundamental e Médio.  

 

O Curso de Ciências Biológicas apresenta uma proposta construtora na formação 

docente dos futuros profissionais do Ensino de Ciências Físicas e Biológicas, se 

pautando nos princípios da interdisciplinaridade dos conhecimentos construídos ao 

longo dos períodos acadêmico aliados às competências do saber fazer e saber ser, 

buscando atender às reais demandas contextuais. 
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Nesse sentido, o aluno - futuro professor de Ciências Físicas e Biológicas, através 

das Práticas como componentes curriculares terá a oportunidade de vivenciar 

atividades e situações inerentes à prática de ensino no lócus pedagógico em que se 

realiza a sua pretendida profissão durante o Estágio Supervisionado, nos projetos a 

serem desenvolvidos ou em atividade as quais são convidados a participarem.  

 

O desenvolvimento das Práticas como Componentes Curriculares deverão 

oportunizar ao aluno condições de: 

 Refletir sobre a Prática de ensino na formação docente a partir dos 

resultados de experiências a serem construídas e vivenciadas pelos alunos, 

através de atividades em um cenário que proporcionará aos mesmos o 

desenvolvimento de habilidades, criatividade que permitirão o domínio de 

conteúdos básicos para o ensino de Ciências e Biologia. Proporcionado para 

os alunos uma troca de experiências teóricas e práticas docentes com 

princípios éticos, ecológicos e de cidadania que poderão ser desenvolvidos 

durante os Estágios Supervisionados.  

 Durante as Práticas como componentes curricular o aluno deverá 

elaborar metodologias pertinentes ao ensino e aprendizagem de Ciências e 

Biologia respaldando-se sempre nos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

planejamentos institucionais. Confeccionar recursos didáticos inerentes ao 

processo de ensino e aprendizagem de Ciências e ou Biologia a ser oferecido à 

escola ofertante de estágio. Ao final de cada atividade o aluno apresentará 

relatórios parciais das atividades juntamente com planos de aulas pertinentes 

aos conteúdos de Ciências e Biologia.  

 

6.1.4 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) 

no Processo Ensino-Aprendizagem 
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A construção do conhecimento pertinente na contemporaneidade é um processo 

contínuo, que pode ser potencializado através de interações planejadas nos diversos 

ambientes nos quais o processo de ensino aprendizagem se dá, inclusive nos de 

natureza virtual. Tais ambientes objetivam contribuir para a formação dos estudantes 

no uso de tecnologias convergentes da internet como instrumento nos processos de 

autoaprendizagem e de aplicação de conhecimentos na sociedade da informação. 

   

Em função da disponibilidade dos meios de comunicação e da cultura da 

aprendizagem colaborativa e contínua, o ato de planejar envolve ações e situações 

nas quais interagem, constantemente, professor/estudantes, estudantes/estudantes e 

outros sujeitos. Nesse caso, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

sugerem ao docente um distanciamento do discurso monológico da resposta certa, da 

sequência linear de conteúdos curriculares, de estruturas rígidas dos saberes, 

previamente, determinado.  Assim, o uso das TICs demandam na ação de planejar, 

novas posturas pedagógicas que valorizem a flexibilidade, a interconectividade, a 

diversidade e a variedade nas relações dos sujeitos na sociedade da comunicação e 

da informação. 

 

 

6.1.5 Atividades de Tutoria – Modalidade Semipresencial 

 

O curso de Ciências Biológicas Licenciatura, em sua organização curricular, oferta 

disciplinas na modalidade semipresencial, conforme indica a Portaria nº 4.059, de 10 

de dezembro de 2004, em seu parágrafo 1º “As instituições de ensino poderão 

introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos reconhecidos, a 

oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial”, 

respeitando o parágrafo 2º do artigo 1º da mesma Portaria, que diz: “poderão ser 

ofertadas disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente, desde que essa 

oferta não ultrapasse 20% da carga horária total do curso” 

 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

94 

 

Essa modalidade propicia novas formas e oportunidades de aprendizagem, cria 

espaços virtuais de interação e reorganiza de maneira flexível as dimensões espaciais 

e temporais dos processos educacionais. Possibilita ainda ampliar os espaços de 

aprendizagem, que não mais se restringem a salas de aula físicas. Além disso, gera a 

reinvenção da prática pedagógica, de experiência promotora de maior autonomia dos 

estudantes, de acesso às tecnologias de informação e comunicação e de um 

redimensionamento do papel dos professores e estudantes.  

 

As disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial compõem o eixo de Formação 

Geral, distribuídas entre o 1º e 5º períodos, com carga horária de 60 horas. As 

disciplinas são desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas por docentes, de acordo 

com a formação nas respectivas áreas, por meio de encontros presenciais e virtuais 

durante o semestre letivo. São elas:  

 

Introdução a Educação Superior  

 

Competências e habilidades  

 Conhecer os mecanismos da Educação Superior. 

 Ter postura reflexiva e de visão crítica acerca do mundo, com capacidade para 

a aprendizagem autônoma e dinâmica. 

 Expressar-se dialogicamente como indivíduo no âmbito social.  

 Desenvolver a capacidade de organizar e otimizar o tempo. 

 

Iniciação à pesquisa científica  

 

Competências e habilidades  

 Conhecer os fundamentos da construção do conhecimento científico: o 

problema científico, a hipótese científica e a investigação científica. 

 Entender as diferenças entre linguagem científica e linguagem comum. 

 Identificar os elementos básicos do método científico. 
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 Entender a adequação das diferentes dimensões filosófica, social e histórica da 

ciência. 

 

Humanidades, Sociedade e Ética  

 

Competências e habilidades  

 Compreender as especificidades do pensamento antropológico, filosófico e 

sociológico.  

 Analisar a globalização e suas implicações na sociedade e no sistema político, 

bem como os impactos sociais, econômicos, tecnológicos, midiáticos e 

ambientais no contexto da sociedade globalizada. 

 Analisar o conceito de cultura e as suas especificidades como: diversidade 

cultural, relativismo cultural, etnocentrismo, aculturação, evolução cultural, 

culturas indígenas e afro-brasileiras.  

 Relacionar, de forma crítica, globalização, economia, cidadania e justiça social.  

 

Empreendedorismo  

 

Competências e habilidades  

 Saber empregar meios para a realização de empreendimentos sustentáveis. 

 Desenvolver a criatividade nos processos de inovação profissional. 

 Compreender o papel do empreendedorismo e responsabilidade social. 

 Planejar ações empreendedoras e inovadoras no âmbito da formação 

profissional. 

 

Formas de operacionalização das disciplinas 

 
As disciplinas Introdução a Educação Superior (1º período), Iniciação à pesquisa 

científica (3º período), Humanidades, Sociedade e Ética (4º período) e 

Empreendedorismo (5º período) serão ofertadas na modalidade semipresencial a 
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todos os cursos de graduação do Unileste, com carga horária de 60 horas, por meio 

do portal acadêmico da instituição.  Os conteúdos das disciplinas serão desenvolvidos 

em caráter institucional, utilizando-se de metodologia interativa e investigativa 

(fundamentação teórica, produção de conhecimento e socialização). A avaliação 

somativa ocorrerá nos encontros presenciais.   

 

Os professores responsáveis pelas disciplinas semipresenciais assumem, entre 

outras, as seguintes responsabilidades:  

 

 Criar condições de aprendizagem por meio de discussões, da proposição de 

situações-problema e da ampliação dos temas apresentados nos materiais 

didáticos. 

 Organizar situações de aprendizagem que contribuam para que o estudante 

desenvolva sua autonomia. 

 Acompanhar o processo de organização dos estudos pessoais e coletivos dos 

estudantes. 

 Valorizar os conhecimentos e as experiências dos estudantes, propondo 

discussões e atividades que contribuam para o desenvolvimento de novos 

esquemas mentais. 

 Responder às solicitações dos estudantes e esclarecer suas dúvidas. 

 Mediar discussões nos ambientes de interação, de forma contextualizada e 

significativa. 

 Incentivar e mediar o trabalho cooperativo entre os estudantes. 

 Instigar a participação dos estudantes nos espaços de interação. 

 Intermediar, quando necessário, as relações entre os estudantes e a direção do 

curso. 

 Orientar o estudante na elaboração de atividades diversas e de projetos de 

pesquisa. 

 Avaliar atividades elaboradas pelos estudantes e fornecer feedback, apontando 

pontos fortes e aspectos a serem aprimorados para o alcance dos objetivos 

propostos.                   
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7. ATIVIDADES ARTICULADAS AO ENSINO 

 

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Unileste as atividades 

acadêmicas envolvem estudos teóricos e práticos dos conteúdos de formação geral, 

básica e específica, sendo complementados com projetos de pesquisa, extensão e 

eventos técnico-científicos. Há diversas atividades propostas pela instituição, pelo 

curso e pelos docentes a fim oportunizar o aprimoramento e a consolidação da 

aprendizagem, corroborando o desenvolvimento das competências e habilidades do 

estudante previstas no perfil do egresso. Dentre as atividades articuladas ao ensino 

no curso, destacam-se os projetos interdisciplinares, o estágio curricular, o Trabalho 

de Conclusão de Curso, as atividades complementares, as atividades integradoras, a 

iniciação científica e a extensão.  

 

No que se refere à iniciação científica o curso estimula o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa por meio do Programa de Iniciação Científica Institucional (IC), 

PROBIC/FAPEMIG, em parcerias com outras instituições.  

 

Os projetos de caráter extensionistas são desenvolvidos pelos professores em 

parceria com outros cursos da Instituição. As atividades de extensão consistem em 

viabilizar ao discente a interação entre a teoria e a prática, o que vem favorecer o 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. 

 

No âmbito institucional, ocorrem atividades de natureza técnico-científica, como a 

realização da Semana de Iniciação Científica e Extensão. Estes eventos abordam 

temas diversificados e relacionados ao contexto regional e nacional, possibilitando ao 

discente o conhecimento de aspectos e questões envolvidas com a sua realidade.  

 

No âmbito do Curso de Ciências Biológicas são realizadas atividades acadêmicas tais 

como estudos teóricos e práticos dos conteúdos básicos e específicos da formação 
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do Biólogo, sendo complementadas com projetos de pesquisa, extensão e eventos 

técnico-científicos, organizadas com o intuito de criar novas formas de aprendizado 

despertando a aprendizagem motivada pela dúvida, discussão, contextualização, 

tornando o aluno o sujeito do processo do conhecimento.   

 

Considerando o lastro industrial da região bem como suas características ambientais, 

a articulação do ensino com a pesquisa e a extensão está focada no potencial 

oferecido pela região quanto aos estudos de sua biodiversidade aquática e terrestre, 

aos recursos hídricos, à área da saúde. 

 

Desse modo procura-se desenvolver projetos de pesquisa através do Programa de 

Iniciação Científica Institucional (IC), PROBIC/FAPEMIG, estimular os discentes a 

desenvolver estágios não obrigatórios projetos de pesquisa em parcerias com outras 

instituições através de convênios. 

 

Atividades Complementares são desenvolvidas pelos discentes, por meio de múltiplos 

instrumentos teóricos e/ou práticos, de forma presencial ou à distância, em situações 

e oportunidades voltadas para a formação do perfil profissional do egresso. Essas 

atividades integram o currículo do estudante como conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas durante a graduação, inclusive fora do ambiente acadêmico. 

 

Os Estágios, tanto o obrigatório quanto o não obrigatório, compõem uma parte 

importante do processo de aprendizagem do estudante. Nas atividades desenvolvidas 

no estágio o aluno vivencia a prática profissional, constrói o conhecimento, 

desenvolve o senso crítico para a resolução de problemas abrangendo os aspectos 

técnicos, culturais, científicos, éticos e humanos. A vivência desenvolvida pelo aluno 

durante o Estágio propicia o desenvolvimento do exercício da profissão permitindo 

uma relação mais efetiva com o mercado de trabalho.  

 

No âmbito institucional, ocorrem atividades de natureza técnico-científica, como a 

realização da Semana de Iniciação Científica. Estes eventos abordam temas 
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diversificados e relacionados ao contexto regional e nacional, possibilitando ao 

discente o conhecimento de aspectos e questões envolvidas com a sua realidade.  

 

No âmbito do Curso de Ciências Biológicas são realizadas atividades tais como a 

Semana de Biologia, comemoração do Dia do Biólogo, Seminário de Projeto 

Interdisciplinar, organizadas com o intuito de criar novas formas de aprendizado 

despertando a aprendizagem motivada pela dúvida, discussão, contextualização, 

tornando o aluno o sujeito do processo do conhecimento, e não recebedor passivo do 

processo de produção do conhecimento. 

 

Os projetos de caráter extensionistas estão em desenvolvimento pelos professores 

em parceria com os demais cursos da área da saúde. As atividades de extensão 

consistem em viabilizar ao discente a interação entre a teoria e a prática, o que vem 

favorecer o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. 

 

Inseridos aos projetos de Extensão, as Práticas Pedagógicas representam um 

momento de atuação contextualizada para o estudante, configurando-se como 

expressão da ação conjunta dos atores do curso. Nestes projetos os estudantes 

elaboram jogos interativos, participam de eventos específicos das escolas nos quais 

levam informações relacionadas à Educação Ambiental, Ecologia, Genética, 

Comportamento Animal.  

 

 

7.1. Estágio Curricular 

 

O Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

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

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. Os estágios 

propiciam a complementação do ensino-aprendizagem, a fim de se constituírem em 

instrumentos de integração, em termos de experiência prática, de aperfeiçoamento 

técnico cultural, científico e de relacionamento humano.  Dizem  respeito ao processo 
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da formação educacional e profissional do estudante, ambas garantidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 9.394/96 (LDB), contemplando, assim, a 

aplicação prática das teorias aprendidas em sala de aula. 

 

Os estágios propiciam a complementação do ensino e da aprendizagem, a fim de se 

constituírem em instrumentos de integração, em termos de experiência prática, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. São 

planejados, realizados, acompanhados e avaliados em conformidade com a Lei 

11.788, de 25 de setembro de 2008, com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de Ciências Biológicas, além do Regulamento de Estágio aprovado pelo 

Conselho de Curso. 

 

O estágio possui duas modalidades: 

 Estágio Obrigatório – definido como tal no projeto de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do 

diploma. Suas especificidades são definidas e acompanhadas pelo Conselho 

de Curso, em normatização específica.  

 

 Estágio Não Obrigatório – é uma atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória, com o intuito de complementar a formação por meio de 

vivência de experiências próprias da situação profissional. De acordo com a Lei 

11.788, de 25 de setembro de 2008 para esta modalidade de estágio é 

compulsória a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação que 

venha a ser acordada, bem como a do auxilio transporte e recesso 

remunerado. 

 

Para realizar o estágio em qualquer modalidade, a matrícula e a frequência regular do 

discente são requisitos legais. O aluno firmará Termo de Compromisso de Estágio - 

TCE, atestando ciência das normas, da organização e do programa de estágio. O 

estágio possui acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de 
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ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios, 

sem os quais não haverá o seu aproveitamento.  

 

A realização do estágio está condicionada a existência de convênio para a concessão 

de estágio entre o Unileste e a instituição/empresa concedente. Os documentos 

referentes ao estágio são disponibilizados no site institucional. Os procedimentos para 

orientação e a supervisão dos estudantes, as atribuições e demais assuntos 

pertinentes ao estágio, constam do Regulamento de Estágio do curso. O estágio não 

obrigatório será considerado como atividade complementar. Para sua comprovação, 

exigir-se-ão documentos que atestem o cumprimento da carga horária estabelecida. 

 

O desenvolvimento do Estágio Supervisionado Licenciatura deverá proporcionar ao 

aluno condições de, vivenciar a realidade educacional de escolas de Ensino 

Fundamental e Médio da região do Vale do Aço, complementando a formação 

acadêmica, por meio da investigação científica e o desenvolvimento de ações que 

visem à melhoria da prática pedagógica, demonstrando responsabilidade, 

compromisso e ética durante a realização do Estágio. 

 

A duração e a carga horária dos cursos de Licenciatura conforme a Resolução do 

CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, institui carga horária específica para o Estágio 

Curricular Supervisionado de 400 horas a partir do início da segunda metade do 

curso. 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Biológicas do Unileste é 

desenvolvido em dois períodos distintos, a partir da carga horária e atividades 

específicas pertinentes a cada estágio e distribuído da seguinte forma: 

 

Estágio Período Duração 

Estágio  Supervisionado I 7º  200 h 

Estágio Supervisionado II 8º 200 h 
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De acordo com a organização das 400 horas destinadas ao Estágio Supervisionado, o 

aluno terá condições de desenvolver atividades de caráter didático-pedagógico, 

planos de ensino à luz da fundamentação teórica e/ou relatos de experiências, 

elaboração de projetos didático pedagógicos, reflexão sobre metodologias de trabalho 

desenvolvidas e possibilidades de criação de outras, fortalecendo assim, a bagagem 

condizente à boa prática docente. 

Ainda, conforme a Resolução CNE/CP 2, de 1 de julho de 2015: 

 

Art 1º,  

Parágrafo único. “Os alunos que exerçam atividade docente regular na Educação 

Básica poderão ter redução de carga horária do estágio curricular supervisionado até 

o máximo de 200 (duzentas) horas”. Será dispensado de observar e ministrar aulas, o 

aluno que apresentar documento comprobatório do exercício da prática docente, nas 

disciplinas de Ciências e Biologia, equivalente ou superior à seguinte carga horária, 

desenvolvida no período dos cinco últimos anos: Ciências Físicas e Biológicas  (Ens. 

Fundamental) - 30 aulas (módulos de 50 min), Biologia (Ensino Médio) 25  aulas 

(módulos de 50 min). 

 

Os alunos candidatos à dispensa deverão solicitá-la ao coordenador do estágio e ao 

Conselho de Curso, apresentando documentação comprobatória, de carga horária 

especificada, carimbada e assinada pelo responsável da instituição onde foi realizada 

a docência. Essa solicitação deverá ser feita em requerimento via Secretaria de 

Cursos até 15 dias depois de iniciadas as atividades letivas do respectivo período em 

curso. Caberá ao coordenador do estágio juntamente com o Conselho de Curso 

aprovar ou não o pedido. Ainda sobre a dispensa, é importante ressaltar que o aluno 

será liberado da prática docente, ou seja, observar e ministrar aulas, porém não se 

isentará da elaboração e desenvolvimento das atividades específicas de cada estágio 

e de suas respectivas apresentações para avaliações. Caberá ao aluno a escolha 

pelo nível de ensino para realização das atividades específicas. O aluno, com 

aproveitamento da prática docente deverá apresentar, ainda, um relatório contendo a 

descrição dessa prática conforme orientações oferecidas pelo professor orientador  de 
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estágio. O estágio da licenciatura atenderá a nova Lei nº 11.788, de  25 de setembro 

de 2008. 

  

São considerados campos de estágio as escolas de Ensino Fundamental e Médio da 

região, que atendem ao sistema público ou privado. A formalização de tal processo se 

efetivará a partir da autorização, via Declaração de Aceite, devidamente preenchida e 

assinada pela Direção da escola e respectivo carimbo. O aluno deverá preencher o 

TCE (Termo de Compromisso do Estágio) juntamente a escola ofertante e 

devidamente preenchida e assinada pela Direção da escola, com o respectivo 

carimbo. 

 

 

7.1.1  Acompanhamento do estágio 

 

A atividade de orientação de estágio é de responsabilidade de um professor 

designado pela coordenação do curso e a supervisão é realizada pelo profissional do 

campo. O curso possui regulamento de estágio, elaborado pelo NDE e aprovado pelo 

Conselho de Curso em consonância com as normas institucionais e o Manual de 

estágio institucional. Algumas atribuições do Professor Orientador: (i) acompanhar e 

assessorar o estagiário durante o desenvolvimento do estágio; (ii) avaliar o 

cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho pelo estagiário; (iii) 

orientar a elaboração do plano de estágio (programa e cronograma); (iv) fornecer ao 

estagiário todas as informações necessárias ao seu desempenho profissional. 

 

As atividades práticas, simuladas ou reais, são promovidas ao longo do curso, com o 

objetivo de proporcionar condições reais do exercício profissional, por meio da 

integração entre os diversos atores envolvidos com a educação. Essas atividades, de 

diferentes naturezas, promovem a articulação de teorias estudadas às propostas de 

ensino e às práticas desenvolvidas pelos discentes nos espaços escolares e não 

escolares. Há, também, a preocupação de se promover a aproximação do aluno com 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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aspectos mais significativos da vida escolar de forma gradativa, aliando teoria e 

prática.  

 

 

7.2.   Atividades Complementares  

 

Conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos, as Atividades Complementares são componentes curriculares 

enriquecedores do perfil do aluno, que possibilitam o reconhecimento por avaliação, 

de habilidades, conhecimentos e competências do discente, adquiridas, inclusive, fora 

do ambiente escolar. As Atividades Complementares são de caráter obrigatório e têm 

sua carga horária regulamentada pela Resolução CNE/CES nº. 2 de 18 de junho de 

2007, e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, que definem as especificidades de 

cada curso. 

 

Entende-se por Atividades Complementares as ações acadêmicas, desenvolvidas 

pelo aluno por meio de múltiplos instrumentos teóricos e/ou práticos, de forma 

presencial ou a distância, em situações e oportunidades voltadas para a formação do 

perfil profissional do egresso. Essas atividades integram o currículo do estudante 

como conhecimentos, habilidades e competências adquiridas durante a graduação, 

inclusive fora do ambiente acadêmico. 

 

Os objetivos gerais das atividades complementares são flexibilizar o currículo pleno 

do curso de Ciências Biológicas Licenciatura e propiciar aos estudantes do curso 

possibilidades de aprofundamento temático e interdisciplinar. As atividades 

complementares poderão incluir seminários, simpósios, congressos, conferências, 

monitoria, visitas técnicas, projetos sociais, iniciação científica, disciplinas não 

previstas no currículo pleno, entre outras atividades relacionadas ao campo da 

educação, totalizando uma carga horária de 200 distribuídas ao longo do curso. 
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Conforme orientações institucionais, descritas na Resolução RT/002/28/10/2010 e no 

regulamento de atividades complementares do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, o discente deve cumprir Atividades Complementares como requisito 

obrigatório para a conclusão da graduação. As atividades complementares poderão 

se desenvolver no próprio campus do Unileste ou em outras instituições (escolas, 

empresas, instituições públicas ou privadas) que ofereçam atividades relevantes ao 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e que forneçam documentação para 

comprovação. 

 

A referida resolução, também, instituiu que 30% (no mínimo) das atividades 

complementares previstas em seus respectivos cursos devem ser virtuais. Todos os 

estudantes do Unileste, a partir do 2º período deverão desenvolver atividades 

complementares na modalidade virtual, com temas relacionados à formação 

humanística. As atividades complementares virtuais, ofertadas pela instituição, a cada 

semestre deverão abordar, entre outros, os seguintes temas: 

 História e Culturas Afro-Brasileira e Indígena (Lei nº 11.645, de 10 março de 

2008) – ATIVIDADE OBRIGATÓRIA. 

 Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012 ) – 

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA. 

 Educação Ambiental (Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012) – 

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA. 

 Cultura dos surdos e LIBRAS (Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005). 

 Tecnologias e sustentabilidade. 

 Sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, 

inclusão/exclusão e relações de gênero. 

 Juventude: potencialidades, condutas positivas, desafios, problemas. 

 Identidades culturais. 

 Linguagens. 

 Inovação – espírito criativo e empreendedor; 

 Globalização e geopolítica. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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Outras atividades poderão ser ofertadas aos discentes conforme demanda do curso 

 

As atividades complementares virtuais são dinâmicas e devem ser compreendidas 

como atividades que necessitam de constante atualização, considerando as 

exigências legais e os contextos institucionais de cada curso, no que tange à 

formação inicial dos estudantes de graduação. 

 

 

7.2.1 Acompanhamento das atividades complementares 

 

As Atividades Complementares possuem regulamento próprio, de acordo com as 

diretrizes institucionais, aprovado pelo Conselho de Curso, a quem cabe acompanhar, 

avaliar e aprovar as atividades realizadas pelos estudantes.  

 

O estudante deverá solicitar mediante requerimento entregue à Central de 

Atendimentos, a validação das atividades realizadas. O requerimento deverá ser 

acompanhado de documentação comprobatória com discriminação dos conteúdos, 

atividades, períodos, carga horária. Após validação das atividades, a sua carga 

horária é registrada no sistema acadêmico do Unileste. 

 

O curso de Ciências Biológicas considera como atividade complementar a 

participação em palestras, seminários, sessões de cinema comentado, oficinas, peças 

estágios não obrigatório, além de outros eventos que possam contribuir para um 

maior contato do aluno com as mais diversas formas de produção de conhecimento, 

conforme descritas no regulamento de atividades complementares em anexo. 

 

As Atividades Complementares contribuem para estimular a prática de estudos 

independentes, transversais e interdisciplinares. Essas atividades propiciam a  

ampliação do conhecimento teórico-prático, a prática de trabalhos interdisciplinares e 
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entre grupos, bem como incentivam a tomada de decisões e a construção da 

autonomia acadêmica. 

 

7.3.   Iniciação Científica   

 

No Centro Universitário do Leste de Minas Gerais a política de Iniciação Científica é 

direcionada para atender aos princípios e concepções definidos na missão 

institucional. Assim, a instituição pauta sua política no estímulo às práticas 

investigativas que (i) propiciem ao estudante o desenvolvimento de autonomia e de 

posturas críticas em relação à realidade; (ii) incitem a busca contínua de 

conhecimentos para soluções de problemas, principalmente regionais; (iii) constituam 

um espaço de desenvolvimento da capacidade reflexiva no estudante, já que ela o 

incita a interpretar, comparar, ponderar e integrar as informações, sendo estes 

elementos essenciais para o discernimento do conhecimento.  

 

Aliadas à extensão, as atividades de Iniciação Científica devem possibilitar ao 

estudante compreender o papel da ciência, na perspectiva da ética e da 

sustentabilidade, como transformadora da realidade. Dessa maneira, a consolidação 

da política de Iniciação Científica no Unileste é realizada através de: estímulo à 

ampliação e qualificação das atividades de investigação científica e iniciação científica 

tecnológica junto aos estudantes dos cursos de graduação da instituição; estímulo à 

divulgação e socialização dos resultados das pesquisas desenvolvidas, inclusive por 

meio de incentivo à apresentação de trabalhos científicos em eventos; apoio à criação 

e consolidação dos grupos de pesquisa.  

 

Os grupos de pesquisa no Unileste são formados por docentes, que em conjunto, se 

reúnem para a elaboração, submissão aos editais e execução de projetos de 

pesquisa, principalmente, vinculados à pratica docente no ensino e atividades de 

extensão. Enfim, como parte essencial de sua política e na perspectiva de que a 

Iniciação Científica amplia o desenvolvimento de habilidades e competências 

adquiridas no Ensino Superior, o Unileste estimula a articulação efetiva de atividades 
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de iniciação científica com atividades de ensino e extensão. Pensando dessa forma, a 

prática investigativa na instituição deverá ser concebida como um meio de 

proporcionar ao aluno, orientado por professor pesquisador ou grupo de pesquisa 

qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente em articulação com as dimensões 

humana e social.  

 

Por meio dos editais da pesquisa/Iniciação Científica, tem-se registrado e 

institucionalizado o fluxo de aprovação dos projetos. Juntamente com o Edital, é 

publicado o documento “Critérios para Análise e Avaliação dos Projetos de Pesquisa 

e Planos de Trabalho do bolsista”. Os editais, assim como os referidos critérios 

proporcionam transparência, pois, possibilitam a todos os membros da comunidade 

acadêmica, principalmente aqueles que apresentam/submetem projetos, conhecer os 

critérios de seleção e de orientação na sua elaboração. Objetivam, ainda, contribuir 

para uma melhor execução do trabalho realizado pela Coordenação de pesquisa, 

iniciação científica e extensão. 

 

Ao serem inscritos nos editais, os projetos são postados no Sistema de Gestão de 

Projetos e Pesquisa - SGPp. Esse sistema tem como objetivo auxiliar o planejamento, 

a gestão, a avaliação e a publicação das ações de pesquisa e iniciação científica 

desenvolvidas na Instituição. O SGPp possibilita um processo de acompanhamento 

sistematizado na busca do aprimoramento contínuo das ações, além de possibilitar a 

disponibilização das informações referentes aos projetos de pesquisa e iniciação 

científica para a comunidade acadêmica. No sistema são registrados os projetos, os 

planos de trabalho, os cursos e os grupos aos quais estão vinculados, os docentes e 

os discentes que participam dos mesmos, os relatórios de ações, as instituições 

parceiras, dentre outras informações afins. 

 

O Unileste desenvolve atitudes e ações de pesquisa, pautando-se nos princípios da 

ética na obtenção, aplicação, tratamento e divulgação dos dados. Em consonância 

também com sua missão e visão, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa, 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

109 

 

dentro de padrões éticos, o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, abriga em 

suas instalações comitês de ética em pesquisa humana e animal. O Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) é subordinado a Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) e a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) é 

subordinado ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA).  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa Humana tem um papel consultivo, deliberativo e 

educativo, tendo, obrigatoriamente, composição pluralista entre seus membros, sendo 

estes profissionais de diferentes categorias, juristas, filósofos, bioeticistas, sociólogos, 

teólogos, biólogos, profissionais da saúde, além de, no mínimo, um representante da 

comunidade de usuários.  

 

As atividades do CEP são exercitadas com total autonomia, dentro do espírito com o 

qual foi concebida a Resolução nº196/96, sendo esta refogada pela Resolução 

466/12. Ressalta-se que, ao Comitê, cabe não, simplesmente, aplicar ou se ater a um 

código ou regimento, mas proceder à reflexão ética, analisando caso a caso, tendo 

essa Resolução como referencial para exercitar a avaliação ética com liberdade e 

responsabilidade. 

 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas possui, em função da diversidade de 

áreas de atuação, uma gama de possibilidades de linhas de pesquisa. A partir da sua 

criação o curso estimula seus estudantes e professores a participarem em projetos 

científicos desenvolvidos na Instituição. Nesse sentido, o curso de Ciências Biológicas 

tem amplo envolvimento com os programas institucionais. Os professores são 

estimulados a participarem de editais de pesquisas internos e externos que são 

divulgados no curso. 

 

O curso apresenta várias linhas de pesquisa em função da diversidade dos seus 

campos de atuação, onde se destacam as áreas: Biologia Celular e Molecular, 
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Botânica, Ecologia, Etologia, Limnologia, Parasitologia, Zoologia de Invertebrados, 

Zoologia de Vertebrados. 

 

Os projetos vinculados aos programas de IC passam por aprovação do Conselho de 

curso, e caso sejam deferidos serão encaminhados para a Coordenadoria de 

Iniciação Científica (CIC) pelo Conselho de Curso após registro em ata. A partir deste 

momento o projeto fica vinculado ao CIC e o cumprimento das atividades propostas 

em cada edital é de responsabilidade do professor coordenador do projeto. 

 

O Curso de Ciências Biológicas conta com projetos de Pesquisa que recebem 

financiamento de agências de fomento tais como FAPEMIG, CNPq, FGPA e CAPES. 

Após a divulgação dos editais de pesquisa os projetos enviados e aprovados por 

conselho de curso são encaminhados a Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa para 

a seleção do projeto a ser financiado. 

 

O Curso de Licenciatura participa do Programa Institucional e Iniciação à Docência 

(PIBID) programa gerenciado pela Capes que tem como objetivos: incentivar a 

formação de docentes em nível superior para a educação básica; contribuir para a 

valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas 

nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a articulação 

entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das 

ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. O curso possui, atualmente, 15 

bolsistas com o projeto intitulado “O uso de materiais representacionais no ensino de 

Ciências e Biologia em uma Escola do município de Ipatinga” 
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Como forma de divulgação dos trabalhos científicos professores e estudantes são 

incentivados a participar dos eventos científicos internos e externos e a publicar os 

trabalhos em revistas científicas de circulação nacional e internacional. Destacam-se 

como eventos relevantes a Semana de Iniciação Científica e de extensão do Unileste 

e encontros/seminários de pesquisa regionais e locais. Dentre os eventos científicos 

internos Semana de Biologia, evento anual organizado no curso. 

 

7.4.  Extensão  

 

Pautado na missão Institucional, o Unileste, planeja e operacionaliza as atividades de 

extensão numa relação interativa com a comunidade. Nesse processo, reafirma seu 

compromisso e responsabilidade social, de forma a sustentar-se em valores 

democráticos de igualdade e desenvolvimento. Por meio dos projetos de extensão o 

Unileste busca:  

(i) atuar na sociedade de maneira participativa, ética e comprometida com o 

bem estar social, com articulação das dimensões científica, humana e 

social, em consonância com a missão institucional,  

(ii) promover ações sociais voltadas para inclusão, por meio da criação de 

espaços para difusão e construção de valores culturais, contribuindo com o 

bem estar de todos os sujeitos envolvidos nas ações,  

(iii) intensificar a integração das ações extensionistas com as demandas 

sociais, buscando o comprometimento da comunidade universitária com os 

interesses e necessidades da sociedade.  Dessa forma, o Unileste 

influencia e é influenciado pela comunidade, em uma constante promoção 

do diálogo.  

 

Para isto, o Unileste conta com participação efetiva dos coordenadores, professores e 

alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. É imprescindível que o docente e 

o discente, ao participarem de um projeto de extensão, compreendam as dimensões 

científica, social, humana e ética, presentes em suas ações, assumindo o 
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comprometimento e a corresponsabilidade nos processos de desenvolvimento social 

e da promoção da dignidade humana. Esta corresponsabilidade permite realizar 

ações de extensão que atendam as reais necessidades, anseios e aspirações da 

comunidade.  

 

Nesta perspectiva a extensão se realiza como um processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre a universidade e a sociedade. É um espaço privilegiado 

de aprendizagem dos alunos e um mecanismo de socialização e democratização do 

conhecimento acadêmico.  

 

No Unileste, a extensão é institucionalizada: os projetos de extensão resultam de 

políticas descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional, e seguem diretrizes 

publicadas no Regimento, nas Normas e nos Editais da Extensão.  

 

Por meio dos editais da extensão, tem-se registrado e institucionalizado o fluxo de 

aprovação dos projetos. Juntamente com o Edital, é publicado o documento “Critérios 

para Análise e Avaliação dos Projetos de Extensão”. A elaboração deste documento 

foi fundamentada na Política Nacional de Extensão e no Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Os editais, assim como os referidos 

critérios proporcionam transparência, pois, possibilitam a todos os membros da 

comunidade acadêmica, principalmente aqueles que apresentam/submetem projetos, 

conhecer os critérios de seleção e de orientação na sua elaboração. Objetivam, ainda, 

contribuir para uma melhor execução do trabalho realizado pela Coordenação de 

pesquisa, iniciação científica e extensão. 

 

Ao serem inscritos nos editais, os projetos são postados no Sistema de Gestão da 

Extensão - SIEX. Esse sistema tem como objetivo auxiliar o planejamento, a gestão, a 

avaliação e a publicação das ações de extensão desenvolvidas na Instituição. O SIEX 

possibilita um processo de acompanhamento sistematizado na busca do 

aprimoramento contínuo das ações, além de possibilitar a disponibilização das 
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informações referentes aos projetos de extensão para a comunidade acadêmica. No 

SIEX são registrados os projetos, os cursos ao qual estão vinculados, os docentes e 

os discentes que participam dos mesmos, os relatórios de ações, as instituições 

parceiras, dentre outras informações afins.  

 

Os documentos institucionais referentes à extensão, os editais, assim como o SIEX, 

são instrumentos fundamentais para a sistematização e institucionalização da 

Extensão no intuito potencializar, continuamente, o desenvolvimento e a consolidação 

da identidade comunitária do Unileste em consonância com sua Missão. 

 

Primordialmente, as ações de extensão objetivam estreitar as relações entre a 

Instituição e a comunidade, compreendendo que o espaço de produção acadêmica 

precisa estar constantemente, interligado às necessidades da sociedade 

contemporânea. Entende-se, acima de tudo, que o significado dos saberes 

construídos no espaço acadêmico se materializa por meio das atividades de 

extensão, nas quais os graduandos têm, certamente, a oportunidade de estabelecer a 

relação entre teoria e prática e, ao mesmo tempo, ressignificar os conhecimentos 

teóricos, de forma a contribuir para a melhoria das condições educacionais e 

socioculturais no seu entorno. 

 

No Curso de Ciências Biológicas Licenciatura as atividades de extensão estão 

relacionadas à divulgação do conhecimento através de projetos em escolas da região 

do Vale do Aço e para comunidades carentes da região. Os discentes oferecem 

oficinas que orientam professores de escolas estaduais e municipais na montagem de 

material para as aulas práticas. Além da presença nas escolas, o Curso de Ciências 

Biológicas vincula suas atividades de extensão à recepção de alunos de escolas da 

região nos laboratórios de Biologia do Unileste, através de visitas programadas para 

compartilhar o conhecimento e proporcionar aos alunos de escolas um 

enriquecimento no aprendizado através da aplicação prática do conhecimento. 
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Os alunos do curso de Ciências Biológicas Licenciatura do Unileste têm a 

oportunidade de participar efetivamente de projetos de extensão seja de forma 

independente, vinculados às disciplinas ou através das Práticas de Ensino, do Estágio 

Supervisionado e dos trabalhos de pesquisa.  Além disso, o curso de Ciências 

Biológicas desenvolve as seguintes atividades extensionistas articuladas aos eventos 

permanentes do curso: Semana de Biologia, Dia do Biólogo, Dia Mundial do Meio 

Ambiente, Seminário Interdisciplinar. Nestes eventos, o foco é além das atividades 

inerentes a eles, a participação dos alunos na comunidade com intervenções nas 

quais os estudantes atuam na sociedade auxiliando na formação do profissional. 

 

 

7.5.  Integração com as Redes Públicas de Ensino 

 

O conhecimento da realidade da escola pública constitui pressuposto essencial à 

inserção no contexto sócio-educacional e ao exercício da docência. Para conhecer a 

realidade estabelecida na educação pública as dificuldades e potencialidades 

presentes nesse campo de trabalho do professor, o Curso de Ciências Biológicas 

participa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID com a 

finalidade de estimular o licenciando a conhecer a realidade da escola e as 

possibilidades concretas de exercer a docência. Além disso, o Unileste possui 

convênios com escolas públicas da região nas quais os estudantes participam de 

projetos de Educação relacionados ao Ensino de Ciências e Biologia, projetos de 

Educação Ambiental. Tais atividades baseiam-se na concepção de que “o educador 

tem que desenvolver um entendimento sistemático das condições que configuram, 

limitam e determinam a ação, de maneira que seja possível ter presentes os fatores 

limitativos” (CARR & KEMMIS, 1988, p. 164). 

 

Através da vivência do estudante no campo da rede pública de ensino o estudante  

identifica as que se apresentam no cotidiano escolar, evidenciam a relativa qualidade 

no desempenho discente, a realidade do processo ensino-aprendizagem, as 

dificuldades de relacionamento professor-aluno; o campo educativo revela-se como 
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espaço promissor para o desenvolvimento de práticas pedagógicas, cujo horizonte 

seja a melhoria da qualidade do ensino. 

 

7.6.  Integração com o Sistema Local e Regional de Saúde/ SUS 

 

De acordo com a Resolução nº 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), o Biólogo integra a categoria de profissionais da Saúde. O Curso de 

Ciências Biológicas Licenciatura, integrante da Escola de Saúde do Unileste 

apresenta atividades e componentes curriculares em comuns aos demais cursos da 

escola. Disciplinas tais como Biologia Parasitária, associadas às práticas dos Projetos 

Interdisciplinares, atividades de extensão, estágio e Iniciação Científica, consolidam a 

integração com o Sistema Único de Saúde (SUS) local e regional. Além disso as 

atividades do curso permitem ao estudante atuar em temáticas relacionadas à saúde 

ambiental e sanitária, processos de educação permanente em saúde, inserindo 

também metodologias acessíveis a pessoas com deficiência. Abaixo estão descritas 

ações que os Biólogos poderão desenvolver em parceria com o SUS: 

 

 1. Análise microbiológica, parasitológica e qualitativa de água usada por populações 

que vivem em áreas ribeirinhas, ou mesmo em áreas urbanas com precário 

saneamento básico; associada à orientação teórica da população usuária sobre 

medidas de tratamento, uso e consumo;  

2. Gerenciamento de resíduos líquidos ou sólidos, estabelecendo oficinas aos 

profissionais de saúde, e a população, para conscientização sobre o gerenciamento 

lixo doméstico, ferramentas de reciclagem dos resíduos com vistas à sustentabilidade 

e qualidade do ambiente. 

 3. Orientar os profissionais de saúde, quando em atividades laboratoriais e rotineiras, 

técnicas de limpeza, lavagem, desinfecção e esterilização de materiais e vidrarias;  

4. Trabalhar a conduta de prevenção e ação em caso de acidentes com animais 

peçonhentos em zonas urbanas e rurais; sendo público alvo, os profissionais de 

saúde e a população;  
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5. Diagnosticar doenças de interesse epidemiológico através de técnicas moleculares 

básicas;  

6. Mapear a presença de vetores e pragas em unidades de saúde, estabelecendo 

medidas de controle;  

7. Orientar a população sobre as consequências da domesticação de animais 

silvestres e a influência dessa prática ao meio ambiente;  

 

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

8.1. Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no Unileste, obedece às normas e 

procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regime Interno e por normas 

complementares estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

Consepe. Tais informações e orientações são divulgadas no manual do aluno e no 

Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. 

 

A avaliação precisa desenvolver a capacidade de se refletir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, de modo a fornecer subsídios e informações para docentes, 

estudantes e demais envolvidos. Enfim, deve possibilitar a percepção do que estão 

aprendendo e o que é importante ser ampliado ou complementado. A avaliação se 

configura, assim, como processo contínuo que possibilita a análise do desempenho 

do aluno, a reflexão do professor sobre o trabalho realizado e a adequação do 

programa de ensino.  

 

Nesse sentido, o professor precisa implementar estratégias de avaliação que 

desenvolvam a corresponsabilidade com o processo educativo, de forma que os 

estudantes e professores se tornem sujeitos no processo de construção do 

conhecimento e da formação profissional.  
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A avaliação da aprendizagem é concebida como um processo de diagnóstico e 

formativo que possibilita a análise do desempenho dos discentes e, ao mesmo tempo, 

a análise das atividades de ensino a ele oferecidas. Para o desenvolvimento da 

avaliação, são utilizados diferentes instrumentos que valorizam a apropriação e a 

articulação das habilidades e atitudes, proporcionando uma construção de 

conhecimento significativa e permanente pelo discente. 

 

Diferentes estratégias de natureza teórica e/ou prática são utilizadas para avaliação 

dos discentes, abrangendo trabalhos de pesquisa, portfólios, seminários, estudos de 

casos (problematização) resenhas críticas e relatórios em grupos de estudo, 

dinâmicas de grupo, trabalhos interdisciplinares, projetos de extensão, provas, 

atividades teórico-práticas, incluindo-se atividades virtuais facilitadas pelo Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – (AVA) a exemplo dos fóruns, debates e outras atividades.  

 

A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, considerando-se para 

aprovação, o aproveitamento e a frequência. O aproveitamento escolar é avaliado por 

meio de acompanhamento contínuo do discente e dos resultados por ele obtido nas 

atividades avaliativas. 

 

A cada docente, em consonância com as diretrizes do curso, cabe estabelecer 

critérios que ele julgue necessários para adequar o processo avaliativo ao perfil de 

cada turma, bem como ao conteúdo disciplinar que está sendo ministrado. Compete 

ao docente da disciplina elaborar as atividades avaliativas, analisar os resultados, 

dando retorno aos estudantes e registrando os resultados. 

 

Durante o semestre letivo, serão distribuídos 100(cem) pontos em avaliações, 

considerando que nenhuma avaliação poderá ter valor superior a 35 (trinta e cinco) 

pontos, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver somatório das notas igual ou 

superior a 70 pontos. 
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O discente que obtiver somatório das notas inferior a 70 pontos e superior ou igual a 

40 pontos terá direito a uma nova atividade avaliativa, abrangendo todo o conteúdo 

ministrado, valendo 100 pontos. Será considerado aprovado o discente que obtiver 

média aritmética igual ou superior a 60 pontos entre a nota obtida na referida 

atividade e o aproveitamento durante o semestre letivo. 

 

Os critérios de avaliação estão expressos no Regimento Interno do Unileste, dentre 

os quais destacamos: 

 Atribui-se a nota zero ao discente que deixa de submeter-se à avaliação prevista 

na data fixada, bem como ao que nela utilizar meio fraudulento. 

 Ao discente que deixar de comparecer na data de atividade de avaliação poderá 

ser concedida a segunda chamada, se requerida ao conselho de curso no prazo 

de até 03 dias úteis após a realização da avaliação, anexando justificativa do 

não comparecimento. A justificativa será submetida à análise, podendo ser 

deferida (ou não), conforme parecer do Conselho. 

 Poderá ser concedida a revisão de nota atribuída em atividade avaliativa, 

quando requerida ao conselho de curso no prazo de até 03 dias úteis contados a 

partir da data de sua divulgação. 

 

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina o 

discente que não obtiver frequência mínima de 75% das aulas e de demais atividades 

programadas. 

 

No Curso de Ciências Biológicas Licenciatura respeitando-se as normas institucionais, 

cada professor estabelece critérios específicos que melhor se adaptem às 

peculiaridades das disciplinas que lecionam, tendo em vista as habilidades que 

deverão ser desenvolvidas conforme o perfil do profissional a ser formado. O critério 

de avaliação a ser desenvolvido é definido nos Planos de Ensino das disciplinas. 

 

A fundamentação teórico-metodológica do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas busca a formação de um profissional capaz de desenvolver suas ações de 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

119 

 

forma crítica. Neste sentido, as atividades de avaliação, além de verificar os 

conteúdos específicos pretendem estimular, no discente, a prática crítica e da 

discussão. Dessa forma, uma parcela da avaliação é flexibilizada, de forma a dar 

oportunidade para contemplar atividades, tais como, seminários, grupos de discussão, 

palestras, trabalhos de campo, relatórios de pesquisa. 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas obedece às normas e aos procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo 

Regimento Interno do Unileste e por normas complementares estabelecidas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

 

8.2. Autoavaliação do Curso 

 

A Comissão Permanente de Avaliação Institucional - COPAVI, desta Instituição, foi 

instaurada em 1998, por meio da Portaria DES/001-A/98 e implementada segundo os 

objetivos institucionais articulados aos pressupostos do Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras-PAIUB, criado em 1993 e reformulado em 

2000. A partir da elaboração do Projeto ICMG 2000, e da adesão ao PAIUB, a 

Avaliação Institucional foi pensada sob bases teórico-metodológicas, convergentes à 

avaliação formativa/ emancipatória, com caráter pedagógico. 

 

A partir de 2004, atentos às inovações instauradas pelas políticas públicas 

educacionais, especificamente, para a Educação Superior, o Unileste assume a 

dinâmica do Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES) – mediante a 

publicação da  Resolução do Conselho Universitário do Unileste – CONSUN Nº 001 –  

de 14 de junho de 2004, que em seu  Art. 1º  cria a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). 

 

Por corroborar com os pressupostos teórico-metodológicos contidos nas Diretrizes 

para a Avaliação das Instituições de Educação Superior, o Unileste define como 

principais objetivos: 
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 Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 

realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento 

institucional. 

 Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

institucionalizados e participativos para sua realização. 

 Dar respostas públicas à sociedade, mediada pelo Estado, do cumprimento 

das responsabilidades sociais do Unileste no que se refere à formação 

acadêmico-científica, profissional, ética e política dos cidadãos, à produção de 

conhecimento e promoção do avanço da ciência e da cultura. 

 Diagnosticar como se efetivam e se inter-relacionam as estratégias 

institucionais em suas dimensões ensino, pesquisa, extensão, gestão e pós-

graduação. 

 Aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional de cada partícipe no exercício 

da avaliação. 

 Explicitar o propósito da avaliação, cuidando para que todo o processo seja 

permeado pela transparência, flexibilidade e ética. 

 Envolver todos os segmentos no processo avaliativo, tendo-os como parceiros 

na formação e nos trabalhos implementados com vistas a uma capacitação 

didático-pedagógica ininterrupta. 

 Aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e 

práticos que envolvem o clima e a cultura organizacionais instituídos. 

 Repensar a missão, metas e políticas de desempenho da Instituição a partir do 

feedback do processo avaliativo. 

 Criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da 

Instituição tendo em vista um paradigma de efetividade de resultados e 

prestação de contas à sociedade. 

 Oferecer subsídios para implantar novas políticas que estejam em consonância 

com o momento histórico respondendo às demandas sociais. 
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 Dinamizar o processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com 

vistas a garantir um alto padrão de qualidade, enquanto instituição prestadora 

de serviços. 

 

Equipe de Coordenação: A CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é orientada por regimento interno tendo suas 

atribuições descritas no Art.11, da lei 10.861/2004, com destaque para o seguinte: 

“condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP”. O regimento interno também está 

em consonância com as diretrizes contidas nos incisos I e II da lei, que estabelecem, 

tanto a constituição como a atuação autônoma da CPA.   

 

Por acreditar na participação, a CPA cria espaços de diálogo que percorrem todas as 

etapas do processo avaliativo, desde as etapas de preparação e de desenvolvimento, 

até a análise e interpretação dos dados visando consolidar as funções formativa e 

formadora da avaliação. O diálogo travado nos fóruns de debates com a comunidade 

acadêmica, concentrado na primeira etapa, se efetiva de forma expansiva nos 

encontros mensais com as Comissões Setoriais de Avaliação – CSA’s. Esse processo 

culmina na elaboração de relatórios parciais e em fóruns de discussão e 

apresentação de resultados à comunidade acadêmica.  

 

Desta forma, a CPA se torna ampliada ao expandir o diálogo, o debate e a 

negociação com os apoiadores da avaliação.  Esta ampliação se materializa no 

trabalho desenvolvido pelas comissões de avaliação e pelos setores administrativos. 

  

Etapas da avaliação interna 

 

Para desenvolver a avaliação interna, o Unileste elabora, a cada ciclo avaliativo, o 

projeto de Autoavaliação Institucional, na perspectiva do Sinaes. Nessa elaboração, 

leva em consideração as bases legais que sustentam o sistema de avaliação; busca 
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compreender o que é estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – Sinaes; aprofunda a análise das bases teórico-metodológicas que o 

sustentam, bem como articula a autoavaliação institucional com os demais 

instrumentos desse sistema. 

 

A organização do processo de autoavaliação do Unileste, consoante a orientação do 

Sinaes, prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas das quais podem ser 

desenvolvidas simultaneamente, a saber: planejamento, sensibilização, 

desenvolvimento e consolidação. Em todas as etapas, o processo é desenvolvido 

com a utilização de suporte das tecnologias de comunicação e informação - inclusive, 

a aplicação dessa avaliação se realiza  on-line. Nesse processo, otimiza-se tanto a 

coleta de dados quanto a devolução dos resultados para a comunidade acadêmica 

(relatórios, encontros e fóruns), contribuindo ainda mais para a legitimidade e adesão 

à cultura da avaliação no Unileste.  

 

A autoavaliação do curso será desenvolvida em estreita relação com a Autoavaliação 

Institucional do Unileste. Nessa perspectiva, a sistematização das práticas avaliativas 

são planejadas e realizadas pela Comissão Setorial de Avaliação-CSA do curso, junto 

a Comissão Permanente de Avaliação Institucional (COPAVI), orientadas pela 

Comissão Própria de Avaliação-CPA. 

 

O ciclo avaliativo das diversas dimensões do curso acontece à medida  que a CPA e 

suas comissões de apoio CSAs/Copavi, em reuniões mensais, planejam ações  

levando em consideração: 

 sensibilização contínua da comunidade interna incentivando a instauração de 

um processo reflexivo e participativo, bem como a geração do conhecimento 

em avaliação; 

 desenvolvimento das ações planejadas no coletivo do curso e da instituição, 

assegurando a coerência entre as ações planejadas e as metodologias 

adotadas, observando os prazos estabelecidos; 
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 elaboração de relatórios parciais de avaliação, contendo informações válidas, 

confiáveis e fidedignas, bem como a análise dos resultados; 

 divulgação dos resultados e elaboração de propostas de políticas para o 

curso tendo como eixo estruturador a missão institucional; 

 balanço crítico, analisando as estratégias utilizadas, as dificuldades e 

avanços percebidos durante a caminhada, tendo-os como ponto de partida 

para planejar ações futuras, superando as dificuldades e aprimorando seus 

processos internos. 

 

A partir dos resultados expressos em relatórios do Curso/Instituição produzidos pelas 

Comissões de Avaliação – Copavi / CSAs, sob a orientação da CPA, a instituição 

promove estratégias de divulgação de resultados e replanejamento de ações 

acadêmicas e administrativas. 

 

No âmbito do curso de Ciências Biológicas Licenciatura são desenvolvidas ações de 

organização, discussão e socialização dos resultados com o corpo docente e 

discente. No que tange especificamente, à avaliação do desempenho docente, os 

resultados são apresentados discutidos com os docentes pelo coordenador de curso,  

permitindo assim, identificar as potencialidades e as fragilidades da sua prática 

pedagógica.  

 

As informações qualitativas e quantitativas levantadas durante o processo de 

avaliação contribuem para fornecer elementos para caracterizar o nível de 

atendimento aos indicadores de qualidade que, em conjunto, integram cada uma das 

dez dimensões de avaliação e as conexões que se estabelecem entre elas. 

  

Com o objetivo de reforçar a cultura da autoavaliação e de divulgar os resultados da 

avaliação interna, o Unileste, por meio das comissões de avaliação (CSAs, e CPA) e 

dos gestores, realiza fóruns institucionais com envolvimento de docentes, discentes e 

profissionais técnico-administrativos. Ao lado disso, a análise dos resultados obtidos 
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contribuem para a implementação de melhorias na gestão, currículo, infraestrutura do 

curso. 

 

No intuito de acompanhar o desenvolvimento das competências e habilidades 

previstas para o egresso, o curso realiza uma atividade avaliativa integradora, com o 

objetivo de avaliar competências e habilidades, definidas no perfil do egresso, 

devendo a mesma ser aplicada a todos os alunos em prazo anterior a 60% de 

integralização do currículo.  

 

 

 

8.3.  Avaliações Externas do Curso 

 

O Unileste se submete a avaliação externa que se articula com a autoavaliação. Essa 

avaliação é feita por membros externos e requer capacidade de discriminação e 

disponibilidade para o diálogo tanto dos avaliadores externos, quanto da comunidade 

acadêmica. Tem o papel de complementar a avaliação interna e alicerça-se em dois 

pilares: a autoavaliação da instituição e a análise da comissão externa. 

 

Como realização da avaliação externa o Unileste: 

a. recebe visita in loco de Comissões Externas de Avaliação de Curso e 

Institucional, designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, sob a orientação da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – CONAES; 

b. inscreve todos os seus estudantes habilitados a participarem do Enade, exame 

que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

realizado pelo INEP sob orientação da CONAES.  

c. preenche os formulários eletrônicos do sistema e-mec relativos a atos 

regulatórios de cursos e da instituição, além de preencher os dados anuais do 

Censo da Educação Superior. 
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d. desenvolve o Programa de Apoio e Acompanhamento ao Aluno Egresso – 

PRO-EGRESSO, que dentre outras funções, realiza a avaliação de currículo e 

o índice de satisfação do aluno egresso com a instituição. 

e. ouve a comunidade de seu entorno, através de avaliação qualitativa (pesquisas 

qualitativas, entrevistas, imprensa, fichas de avaliação de eventos entre 

outros). 

 

A avaliação externa é concebida como oportunidade crítica em que os pares 

acadêmico-científicos, as sociedades científicas, os conselhos profissionais, as 

autoridades patronais, as entidades de trabalhadores, os egressos, a sociedade civil 

do entorno e outras organizações não governamentais participam do exame da 

prática universitária com vistas à formulação e acompanhamento de políticas 

acadêmicas, administrativas e financeiras da Instituição de Educação Superior - IES.  

 

Nesse sentido, a autoavaliação e a avaliação externa devem estar completamente 

articuladas, pois ambos os processos são concebidos como subsídios fundamentais 

para a formulação de diretrizes para as políticas públicas de educação superior e para 

a gestão das instituições, visando à melhoria da qualidade de suas ações. Os 

resultados da autoavaliação são cotejados com os resultados da avaliação externa, 

objetivando-se a consolidação do processo desse ciclo avaliativo. 

 

Os resultados obtidos com a avaliação interna e externa são tomados como 

referência para programas e projetos de melhoria. Tais resultados podem configurar-

se como documentos norteadores das tomadas de decisões dos gestores nos 

âmbitos da Reitoria, Pró-reitorias Acadêmica e Administrativa, Coordenadorias e 

Gerências, bem como subsídio para futuras ações do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI.  Além disso, espera-se que os referidos resultados possam 

contribuir para o aprimoramento da cultura da avaliação implementada no âmbito 

institucional.  
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A Portaria Normativa Nº 40, de 12 de dezembro de 2007 – Institui o e-MEC, sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 

processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema 

federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e 

consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e 

o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições. O 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem o objetivo avaliar o 

desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências 

e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o 

nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, 

integrando o Sinaes, juntamente a avaliação institucional e a avaliação dos cursos de 

graduação. Para o curso de Ciências Biológicas do Unileste os resultados desses 

exames têm atestado a qualidade e preocupação com a formação dos estudantes.  

No último Enade o curso obteve IGC 04 

 

IV. CORPO SOCIAL DO CURSO  

9.  CORPO DISCENTE 

Os discentes do curso de graduação em Licenciatura de Ciências Biológicas são em 

sua maioria residentes e naturais da Região do Vale do Aço, predominantemente 

solteiros, com idade de ingresso na instituição em torno dos 18 anos.  A maioria é 

católica e evangélica, proveniente do ensino médio não profissionalizante. A maioria 

exerce atividade remunerada. Os estudantes residem com os pais e/ou outros 

parentes e também em repúblicas.  

 

Buscam informações nos jornais e revistas impressos, nos telejornais e na internet, 

sendo que a acessam principalmente em casa e no trabalho. A escolha do curso 

aconteceu principalmente por se identificarem com as ciências relacionadas ao meio 

ambiente e à saúde e também pela possibilidade de atuarem como professores das 
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regiões de origm. O principal motivo apontado para fazer um curso universitário foi a 

formação profissional voltada para o trabalho. 

 

 

9.1.   Políticas de atendimento ao discente 

 

Considerando-se sua missão, seus objetivos e princípios, o Unileste busca, 

permanentemente, fortalecer o atendimento aos estudantes. Nesse sentido, são 

realizadas ações, atividades, programas e projetos que busquem proporcionar aos 

alunos espaços de aprendizagem, vivência e convivência, de experiência sociocultural 

e de exercício da cidadania. 

 

De acordo com o PDI 2014 – 2018, constituem-se políticas para o corpo discente: 

 Estimular a permanência e o sucesso do aluno nos cursos de 

graduação, por meio da oferta de programas e projetos de 

acompanhamento ao estudante.  

 Oferecer condições tecnológicas para acompanhamento de registro 

e controle acadêmico, por meio de acesso informatizado e on-line, 

das atividades de ensino, iniciação científica e extensão.  

 Incentivar a atuação dos alunos como voluntários em diferentes 

organizações como forma de participação social, de modo a 

contribuir para sua formação cidadã.  

 Proporcionar a participação efetiva dos alunos em projetos de 

iniciação científica e em atividades de extensão.  

 Fomentar convênios para a ampliação de oferta de estágio. 

 Coordenar, orientar e acompanhar os estágios em suas diferentes 

modalidades. 

 Promover integração entre escola e instituições ofertantes de 

estágio. 

 Manter programas e projetos de acompanhamento de alunos 

egressos com vistas a: estreitar relações entre instituição e aluno; 
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avaliar a adequação, a atualização e a qualidade do currículo 

ofertado e acompanhar a inserção do egresso no mercado do 

trabalho. 

 Apoiar a participação em eventos culturais, acadêmicos, técnicos e 

científicos dentro e fora da instituição.  

 Oferecer um ambiente que possibilite espaços de evangelização. 

 Possibilitar o acesso aos cursos de graduação ofertados pelo 

Unileste, por meio de Programas de financiamento de estudos, tais 

como: Bolsa Social, FIES e PROUNI . 

 

Como parte da política de atendimento ao estudante, e, com o objetivo de assegurar  

a permanência e o sucesso do aluno nos cursos de graduação, o Unileste desenvolve 

o  Projeto de Introdução à Educação Superior. O projeto  é concebido como forma de 

acolhimento e inclusão do ingressante em sua singularidade e subjetividade, no início 

da vida acadêmica e ambientação ao curso. Também, cumpre o papel de construir 

espaços de ação-reflexão-ação, com vistas a significar as ações sociais, como 

solidárias e cooperativas. 

 

Com esse projeto, os cursos assumem a responsabilidade de promover o rito de 

passagem do estudante da educação básica para a educação superior, e, seus 

objetivos visam, prioritariamente: 

 Acolher o estudante em sua singularidade e subjetividade. 

 Elevar a autoestima dos alunos e a motivação para os estudos. 

 Orientar os alunos sobre seus direitos, deveres e responsabilidades no 

processo de aprendizagem. 

 Desenvolver o compromisso dos alunos com o bem comum e com a 

cidadania. 

 Conhecer a instituição e o curso que escolheu. 
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9.2. Políticas de acessibilidade  

 

As políticas de Educação Inclusiva, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais 

– Unileste, constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, pautam-se 

na legislação vigente, conforme disposto na conforme disposto na CF/88, art. 205, 

206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, na Lei N° 

13.146/2015 e Lei N° 12.764/ 2012.  Assegura à pessoa com deficiência, transtorno 

do espectro autista, deficiência intelectual e mobilidade reduzida, os direitos 

fundamentais, o que pressupõe o compromisso da instituição de assegurar aos 

estudantes matriculados não só o acesso, mas também a oferta de condições de 

participação e de desenvolvimento acadêmico e social. 

 

Nesse sentido, o Unileste viabiliza o direito aos estudantes com deficiência à 

educação superior por meio de ações inclusivas individuais e que são desenvolvidas 

pelo Núcleo de educação Inclusiva (NEI) que foi reestruturado por meio da portaria 

RT/003/2017  e tornou-se responsável por planejar , implementar , coordenar e 

executar as ações e Políticas de garantia dos direitos de pessoas com deficiência. 

 

O NEI é um setor vinculado ao Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional – 

NUADE, estruturado para identificar as necessidades individuais do aluno, em cada 

curso, objetivando viabilizar as condições de acessibilidade, atendimento prioritário 

imediato e diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, sistemas e meios de 

comunicação e informação. Os profissionais do setor têm formação adequada para 

atender às peculiaridades do aluno que apresenta algum tipo de necessidade 

educacional especializada, oferece apoio e acolhimento para que ele possa sentir-se 

integrado ao meio acadêmico. Constitui-se em um espaço de referência para a 

pessoa com deficiência para que ele possa discutir as suas questões de forma 

espontânea. 
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No plano de atividades e ações, a pessoa com deficiência recebe apoio desde seu 

ingresso na instituição, até à conclusão do curso. Esse apoio inclui, dentre outros, o 

atendimento às suas dificuldades de natureza didático-pedagógica e/ou psicológica, 

necessidades específicas no âmbito educacional, como também na infraestrutura e 

ainda no processo seletivo, de modo particular, atendendo às especificações e 

necessidades de cada deficiência e respeitando as peculiares limitações. 

 

As ações desenvolvidas se pautam nas políticas para a inclusão social constantes do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O Núcleo de Educação Inclusiva em 

parceria com outros setores acadêmicos, administrativos e infraestrutura, acompanha 

e/ou viabiliza as ações, a saber: 

   

 Projeto pedagógico institucionalizado para o atendimento 

educacional especializado. 

 Atendimento prioritário nos processos seletivos, disponibilizando 

provas em formato acessível para atendimentos às necessidades 

específicas do candidato com deficiência. 

 Informações à comunidade acadêmica sobre a legislação e as 

normas educacionais vigentes, que beneficiam os alunos com 

deficiência. 

  Integração e inclusão do aluno no ambiente universitário em todos 

os aspectos e contextos. 

 Assessoramento aos professores, coordenadores e aos gestores da 

instituição, sempre que solicitado, para a elaboração de um 

atendimento adequado às necessidades individuais do aluno. 

 Discussão e redimensionamento do processo de avaliação dos 

espaços acadêmicos, tendo como referência as necessidades das 

pessoas com deficiência. 

 Parcerias com outros organismos e instituições que possam 

implementar programas de apoio. 

 Busca permanente da acessibilidade adequada nos campi, além da 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

131 

 

adaptação do mobiliário sempre que se fizer necessário. 

 Estratégias de ações conjuntas entre a equipe do Popp, o corpo 

docente e os serviços disponíveis na instituição, visando a facilitar o 

processo de inclusão. 

 Disponibilização de intérpretes da Libras.  

 Promoção dos Cursos em LIBRAS para capacitação de alunos, 

colaboradores e comunidade. 

 Aprimoramento de procedimentos metodológicos para a ação em 

turmas que tenham pessoas com deficiência. 

O conjunto dessas ações expressa o esforço da Instituição no atendimento à toda e 

qualquer forma de acessibilidade desejada e a oferta de serviços e recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena.  O Unileste 

entende que incluir pessoas no contexto da educação superior significa ir além da 

acessibilidade arquitetônica. É preciso desenvolver a consciência coletiva de que dar 

acesso é eliminar barreiras nas metodologias e técnicas de estudo; na comunicação 

interpessoal, escrita e virtual e, sobretudo, na mudança de comportamento e atitudes. 

Torna-se imprescindível desenvolver nas pessoas a percepção do outro sem 

preconceitos e discriminação, reconhecer os benefícios da convivência na 

diversidade, contribuindo, assim, com a promoção da responsabilidade social, 

buscando garantir, além da produção do conhecimento reflexivo e crítico, o respeito à 

diversidade cultural, à pluralidade de ideias e aos múltiplos saberes.  

 

As políticas de acessibilidade do Unileste procuram articular ensino, pesquisa e 

extensão no desenvolvimento das ações e programas de forma contínua, 

promovendo mudanças de atitudes que rompam com as barreiras e garanta um 

ambiente acessível a todos. 

 

Os alunos com deficiência auditiva são acompanhados em todas as aulas por 

intérpretes de libras contratados pelo Unileste, sem ônus para os estudantes; alunos 

com baixa visão, que são acompanhados pelo NEI e recebem atendimento conforme 

as necessidades, seja com reprodução de provas em  tamanho maior ou com uso de 
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equipamentos específicos. Os estudantes com mobilidade reduzida se locomovem em 

todas as dependências da IES, desde estacionamento, biblioteca, salas de aula, 

laboratórios, sala dos professores, coordenação, secretaria, auditórios, através de 

rampas, elevadores, sanitários adaptados, sinalização vertical e horizontal.  

 

9.3. Mecanismos de nivelamento  

 

As ações de nivelamento fazem parte um programa de assessoramento ao discente 

do Unileste, que visa promover ações integradas para o combate à evasão e à 

melhoria no desempenho acadêmico do estudante, desde o seu ingresso na 

instituição até a finalização do seu curso.  

  

As ações de nivelamento têm como objetivo oferecer aos ingressantes, nivelamento 

dos conteúdos básicos do ensino médio para auxiliar na compreensão dos conteúdos 

específicos de cada curso e elevar a qualidade do desempenho dos estudantes, 

auxiliando-os, na superação das lacunas na sua formação básica. 

 

As atividades priorizadas no sentido de amenizar as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes irão favorecer o estabelecimento de correlações entre conteúdos, a 

formulação de raciocínio lógico, a expressão verbal e textual, o desenvolvimento do 

aprender a pensar e a construção de conhecimentos. Entre outras atividades 

destacam-se a orientação acadêmica, a oferta de minicursos com conteúdos 

específicos e as oficinas temáticas. Os temas das oficinas versam sobre aspectos 

relacionados às temáticas pertinentes as áreas de conhecimento de cada escola, 

previstos para cada um dos períodos letivos e são definidos pelo Núcleo Docente 

Estruturante. As atividades poderão ser desenvolvidas pelos monitores, mediante 

supervisão pedagógica dos professores do curso ou diretamente pelos próprios 

professores. 

 

Destaca-se como atividade de nivelamento e mecanismo de formação continuada no 

Unileste o Projeto/Curso Práticas de Escrita Online. O curso constitui-se em duas 
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atividades de produção escrita por semestre, realizadas em ambiente virtual de 

aprendizagem. O material didático hipermidiático (textos, vídeos, sons, gráficos, 

imagens, animações), tem o propósito de instigar a reflexão crítica, o pensamento 

dialético, a capacidade humana de compor e recompor dados e argumentos. Destina-

se aos alunos dos cursos de graduação do Unileste e tem como objetivos: 

 

 Desenvolver competências ligadas à aprendizagem da língua escrita em 

português padrão. 

  Conhecer peculiaridades dos gêneros textuais que circulam na própria área de 

atuação e formação, tais como projetos, relatórios, memorandos, textos 

argumentativos, e-mails, entre outros. 

 Compreender particularidades do processo de escrita online, entre as quais se 

encontra a flexibilidade no que se refere a tempo/espaço. 

 Favorecer a automotivação e a autodisciplina.  

 

No curso de Ciências Biológicas Licenciatura as atividades de nivelamento são 

realizadas para atender às necessidade dos estudantes, além dos projetos 

supracitados. O Núcleo Docente Estruturante em parceria com a Coordenação do 

curso e os docentes, analisam o desempenho dos estudantes e sugerem as 

atividades sempre que necessário.  

 

9.4. Forma de Acesso, seleção e permanência no Curso 

 

Para ingresso do aluno no Unileste, são utilizados procedimentos diversificados, cujo 

detalhamento das formas encontra-se descrito no Regimento Geral do Unileste.  

A principal forma de ingresso é por meio de processo seletivo, o vestibular, com o 

objetivo de selecionar e classificar os alunos de acordo com sua aptidão para o 

respectivo curso. Tal processo seletivo é feito anteriormente ao início de cada 

semestre letivo, mediante edital específico publicado. 
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É utilizada também como forma de entrada, a classificação final de resultado da 

avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado pelo candidato.  

Para essa modalidade, é destinado um percentual de vagas ofertadas a serem 

preenchidas por candidatos que optarem por essa forma de ingresso. A instituição, 

também, recebe alunos por meio do Prouni, conforme as orientações do MEC. 

Outras formas de ingresso possíveis são: obtenção de novo título e transferência 

externa. Para essas formas de ingresso, é considerado o número de vagas 

disponíveis. 

Essas propostas possibilitam construir um processo formativo do estudante que 

considere a formação humanística, política e técnico-científica, diminuindo as chances 

de insucesso acadêmico dos seus alunos, que se manifesta de diversos modos, tais 

como em processos de seleção; no aproveitamento das disciplinas; disciplinas em 

atraso; mudanças de curso; evasão; além da perda de estímulo com relação à 

profissão escolhida.  

 

9.5. Atenção aos Discentes      

  

A atenção aos discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é realizada 

de diversas formas podendo acontecer no âmbito do curso e/ou da Instituição. No 

âmbito do curso as necessidades de ordem acadêmico-pedagógica são 

encaminhadas à coordenação do curso pelos docentes ou pelos próprios discentes 

que poderão ser atendidos, individualmente ou em equipe, pela coordenação. O 

atendimento será realizado em horários previamente marcados ou no horário de 

atendimento específico, divulgado nos quadros de avisos da instituição. O discente 

também poderá fazer solicitações formais por meio de requerimentos solicitados e 

registrados na Central de Atendimento ao Aluno que serão encaminhados à 

coordenação que o analisará e dará seu parecer.  

 

O atendimento especial aos discentes portadores de laudo médico obedecerá a 

Portaria da Pró-reitoria Acadêmica RT 007/2015 de 18/06/2015 que estabelece regras 
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para o Regime Especial de Exercícios Domiciliares para os discentes com problemas 

de saúde ou gestantes em consonância com o Decreto nº 1.044/69 e Lei nº 6.202/75. 

 

O estímulo à participação dos estudantes em atividades acadêmicas busca a 

articulação ensino-pesquisa-extensão. O Unileste regulamenta as atividades de 

pesquisa e extensão e mantêm contatos, convênios e parcerias com as diversas 

instituições externas, públicas e privadas. Outra forma de apoio ao discente ocorre 

por meio de monitorias realizadas por estudantes da instituição, conforme edital 

específico da Escola de Saúde e por aulas de nivelamento que tem como objetivo 

atender aos estudantes em suas dificuldades e necessidades de nivelamento de 

conteúdos curriculares. No que se refere ao atendimento institucional, há programas 

para o atendimento e acompanhamento dos estudantes: o Programa de Orientação 

Psicopedagógica (POPp), Pastoral Universitária (PU) e Programa de Apoio e 

Acompanhamento do Aluno Egresso (Proegresso).  

 

 

9.6. Apoio psicopedagógico ao discente 

 

O Programa de Orientação Psicopedagógica – POPp - consiste em uma oportunidade 

de acolhimento para o aluno que apresenta necessidades psicopedagógicas. Tem 

como objetivo fomentar ações de acolhimento, integração e socialização que 

favoreçam a inserção na vida acadêmica e o desenvolvimento pessoal e profissional 

do discente. Para tanto disponibiliza aos estudantes atendimentos individuais, para 

escuta, aconselhamento e encaminhamentos em suas necessidades relacionadas à 

formação acadêmica. Os atendimentos são oferecidos nos campi de Coronel 

Fabriciano e Ipatinga. Os estudantes procuram o atendimento por indicação e ou de 

forma espontânea. Atua também por meio de intervenções psicopedagógicas em sala 

de aula, atendendo às solicitações do corpo docente e/ou corpo discente, em 

situações de conflito, para possibilitar reflexões que contribuem com desenvolvimento 

coletivo.  
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Entre as atividades do Programa de Orientação Psicopedagógica, destacam-se: 

 Análise e intervenção nos processos de ensino e aprendizagem - visa 

atender os estudantes com queixas referentes ao seu processo de estudo e 

às suas dificuldades de aprendizagem, buscando sempre a melhoria do 

desempenho acadêmico. 

 Orientação Profissional - esta modalidade de atendimento tem como 

principal enfoque a promoção da conscientização do universitário, em 

relação aos aspectos envolvidos na escolha profissional, tais como família, 

contexto social, econômico, questões subjetivas, política educacional e 

outros. 

 Orientações acadêmicas – consiste em intervenções nas salas de aula 

para informações e orientações de cunho acadêmico. 

 Orientação psicopedagógica – atua na intervenção de casos que 

manifestam questões relacionadas ao percurso acadêmico do discente. 

Busca a compreensão dos processos cognitivos, emocionais e 

motivacionais, integrados e contextualizados na dimensão social e cultural 

onde ocorrem. Trabalha para articular o significado dos conteúdos 

veiculados no processo de ensino, com o sujeito que aprende na sua 

singularidade e na sua inserção no contexto social. 

 Promoção do autodesenvolvimento dos discentes, por meio do Projeto 

Circuito do Saber com a oferta de minicursos que abordam diversas 

temáticas, ampliando as perspectivas e despertando para novos desafios e 

saberes. 

 

O POPp atua também na elaboração e implementação de ações de Educação 

Inclusiva no sentido de assistir e acompanhar os estudantes com deficiência, visando 

promover a integração e a inclusão do aluno em todas as oportunidades de 

aprendizagem e a sua socialização durante a formação acadêmica.  Visa, ainda, o 

acolhimento, bem estar, garantia e defesa de seus direitos.  
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9.7. Apoio às atividades acadêmicas  

 

O estímulo à participação dos estudantes em atividades acadêmicas ocorre  de várias 

formas. As atividades de pesquisa  e extensão são estimuladas através dos projetos 

cadastrados por grupos de pesquisa e docentes na Coordenadoria de Iniciação 

Científica e Extensão. Neste projetos os estudantes têm a oportunidade de, além de 

desenvolver pesquisas e ações extensionistas, atuarem de maneira interdisciplinar 

com projetos que englobam várias áreas do conhecimento em Biologia  

 

O Programa de Iniciação Científica (PIC) do Unileste é um instrumento de integração 

das atividades de graduação e pós-graduação que objetiva iniciar o estudante na 

produção do conhecimento e permitir sua convivência com o procedimento acadêmico 

em suas técnicas, organizações e métodos. 

 

As atividades extensionistas visam a aproximação teórico-prática, oferecendo 

alternativas no sentido da melhoria da qualidade educacional, tecnológica, social e 

cultural no âmbito do curso. O funcionamento da extensão se dá por meio de 

proposições temáticas, elaboração de projetos, registros e aprovação do projeto, 

execução e avaliação das ações extensionistas pelo docente responsável pelo 

processo proposto. Essas ações são sistematicamente acompanhadas por meio de 

relatórios periódicos e relatório de conclusão do projeto ao término das ações 

extensionistas. 

 

As ações extensionistas direcionadas para a comunidade possibilitam ao discente 

conhecimentos, por meio de serviços prestados à coletividade, do desenvolvimento 

de competências sócio-políticas, técnicas, humanas e práticas, com vistas à formação 

de um profissional cidadão. O estudante é estimulado a participar de eventos de 

divulgação científica, como congressos, simpósios e reuniões. A Instituição apoia os 

estudantes em eventos reconhecidos cientificamente fora dos seus domínios. 
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Dentre outras atividades, a participação do discente nas atividades de Monitoria do 

Unileste é também estimulada, pois, oportuniza a consolidação de sua formação 

acadêmica, a melhoria da qualidade da aprendizagem e a qualificação pessoal do 

discente, por meio do acompanhamento acadêmico e de auxílio aos professores nas 

práticas e atividades de laboratório. 

 

No Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, as atividades de estágio 

possibilitam o desenvolvimento de projetos. As Escolas da região têm desenvolvido 

parcerias com o curso de Ciências Biológicas através dos estágios e PIBID. Tais 

projetos estimulam a participação de alunos bolsistas os quais interagem com os as 

escolas e o universo da Educação da região.  

 

Os discentes participam rotineiramente tanto das atividades de campo desenvolvidas 

pelas disciplinas como aquelas destinadas a estagiários bolsistas ou voluntários e 

monitores. O Curso de Ciências Biológicas, tem recentemente firmado convênios com 

instituições e empresas (Fundação Zoo -Botânica de Belo Horizonte, IEF, Centro de 

Triagem de Animais Silvestres em Viçosa, CEBUS – Zoológico de Ipatinga) onde os 

professores e alunos desenvolvem pesquisas e atividades de extensão. 

 

O projeto Interdisciplinar Educação, Saúde e Meio Ambiente é aplicado durante o 

semestre e permite aos estudantes o desenvolvimento de atividades com nova 

perspectiva em consonância aos objetivos pedagógicos do Curso. Nesta proposta, 

pretende-se valorizar o aluno como sujeito da aprendizagem, encontrando no 

professor um orientador e facilitador do processo de construção do conhecimento. O 

projeto acontece em todos os períodos letivos e a cada semestre são aplicados 

permite ao estudante a troca e criação de momentos capazes de integrar os atores 

que compõem o Curso; favorecer a autonomia e organização de atividades 

interdisciplinares através de projetos inovadores, problematizar e tomar decisão a fim 

de contribuir para a resolução de problemas concretos no âmbito das competências 

do profissional biólogo, gerar ambiente e garantir espaços de integração e 

cooperação.  
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Outras atividades são estimuladas como estratégia para garantir a interação teórico-

prática, tais como monitoria, iniciação científica, apresentação de trabalhos em 

congressos e seminários. 

 

9.8. Ouvidoria 

É a unidade responsável por receber, registrar, conduzir internamente, responder e/ou 

solucionar as manifestações (denúncias, reclamações, críticas, sugestões, elogios, 

consultas e pedidos de informação) de cidadãos usuários, internos ou externos, e de 

instituições acerca das atividades e serviços de competência do Unileste, com o 

intuito de aprimorar ou corrigir os serviços prestados.  

A Ouvidoria conta com um espaço destinado à realização dos atendimentos aos 

discentes disponibilizando no site da instituição os horários para atendimento 

individualizado, quando se faz necessário. Tem como objetivo geral fomentar a 

responsabilidade funcional para melhoria da imagem da gestão do Centro 

Universitário do Leste de Minas Gerais, dinamizando as relações humanas e 

funcionais na Instituição. 

9.9. Pastoral Universitária 

 

No Unileste a Pastoral Universitária é um serviço de apoio ao discente que oportuniza 

o diálogo e a complementação entre razão e fé, entre a religião e a ciência, entre as 

crenças e as doutrinas sendo, portanto uma  das dimensões de nossa ação 

educativa.   

Tem como missão suscitar e desenvolver valores éticos, humanos e cristãos na 

comunidade universitária, contribuindo para sua formação integral , cujas ações estão 

articuladas em cinco dimensões: 

1.     Fé e Cultura: busca desenvolver ações que favoreçam a integração entre fé e 

vida, entre conhecimento e práxis cristã. 
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2.     Atendimento Personalizado: visa proporcionar o acompanhamento individual 

e/ou grupal com o objetivo de orientação espiritual e do projeto pessoal de vida. É 

também oportunidade de solidariedade e apoio fraterno em momentos de dificuldade 

e dor (doença, luto, etc). 

  

3.     Evangelização Explícita: busca promover e/ou desenvolver atividades de cunho 

religioso, litúrgico, catequético, sacramental. 

  

4.   Voluntariado: visa desenvolver atitudes de solidariedade e fraternidade, 

sobretudo, para com os mais necessitados. 

  

5.    Associacionismo: busca desenvolver a formação de grupos, segundo interesse e 

aptidões dos membros, como mediação para o desenvolvimento da liderança, da 

convivência, da aceitação do outro, da solidariedade humana. 

  

A Pastoral Universitária visa contribuir para a formação integral das pessoas 

envolvidas, articulando, harmonicamente, as dimensões biológica, psicológica, social 

e espiritual e seus desdobramentos sobre o ser e o agir de cada pessoa.  Nesse 

contexto, são ações da Pastoral Universitária no Unileste: 

 Evangelizar, mostrar à comunidade acadêmica, os valores cristãos como a 

justiça, a partilha, a misericórdia, a verdade, a fraternidade, a compaixão para 

com os mais fracos. 

  Celebrar a fé cristã nos momentos de alegria como: no início ou final de ano 

letivo, nos dias comemorativos como as formaturas, aula inaugural, o dia das 

mães, dos pais, dos alunos, dos professores, aniversários, páscoa,  natal,  

celebração semanal da Eucaristia na Santíssima Trindade, e também nos dias 

de tristeza, de doença ou de funerais, dentre outras. 

 Promover Seminários, Fóruns, palestras, juntamente com os professores de 

Cultura Religiosa. 
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 Enfatizar a comemoração dos Fundadores das Ordens Religiosas que são as 

Mantenedoras da UBEC. 

 Realizar trabalhos, estudos educativos e sociais, envolvendo família, 

professores e alunos, incentivando a conscientização e o nosso compromisso 

com os acontecimentos pátrios ou religiosos. 

 Propagar a Campanha da Fraternidade, em sintonia com as propostas da 

CNBB e da Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. 

 Incentivar o associacionismo juvenil, favorecendo e apoiando a organização de 

grupos de interesse entre os estudantes e demais membros da comunidade 

universitária. 

  Apoiar e/ou promover ações de voluntariado e de solidariedade entre os 

membros da comunidade universitária. 

 

9.10. Acompanhamento de Egressos 

 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste reconhece que 

estabelecer um canal de comunicação com o egresso é ter uma fonte de informações 

gerenciais que, associada a outros indicadores, torna-se um fator importante para as 

possíveis tomadas de decisão referente aos projetos institucionais.  

 

Acompanhar a trajetória dos ex-alunos implica ouvir aqueles que passaram pela 

instituição, cujas percepções, pareceres e críticas possibilitam conhecer de modo 

significativo a qualidade da formação recebida, tanto curricular e ética como também 

o percurso profissional e acadêmico após a conclusão do curso. Nessa perspectiva, o 

egresso do curso de graduação pode constituir-se como um indicador da avaliação 

institucional e ser uma referência da qualidade dos cursos e da efetividade da ação 

institucional como um todo.  

 

Na instituição, a avaliação institucional realizada pelo egresso objetiva promover o 

diálogo permanente com os ex-alunos, como também identificar as potencialidades e 

fragilidades da formação recebida, visando à proposição das mudanças nos 
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currículos, nos processos de ensino e aprendizagem, na gestão acadêmica e 

administrativa. 

 

Para tal, o Unileste desenvolve o Programa de Apoio e Acompanhamento do Aluno 

Egresso (Proegresso), investindo esforços para manter, intensificar o diálogo, ampliar 

as possibilidades de acompanhar o egresso na inserção profissional e abrir espaços 

para a formação continuada dos ex-alunos nos cursos de pós-graduação.  

 

O Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional (NUADE), por meio do 

Programa de Orientação Psicopedagógica (POPp), exerce significativo papel, como 

meio de comunicação, entre a instituição e o profissional egresso, juntamente com a 

coordenação dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

Por entender que a evolução acadêmica e profissional do egresso deve ser contínua 

e ininterrupta, torna-se importante a constante interlocução, a integração e o 

compartilhamento de experiências em atividades, como cursos, palestras, eventos 

culturais, científicos, socioculturais, esportivos e acadêmicos realizados pela 

instituição. 

 

Destacam-se algumas das atividades desenvolvidas pelo Programa de Apoio e 

Acompanhamento do Aluno Egresso: 

 Manutenção do sistema Proegresso, que se encontra no site do 

Unileste no endereço http://sistemas.Unileste.br/egresso. 

 Avaliação dos currículos dos cursos de graduação pelos egressos, 

gerando produção de relatórios, institucional e por curso.  

 Organização e manutenção do banco de dados cadastrais dos 

alunos formandos. 

 Divulgação de concursos públicos, oportunidades de empregos, 

informações acadêmicas externas e internas (seminários, 

congressos, palestras, cursos, eventos culturais, científicos), por 

meio do site Proegresso e do e-mail para os alunos formados. 

http://sistemas.unileste.br/egresso/
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 Acompanhamento da vida profissional do egresso por meio do setor 

de relacionamento institucional. 

 Divulgação de cursos de graduação, pós-graduação e ensino a 

distância. 

 Divulgação, em parceria com a gerência de marketing, de ex-alunos 

aprovados em concurso público e mestrado.  

 

No Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas o aluno egresso é considerado 

como uma das mais ricas fontes de avaliação curricular e está presente na instituição, 

atendendo às necessidades de cada curso no seu processo avaliativo, visando 

socializar as experiências na atuação profissional e fornecer subsídios para a 

reestruturação curricular.  Os egressos estão mantêm contato com o Curso através da 

participação congressos, semanas acadêmicas e nos cursos de Pós Graduação. 

 

O aluno egresso avalia o curso através do site do Unileste possibilitando identificar e 

analisar o impacto das ações institucionais na formação do aluno e as suas 

fragilidades, tendo em vista o aperfeiçoamento do processo educativo. Os resultados 

das avaliações aliados aos dados de inserção dos egressos no mercado são 

ferramentas importantes para as reflexões acerca do Curso, perfil do aluno a ser 

formado e demais indicadores dentre eles a prática pedagógica. 

10. GESTÃO DO CURSO 

10.1 Coordenação do Curso 

 

A gestão acadêmica de curso no Unileste implica a articulação entre órgãos 

colegiados de administração superior e órgão colegiado da administração básica. São 

órgãos colegiados de administração superior o Conselho Universitário (Consun) e o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão (Consepe). O Conselho de Curso é o 

órgão colegiado da administração básica. 
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Com vistas a uma gestão democrática, a composição dos órgãos colegiados abrange 

a comunidade acadêmica, com representantes do corpo administrativo, corpo 

docente, corpo discente e membros da comunidade local. As formas de composição e 

as competências desses órgãos estão expressas no Estatuto do Unileste. 

 

A coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem caráter executivo 

e atua em consonância com o Conselho de Curso, com o Núcleo Docente 

Estruturante e com outros órgãos que constituem a estrutura organizacional do 

Unileste. Poderá participar, também, como membro do Conselho Universitário e o do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

Como forma de articular a gestão do curso com a gestão institucional, a coordenação 

do curso participa periodicamente de reuniões de caráter executivo, consultivo e 

deliberativo com as seguintes instâncias: 

 

 Reitoria: reuniões com coordenadores e gerentes para apresentação do 

panorama institucional, bem como para discussão de estratégias de melhoria e 

aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Instituição. Ainda, reuniões 

por Escola e/ou cursos visando discussões sobre demandas específicas. 

 Diretoria da Escola Saúde: reuniões com os coordenadores da mesma 

escola, sob gestão do Diretor, para discutir projetos, atividades e 

procedimentos comuns aos cursos. 

 Núcleo Docente Estruturante: reuniões que possibilitam discussões, 

reflexões e tomada de decisões referentes à implantação e consolidação do 

Projeto Pedagógico do Curso. O funcionamento e atribuições do NDE estão 

regulamentados por portaria institucional. 

 Conselho de Curso – delibera, entre outras, decisões relativas às atividades 

de pesquisa, ensino e extensão, solicitações de estudantes e docentes, bem 

como auxilia no processo administrativo do curso. O Conselho do Curso reúne-

se, ordinariamente, para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento 

do curso, à luz do Estatuto e do PPC. As formas de composição e 
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funcionamento do conselho de curso estão descritas no Estatuto e no 

Regimento Geral do Unileste. 

 

A coordenação dispõe, institucionalmente, de uma infraestrutura técnico-

administrativa, com setores de apoio, dentre os quais: 

 

 Central de Atendimento ao Aluno, à qual compete desempenhar todo o 

processo de atendimento ao aluno, desde à prestação de informações, à 

confecção de documentos e outros processos.  

 Secretaria de Cursos, que mantém os dados dos estudantes e professores 

atualizados e estabelecem datas e prazos para as solicitações dos mesmos, a 

partir do calendário escolar. Atende às determinações da coordenação do 

curso, zelando pela eficiência e qualidade da demanda dos trabalhos 

realizados.  

 Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional – NUADE, que contempla 

os setores: i) Coordenadoria Institucional de Estágio, para coordenar, 

supervisionar e controlar as práticas de estágio dos estudantes do curso, 

dentro dos moldes legais e institucionais; ii) Programa de Assessoria 

Pedagógica Institucional que assessora a coordenação no que tange a 

dimensões acadêmico-pedagógicas e à promoção do desenvolvimento 

profissional dos professores; iii) Programa de Orientação Psicopedagógica, que 

consiste em um espaço de acolhimento para o aluno que apresenta 

necessidades psicopedagógicas. Tem como objetivo geral fomentar ações de 

acolhimento, integração e socialização que favoreçam a inserção na vida 

acadêmica e o desenvolvimento pessoal e profissional do discente; iv) 

Comissão Permanente de Avaliação Institucional, que compete executar as 

diretrizes determinadas pela instituição com finalidade de executar avaliações 

institucionais e análises estatísticas gerando relatórios para toda a comunidade 

acadêmica. 
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 Coordenadoria de iniciação Científica e Extensão que coordena os processos 

de divulgação, seleção e implementação dos projetos de iniciação científica e 

de extensão no Unileste. 

 

A coordenação do curso segue políticas institucionais como norteadoras de suas 

atividades de gestão acadêmica e administrativa. Nessa perspectiva, as políticas 

institucionais referentes ao ensino, à iniciação científica, à extensão, à gestão de 

pessoas e infraestrutura são implementadas no âmbito do curso, respeitando-se a 

autonomia da coordenação no atendimento às especificidades e demandas do curso. 

 

 

10.2 Composição e Funcionamento do Conselho de Curso 

O Conselho de Curso é um órgão superior de natureza consultiva, deliberativa, 

normativa e disciplinar da administração básica para todos os assuntos acadêmicos 

relacionados ao curso. O Conselho de Curso de Ciências Biológicas Licenciatura tem 

sua composição e suas atribuições previstas no Regimento Geral do Unileste. 

Configura-se como uma instância de apoio à gestão de importante função na 

articulação da coordenação com professores e estudantes por meio de seus 

representantes. O Conselho de Curso é integrado pelo coordenador do curso, seu 

presidente; por três professores eleitos por seus pares, um representante dos 

discentes, com mandato de dois anos, com direito a uma recondução. As reuniões 

acontecem, mensalmente, e, quando necessário, em caráter extraordinário. As 

deliberações são registradas, em forma de ata, em caderno próprio. 

O Conselho de Curso delibera, entre outras, decisões relativas às atividades de 

pesquisa, ensino e extensão, solicitações de estudantes e docentes, bem como 

auxilia no processo administrativo do curso. São competências do conselho de curso: 

 Definir as diretrizes e políticas gerais do curso, tendo como base o Plano de 

Desenvolvimento Institucional ( PDI)  e a legislação vigente. 

 Aprovar, em primeira instância, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
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 Zelar pelo patrimônio moral e cultural e pelos recursos materiais colocados à 

sua disposição. 

 Deliberar sobre concessão de regime excepcional a estudantes, conforme 

regimento. 

 Emitir parecer e/ou deliberar acerca de solicitações do corpo discente. 

 Opinar sobre processo de contratação de docentes, participando de bancas de 

avaliação. 

 Zelar pela qualidade do ensino, pesquisa e extensão. 

 Emitir parecer sobre projetos de pesquisa e extensão vinculados ao curso. 

 Opinar sobre projetos de cursos de pós-graduação relacionados ao curso. 

 Funcionar como órgão colegiado de apoio a cursos de pós-graduação na sua 

respectiva área. 

 Regulamentar o processo de avaliação do estágio, das atividades 

complementares e dos trabalhos de conclusão de curso conforme PPC. 

As formas de composição e funcionamento do conselho de curso estão descritas no 

Estatuto e no Regimento Geral do Unileste. 

 

 

10.3 Composição e Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciências Biológicas Licenciatura está 

estruturado em conformidade com a Resolução CONAES Nº 01 de 17 de junho de 

2010. O funcionamento e atribuições do NDE estão regulamentados  na resolução e  

portaria institucional.   

 

A construção e atualização do Projeto Pedagógico do Curso estão ancoradas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC, no Projeto Pedagógico Institucional e nas 

demandas evidenciadas pelo mercado de trabalho.  Neste contexto, destaca-se a 

efetiva participação dos professores do Núcleo Docente Estruturante na elaboração, 
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na implementação, no acompanhamento e na avaliação do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante se articula com a ação dos demais 

professores no processo de planejamento desenvolvido em encontros de professores 

por período, por núcleos de disciplinas afins, e/ou por disciplina. A interação entre os 

docentes, no processo de planejamento, é fundamental para propiciar o diálogo 

interdisciplinar e a articulação dos componentes didáticos - objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação, presentes no plano de ensino - às concepções, 

fundamentos, missão, perfil profissional e organização acadêmica, propostas no 

Projeto Pedagógico Institucional e no Projeto Pedagógico do Curso. No entanto, esse 

processo não exclui as especificidades das disciplinas, pois o processo de 

planejamento está organizado de forma a propiciar flexibilidade e reciprocidade, 

considerando a realidade dos estudantes, além da vinculação ensino, pesquisa, 

extensão, o que faz do planejamento um processo dinâmico e flexível. 

 

O NDE tem como principais atribuições: 

 Cuidar da qualidade pedagógica do curso, por meio da discussão e revisão 

periódica da proposta formativa do curso e de seu PPC, do acompanhamento e 

da discussão de estratégias de atenção e orientação à aprendizagem dos 

estudantes; da análise dos instrumentos de avaliações interna e externa, do 

apoio aos processos de avaliação institucional, do acompanhamento, da 

sensibilização e da mobilização para o Enade, da análise das avaliações 

realizadas e, consequentemente, da elaboração do relatório e do plano de 

ação do curso, do acompanhamento e intervenção nos processos relacionados 

à evasão, ao baixo rendimento e a repetência,  de outros procedimentos que 

se reconheçam necessários para melhoria da qualidade do curso. 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

  Zelar pela integração entre os componentes curriculares previstos no PPC do 

curso. 
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  Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

graduação. 

  Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de pesquisa; iniciação 

científica e extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências 

do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso. 

 

Para consecução dessas atribuições, o NDE reúne-se, ordinariamente, de quinze em 

quinze dias, com reuniões de duração de duas horas. Em caráter excepcional, o NDE 

reúne-se para deliberações mais emergenciais. 

11. CORPO DOCENTE 

O Unileste conta, atualmente, com um corpo docente composto por professores da 

região do Vale do Aço e de regiões circunvizinhas em um raio aproximado de 200 km, 

o que promove uma rica troca de experiências cultural e profissional. 

A maioria dos professores possui, além da experiência docente, experiência de 

atuação em outras áreas, tais como indústrias, empresas de diversos ramos de 

atividades, escolas públicas ou privadas, entidades não-governamentais, academias e 

no mercado de trabalho de forma autônoma. 

Levando-se em conta as experiências, concebe-se como sendo uma das funções do 

Unileste incentivar a capacitação e valorizar o crescimento técnico-profissional do 

corpo docente, objetivando estar constantemente em conformidade com os padrões 

de qualidade para a educação superior. 

 

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas o corpo docente é composto por 

professores com formação diversificada nas seguintes áreas do conhecimento: 

Biologia Celular e Molecular, Botânica, Etologia, Ecologia, Genética, Parasitologia, 

Zoologia de Invertebrados e Zoologia de Cordados. 
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O corpo docente do curso é constituído por especialistas, mestres e doutores, sendo 

que, os professores especialistas são profissionais do mercado de trabalho com 

experiência acadêmica.  

 

Atualmente 91% dos professores do curso têm titulação de mestres, doutores. Além 

da sala de aula os docentes atuam em projetos de extensão, pesquisa, orientação ao 

discente, estágio e gestão acadêmica. 

 

Os professores do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e enquadram nas 

categorias horista, dedicação parcial e integral no que diz respeito à dedicação ao 

curso. A distribuição de aulas é feita de acordo com a experiência acadêmica e 

profissional de cada docente, buscando correlacionar as habilidades dos docentes 

nos diferentes segmentos – ensino, pesquisa e extensão. Além da sala de aula os 

docentes podem atuar em projetos de extensão, pesquisa, orientação ao discente, 

estágio e gestão acadêmica.  

 

REGIME DE TRABALHO Nº % 

Tempo integral 5 23 

Tempo parcial 10 45 

Horista 7 32 

TOTAL 22 100 

   

 

Os docentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas apresentam em sua 

maioria (55%) experiência no magistério superior. A experiência está relacionada as 

orientações de projetos de Iniciação Científica, projetos de extensão além de ministrar 

aulas em disciplinas de formação básica, geral e especifica de Biologia e outros 

cursos da Escola de Saúde. 

 

Experiência No Magistério Superior - NMS (faixas) Nº % 

Sem experiência 0 0 

Um (1) ano 0 0 

Dois(2) anos 0 0 
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Experiência No Magistério Superior - NMS (faixas) Nº % 

Dois(3) anos 3 14 

Quatro (4) anos 0 0 

Cinco (5) anos 2 9 

De seis (6) a dez (10) anos 5 22 

Acima de 10 anos 12 55 

TOTAL 22 
100 

 

Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses 
para o inteiro inferior e a partir de 6 meses para o inteiro superior. 

 

26% dos docentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas possui  

experiência de atuação na Educação Básica. Tal experiência se reflete na qualidade 

das aulas ministradas, das orientações de projetos, Estágio bem como consolidar 

uma prática pedagógica comprometida com a qualidade dos processos ensino e 

aprendizagem, em consonância com as concepções pedagógicas presentes no curso 

e na Instituição.  

 

 

11.1 Política de atendimento ao Docente 

 

O Unileste propõe a seguir as seguintes políticas na gestão do corpo docente: 

 compor o seu quadro docente com titulação mínima de pós-

graduação lato sensu. 

 oportunizar a formação continuada do docente na busca de 

titulação de especialista, mestre, doutor e pós-doutor. 

 permitir e incentivar a participação do corpo docente nas atividades 

de gestão da instituição.  

 realizar uma gestão do corpo docente baseada no processo 

equitário, estabelecido nos respectivos Plano de Cargos e Salários 

e Plano de Carreira.  

 viabilizar a participação do corpo docente em atividades e eventos 

técnicos e científicos nos âmbitos interno, regional, estadual, 

nacional e internacional.  
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A Instituição estimula o docente a participar de eventos como cursos, palestras, 

seminários e congressos de curta duração, liberando-o de suas atividades. Há, ainda, 

a possibilidade de liberação do docente por um prazo maior para realização de cursos 

especiais de estudos em uma área de conhecimento específica. Esses pedidos 

devem ser encaminhados à Pró-Reitoria Acadêmica que avalia a inter-relação entre o 

curso e a área de atuação do docente.  

 

Além do fomento à participação em atividades de formação externas o Unileste conta 

com um setor de apoio e assessoria ao docente (Programa de Assessoria 

Pedagógica Institucional - PROAPI), vinculado ao Núcleo de Apoio ao 

Desenvolvimento Educacional - NUADE que possui, entre outras atribuições, a de 

oferecer oportunidades de formação pedagógica. Esse setor de apoio acadêmico tem 

como objetivo assessorar a Instituição no aprimoramento das atividades acadêmicas. 

É, também, responsável pelo desenvolvimento profissional dos professores e pelo 

acompanhamento do exercício docente. Busca canalizar esforços no sentido de 

consolidar uma prática pedagógica comprometida com a qualidade dos processos de 

ensino e de aprendizagem, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional.  

  

Na contemporaneidade, as rápidas transformações em todos os âmbitos da 

sociedade e o contínuo desenvolvimento das tecnologias da informação e 

comunicação, incidem fortemente nas instituições educacionais, aumentando os 

desafios para a consolidação de práticas democráticas, comprometidas com uma 

educação de qualidade, tendo em vista as dimensões profissional, sociopolítica e 

humana. O desafio é educar, propiciando um desenvolvimento humano, cultural, 

científico e tecnológico, de modo a potencializar o educando para atuar no mundo 

contemporâneo, com competência profissional, compromisso ético e exercício da 

cidadania. Os educadores são profissionais essenciais na construção dessa complexa 

tarefa, contribuindo com seus saberes, seus valores e suas experiências.  

 

Nessa perspectiva, faz-se necessário investir no desenvolvimento profissional da 

docência. Visando esse desenvolvimento, o PROAPI tem como objetivos: 
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 Oportunizar ao corpo docente o aperfeiçoamento de sua prática educativa. 

 Promover ações de reflexões sobre os currículos dos cursos, junto aos 

diretores das Escolas, coordenadores e professores, de modo a torná-los 

mais dinâmicos e atualizados. 

 Propiciar a reflexão contínua dos processos de ensino e aprendizagem 

visando a melhoria da qualidade do ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

 

Para viabilizar os objetivos, são desenvolvidas diferentes ações de apoio e assessoria 

ao docente, tais como: 

 Palestras, seminários, mesas-redondas, colóquios de pesquisa, abrangendo 

aspectos do processo ensino-aprendizagem, como também aspectos 

relacionados à Pesquisa e à Extensão na Instituição. 

 Momentos de estudo, visando a atualização do referencial teórico, a troca 

de experiências e a divulgação de pesquisas realizadas pelo corpo docente 

e discente. 

 Cursos, oficinas e/ou encontros referentes a temáticas didático-

pedagógicas. 

 Encontro com professores novatos para discussão e análise de aspectos 

práticos e teóricos que envolvem o cotidiano da sala de aula, bem como o 

acompanhamento desses professores ao longo do semestre para 

assessorar nos possíveis entraves encontrados no cotidiano escolar. 

 Atendimento individualizado para orientações pedagógicas referentes a:  

planejamento e organização de aulas, elaboração de material didático, 

processos e instrumentos de avaliação e/ou outros aspectos acadêmico-

pedagógicos. 

 Atendimento em pequenos grupos para refletir e reorganizar o trabalho 

pedagógico de determinadas disciplinas do curso. 

 

 

11.2 Plano de Carreira e incentivos ao corpo docente 
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Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a política de 

capacitação do corpo docente do Unileste, destina-se à valorização, crescimento e o 

incentivo ao processo de aprendizagem contínuo. Nesse sentido, disponibiliza na sua 

dotação orçamentária, recursos para o custeio de cursos, bolsas de estudo e 

pesquisa.  

No intuito de desenvolver os trabalhos com eficiência e qualidade, o Unileste conta 

com uma política de gestão de pessoas, que é conduzida de forma a evidenciar a 

valorização do ser humano, tanto pessoal quanto profissionalmente, bem como os 

esforços de se ter uma modernização em seus processos educativos.  

Sendo assim, a política de capacitação do corpo docente do Unileste, destina-se à 

valorização, o crescimento e o incentivo ao processo de formação contínua e 

acompanha toda a trajetória de seu colaborador docente, desde sua admissão até 

sua movimentação no plano de carreira. 

A capacitação dos docentes se dá por meio de cursos de curta ou longa duração, 

encontros, seminários, congressos, fóruns, palestras, mesas redondas, oficinas, 

colóquios e eventos institucionais, entre outros. 

 

A estratégia administrativa do Unileste no que tange ao plano de carreira visa a 

manutenção e retenção de seus ativos intelectuais por intermédio de políticas de 

compensação de talentos. O Plano de Carreira conta com a progressão automática 

da remuneração do docente quando da conclusão do mestrado ou doutorado, além 

da valorização do docente por tempo de permanência na instituição, incentivando e 

estimulando o trabalho daquele que colabora para a continuidade da cultura 

organizacional da instituição.  

 

12. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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O Unileste conta com o apoio de pessoal técnico-administrativo, com funções de 

atendimento interno e externo, cujo trabalho deve ser desenvolvido com eficiência e 

eficácia.  

 

São políticas adotadas pela instituição na gestão de funcionários técnico-

administrativos: 

 Promover ações, atividades, projetos e programas que propiciem o 

desenvolvimento de suas potencialidades, elegendo o funcionário 

como agente principal na melhoria dos processos internos. 

 Valorizar as diferenças individuais e de cargos como uma das 

formas de aprimoramento e desenvolvimento pessoal e profissional.  

 Preencher a vacância de cargos mediante utilização, 

primeiramente, de recrutamento interno.  

 Oferecer condições de trabalho que contribuam para o bem-estar, a 

segurança e a satisfação das pessoas que executam os serviços de 

natureza técnico-administrativa.  

 Realizar uma gestão do corpo técnico-administrativo baseada no 

processo equitário estabelecido nos respectivos Plano de Cargos e 

Salários e Plano de Carreira. 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas conta com suporte técnico de 

diversos setores do Unileste nas atividades administrativas em geral, como: ouvidoria, 

central de atendimento; secretaria de ensino superior; secretaria dos cursos; serviço 

de marketing, comunicação e criação, de recursos humanos e desenvolvimento de 

pessoas, jurídico, financeiro, cultural e biblioteca; além de contar com apoio das 

gerências administrativa; manutenção civil, núcleo de apoio aos espaços físicos de 

aprendizagem, as atividades são realizadas  pelo quadro efetivo de pessoal lotado na 

instituição. Além destes, o curso conta ainda com estagiários e técnicos que atuam 

nos laboratórios. Tal corpo técnico-administrativo é em número suficiente para 

atender às demandas do curso.  
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Os serviços prestados pela secretaria de cursos são: atender aos coordenadores, 

professores, alunos e visitantes, fazendo os encaminhamentos necessários; digitação 

de documentos e ofícios inerentes às necessidades da Coordenação do Curso; 

organização de documentos e arquivos do curso, providências referentes à 

documentação de professores quando de sua contratação ou desligamento; apoio às 

ações do Conselho de Curso; encaminhamento de requerimentos e documentos à 

Secretaria de Ensino Superior e demais setores a Instituição; contribuições para a 

melhoria dos serviços e demais atribuições que lhe forem designadas pelas 

coordenações de curso dentro de suas competências. 

 

O Sistema de Bibliotecas conta com bibliotecários, atendentes e auxiliares de portaria 

que se revezam em turnos de trabalho, com o objetivo de atender a todo corpo 

docente e discente do Unileste.  

 

O serviço de vigilância do Unileste está organizado para zelar pela segurança em 

suas dependências, com funcionários se alternando em turnos de 12 horas, inclusive 

aos finais de semana. 

 

O pessoal dos serviços gerais é responsável pela organização e limpeza das salas de 

aula, banheiros, sala dos professores, laboratórios, salas administrativas, e demais 

áreas internas e externas da instituição. 

 

O corpo técnico dos laboratórios do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

possui formação adequada para desenvolver as atividades desenvolvidas nos 

laboratórios. 
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12.1 Plano de Cargos e Salários e Incentivos ao Pessoal Técnico-

administrativo 

O Unileste considera que o desenvolvimento e a valorização de seus Recursos 

Humanos devem ser efetuados mediante o reconhecimento de sua dignidade e valor, 

cultivando o envolvimento e o comprometimento de todos para um melhor 

desempenho e um maior crescimento profissional na Instituição. 

De acordo com sua Política de T&D - Treinamento e Desenvolvimento, o Unileste 

pratica ações de capacitação que visam desenvolver as competências de seus 

colaboradores por meio de programas de treinamentos e de conscientização, 

utilizando técnicas de Gestão de Pessoas.  

Estas ações resultam em melhoria do desempenho profissional e promovem 

mudanças de comportamento para a vivência  da cidadania, tanto dentro, quanto fora 

da Instituição. 

O Unileste acredita que o aperfeiçoamento profissional contínuo por meio da 

formação continuada promoverá melhorias no clima organizacional, objetivando 

alavancar o crescimento institucional e ainda estimular o desenvolvimento de todos os 

empregados e seus níveis de satisfação. A formação continuada  se classifica em 

curso de cunho: 

 Legal: em atendimento aos requisitos da legislação em vigor. 

 Institucional: em atendimento às Políticas e Diretrizes definidas e 

aprovadas pela direção da Instituição. 

 Operacional: em atendimento às necessidades técnicas e 

operacionais, que visa treinar e/ou reciclar sistematicamente nas 

atribuições do cargo e procedimentos da Instituição. 

 Desenvolvimento: voltado para o autodesenvolvimento do 

empregado, bem como preparar para futuras promoções. 
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Como início desta formação, para receber os novos colaboradores, é planejada a 

realização mensal do Programa de Integração de Recém-Admitidos, no qual são 

apresentadas as Normas, Diretrizes e Processos da Instituição. 

Os cursos são abertos à participação de todos os colaboradores e devem ser 

realizados dentro do horário de trabalho. Por determinação da Pró-reitoria 

Administrativa, todos os colaboradores do corpo administrativo devem ter uma carga 

horária mínima de doze horas de treinamento por ano.  

A política do Plano de Carreira do Unileste é conduzida de forma a evidenciar a 

profissionalização e valorização do ser humano possibilitando a estes aspirarem 

promoções de acordo com suas habilidades em consonância com a legislação 

trabalhista. Empreende ainda, esforços no sentido de se ter uma modernização e 

otimização dos processos administrativos.  

Prevista no Plano de Carreira, a ascensão do empregado se dá mediante aprovação 

nos seguintes requisitos: (I) Avaliação de Perfil: composta por análise curricular, 

entrevista com o coordenador do setor e, se necessário, prova técnica e avaliação 

psicológica; (II) Critérios de tempo de permanência no cargo; (III) Avaliação de 

Desempenho, considerando a disponibilidade de vaga para o cargo. 

A carga horária do corpo administrativo será de acordo com o contrato de trabalho, 

obedecendo à legislação e as regulamentações de categorias profissionais, podendo, 

ainda, sofrer alterações conforme necessidade da Instituição. 

 

V - INFRAESTRUTURA 

13. ESPAÇO FÍSICO GERAL 

A instituição dispõe de vários espaços destinados aos estudantes, professores, 

funcionários e comunidade em geral. Esses espaços são dotados de mobiliário, 

iluminação, ventilação e acústica necessários à execução de aulas, palestras, 

seminários, debate e demais atividades acadêmicas e funcionais. 
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TIPO DE ÁREA QT ÁREA(m2) 
HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Salas de aula 143 1.361,28 Manhã e noite 

Auditórios/Anfiteatros 05 1319,42 Manhã, tarde e noite 

Salas de Professores 01 178,90 Manhã, tarde e noite 

Áreas de Apoio Acadêmico 20 293 Manhã, tarde e noite 

Áreas Administrativas 107 2.118,28 Manhã, tarde e noite 

Banheiros 111 803,51 Manhã, tarde e noite 

Conjunto Poliesportivo 01 13.001,00 Manhã, tarde e noite 

Total 388  

 

O Unileste possui 29 laboratórios de informática que oferecem aos estudantes acesso 

às novas tecnologias da informação, entre elas, a internet.. Atualmente são 496 

computadores e sete impressoras disponíveis nos campi, com previsão de 

crescimento nos próximos anos  

A infraestrutura do Unileste se organiza de maneira a oferecer a todos os seus 

usuários espaços adequados que possibilitem o desenvolvimento de diversas 

atividades acadêmicas, esportivas, culturais e sociais, favorecendo o processo de 

ensino e aprendizagem, como também espaços que facilitem a interação social e a 

convivência entre a comunidade acadêmica. 

A política de expansão e conservação da estrutura física institucional se pauta no 

plano de expansão física que, por sua vez, se alinha com as perspectivas de criação 

de novos cursos, a previsão de crescimento de turma, a necessidade de novos 

espaços para atender às demandas dos cursos e à expansão de vagas, quando 

necessária. 

 

A instituição possui salas de aula refrigeradas, equipadas com kit multimídia, 

auditórios, sala de docentes, áreas de apoio acadêmico e administrativo, centro 

esportivo, capela, áreas verdes, dentre outros espaços disponíveis aos corpos 

docentes, discentes e administrativo para a realização de atividades relacionadas ao 
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ensino, pesquisa, extensão bem como atividades relacionadas ao setor administrativo 

do Unileste. 

 

A instituição é dotada de um sistema de circuito fechado de TV, com câmeras 

posicionadas nas principais vias e também nos locais de maior concentração de 

pessoas. O equipamento tem a função de filmar e gravar imagens que possibilitem o 

reconhecimento de pessoas envolvidas em ações que causem dano a outras pessoas 

ou aos bens patrimoniais da instituição. Cada prédio, em seus respectivos andares, é 

dotado do sistema de prevenção de incêndios como também possuem corrimões com 

altura correta e determinada pela NBR9077/IT08/NBR9050 e Decreto Federal 

n°5.296/2004. 

 

14. ESPAÇOS FÍSICOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO 

CURSO 

O curso Ciências Biológicas está localizado no campus de Ipatinga e usufrui de toda a 

infraestrutura existente para desenvolver suas atividades acadêmicas. 

 

14.1. Sala de Professores e Sala de Reuniões 

A instituição disponibiliza espaços adequados ao desenvolvimento do trabalho 

docente, como sala de professores para o desenvolvimento de trabalhos e avaliações, 

para pesquisas e sala do núcleo docente estruturante, para fins de atendimento a 

estudantes e reuniões. Todas as salas são equipadas com computadores e atendem 

aos requisitos exigidos referentes à limpeza, iluminação, ventilação, acessibilidade, 

instalações sanitárias.  

 

14.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso. 

O curso tem sala de trabalho equipado para o coordenador. A sala dispõe de 

computador com acesso a internet cabeada e wireless. Para suporte ao trabalho da 
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coordenação estão disponíveis duas secretarias acadêmicas com funcionários 

administrativos em número suficiente para atender as demandas.  

 

14.3. Serviços Acadêmicos  

A Secretaria de Cursos de Graduação, localizada no mesmo prédio da coordenação, 

realiza atendimentos aos estudantes, professores e coordenadores. A Secretaria de 

Ensino Superior atende diretamente aos coordenadores, zelando pelos processos de 

matrícula e registros acadêmicos (diários, diplomas, históricos, entre outros). Os 

espaços para estes serviços são muito bem estruturados nos aspectos de dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação e equipamentos de informática atendendo 

plenamente às necessidades dos funcionários, ao atendimento às demandas dos 

professores e dos estudantes. 

Os registros acadêmicos da instituição, no que se referem às faltas e notas são 

realizados por um sistema informatizado RM. Tanto o professor quanto o aluno têm 

acesso aos ambientes virtuais, em que o professor lança os dados no "Professor on-

line” e o aluno consulta a sua situação acadêmica no "Aluno on-line".  

Quanto aos planos de ensino, planos de aula, material didático, atividades virtuais, 

entre outros, a instituição utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

ferramenta de acesso docente e discente com finalidades acadêmicas, entre elas a 

aprendizagem colaborativa e contínua, em função da disponibilidade das tecnologias 

da informação e da comunicação, o que envolve ações e situações nas quais 

interagem, constantemente, professor/estudantes e estudantes/estudantes. Ao final 

de cada semestre são emitidos relatórios específicos (faltas, notas e conteúdo 

programático), que são assinados pelos professores e entregues à Secretaria de 

Ensino Superior, responsável pelo seu arquivamento. Esses documentos também 

permanecem arquivados nos ambientes virtuais. 
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14.4. Salas de Aula 

As salas de aula destinadas ao curso de Ciências Biológicas Licenciatura atendem às 

condições adequadas de conforto aos estudantes e professores. Possuem janelas 

que propiciam ótima iluminação e ventilação naturais, ventiladores, ar condicionado e 

iluminação artificial adequada. Foram construídas observando critérios acústicos para 

uma boa audição interna e as carteiras são individuais e projetadas de forma a 

proporcionar conforto, considerando também os aspectos ergonômicos que propiciem 

condições satisfatórias ao aprendizado. Tanto as salas como todo o mobiliário são 

limpos diariamente, proporcionando aos estudantes e professores um ambiente, limpo 

e confortável. Além disso, todas as salas de aula são equipadas com recursos 

multimídia (computador com acesso à internet, projetor de multimídia, caixas de som). 

 

14.5. Biblioteca  

 

O Sistema de Bibliotecas do Unileste, em sua estrutura parcialmente centralizada 

aprovada pelo Conselho Interdepartamental, hoje Conselho Universitário, é 

constituído pela Biblioteca Central-BC, localizada no Campus de Coronel Fabriciano, 

que, além de seu atendimento geral, atende às Escolas: Ciências Sociais e Aplicadas 

(Administração, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, Publicidade e Propaganda), 

Politécnica (Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia 

Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Sistemas de 

Informação e Tecnologia em Soldagem), de Educação e Saúde (Pedagogia, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia), 

cursos do Ensino à Distância, cursos de Pós-Graduação lato sensu e a comunidade 

em geral. 

 

A Biblioteca setorial Padre De Man-BP, atende aos cursos técnicos e de ensino 

fundamental e médio do Colégio Universitário Padre De Man, Escola Técnica de 

Formação Gerencial e a comunidade em geral. 
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A Setorial CEC-MG, localizada no Campus de Timóteo, atende à educação infantil, ao 

ensino fundamental e médio do Centro Educacional Católico do Leste de Minas 

Gerais.  

 

A Setorial de Ipatinga-BI, que atende à Escola de Educação e Saúde (Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e 

Psicologia), à Ciências Sociais e Aplicadas (Direito), cursos de Pós-Graduação lato 

sensu e a comunidade em geral. 

 

As bibliotecas integrantes do Sistema são vinculadas técnica e administrativamente à 

Biblioteca Central. A integração se faz pela circulação diária de malotes, telefone, via 

Internet (correio eletrônico), reuniões gerais e setoriais e se completa através da 

comunicação on-line do sistema de empréstimos. 

 

Com o projeto do Sistema, as bibliotecas do Unileste passaram a atender melhor pela 

desburocratização de procedimentos e facilidade de fornecer os diversos suportes de 

informação existentes no complexo, além de treinamento e homogeneização de 

atendimento da equipe e na prestação de serviços. Espaços reservados e 

multifuncionais, equipamentos modernos e uma equipe altamente treinada estão à 

disposição dos alunos, professores, funcionários e comunidade externa, para orientá-

los e contextualizá-los diante das novas tecnologias e recursos informacionais. 

O processo de informatização iniciou-se pela implantação do Sistema Microisis de 

recuperação de informações. Após, foi desenvolvido um software que atendesse às 

expectativas informacionais da coordenação e, por fim, foram colocados códigos de 

barras nas carteiras dos alunos e nos livros, para empréstimos através de leitura 

ótica. 

A segunda etapa de informatização do acervo foi a implantação do Sistema 

Pergamum, programa desenvolvido pela PUC-PR em parceria com a PUC-RJ e que 

está possibilitando a toda a comunidade acadêmica maior eficiência e recuperação da 

informação em nossas bases de dados. 
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O acesso é feito pela Internet, o que permite aos alunos, professores, funcionários e 

comunidade externa realizar pesquisas bibliográficas à distância. Outra novidade é 

que, para a comunidade interna se manter atualizada, o sistema envia correios 

eletrônicos informando término de prazo para devoluções, horários, feriados e novas 

aquisições. 

 

Além de poder renovar os livros pela Internet, os usuários internos podem, também, 

receber, por correio eletrônico, informações de bibliografia específica do seu 

interesse, através do sistema DSI (Disseminação Seletiva de Informação). 

 

A implantação desse novo software foi dividida em duas etapas: a primeira, já 

concretizada, disponibiliza acesso ao acervo, e a segunda, em andamento, é a 

adequação da migração de dados da base antiga (Sistema Microsis) com a 

normalização existente na Rede Pergamum. 

 

Com essa nova etapa de informatização, o Sistema de Bibliotecas do Unileste passa 

a integrar a rede Pergamum, reunindo os bancos de dados de textos disponíveis e 

disponibilizando informações para serem cooperadas.  

 

A Biblioteca é, assim, um organismo universitário que busca organizar e tornar 

acessíveis informações necessárias para atender aos diversos segmentos da 

comunidade acadêmica, bem como proporcionar atividades culturais ligadas aos 

objetivos do Unileste. 

 

14.5.1 Espaço físico  

 

O Sistema possui uma área física de 3.199,80m². O espaço físico abaixo discriminado 

indica as instalações para o acervo, para estudos individuais e demais serventias 

necessárias ao bom atendimento que a Biblioteca disponibiliza ao seu usuário. 
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O Sistema de Bibliotecas dispõe de áreas reservadas para estudos individuais e em 

grupos, com espaço e mobiliários adequados, atendendo às necessidades dos 

 alunos e professores.  

 

INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade 

Disponibilização do Acervo 04 755,39 (1) 94.385 

Salão de leitura 04 833,88 (2) 281 

Estudo em grupo 02 114,41 (2) 49 

Estudo individual 02 70,65 (2) 34 

Sala de vídeo 01 73,97 (2) 60 

Administração e processamento técnico do acervo 01 262,75    

Recepção e atendimento ao usuário 04 73,85    

Outras: circulação, toaletes e cozinha 04 263,31 -   

Espaço físico p/ futura expansão 02 627,58 -   

Área escaninhos 02 32,54 -  

Acesso à Internet 02 40,80 (3) 25 

Consulta ao acervo 04 50,67 (3) 19 

TOTAL   3.199,80 94.853 

 

Legenda: 

N° é o número de locais existentes;  

Área é a área total em m²;  

Capacidade é a capacidade: (1) em número de volumes; (2) em número de assentos; (3) em número 

de pontos de acesso. 

 

14.5.2 Horário de Funcionamento 

 

Unidade Horário de atendimento 

BC (Biblioteca Central) 
Segunda a Sexta-feira: 7h às 22h 

Sábado: 8h às 16h50 

BI (Setorial de Ipatinga) 
Segunda a Sexta-feira: 8h às 22h 

 

BP (Setorial Padre de Man) 
Segunda a Quinta-feira: 8h às 12h / 13h às 18h 

Sexta-feira: 8h às 12h / 13h às 17h 

BM2 (Setorial CEC-MG) Segunda a Quinta-feira: 7:30h às 11:30h / 13h às 18h 
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Sexta-feira: 7:30h às 11:30h / 13h às 17h 

 

14.5.3 Acervo 

 

A disposição do acervo adota o sistema de classificação CDU e o tipo de catalogação 

 é o AACR2. O acesso ao material bibliográfico é aberto à comunidade acadêmica. 

Além dos livros, contamos ainda com CD-ROM, DVD, jornais, revistas e outros 

materiais. 

O Sistema de Bibliotecas do Unileste faz parte de redes científicas e sistemas de 

informações nacionais e internacionais. São elas: 

 SCIELO - http://www.scielo.br/?lng=pt  

 IBICT, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações (BDTD) - 

http://bdtd.ibict.br/vufind/  

 Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica (Oasisbr) - 

http://oasisbr.ibict.br/vufind/  

 CAPES - http://www.periodicos.capes.gov.br/  

 Scientific Periodicals Electronic Library - http://www.spell.org.br/  

 Physiotherapy Evidence Database (PEDRO) - 

http://www.pedro.org.au/portuguese/ 

 

14.5.4 Informatização  

 

O acesso à base de dados do acervo do Sistema de Bibliotecas não exige do usuário 

qualquer conhecimento de informática. Disponíveis a todos os interessados, a 

informação está organizada por entradas diversas como autor, título, assunto e termo 

livre, que permitem combinações e cruzamentos de dados, propiciando fácil 

recuperação da informação. As consultas in loco são acompanhadas por atendentes e 

bibliotecários de referência que orientam na utilização dos recursos da Biblioteca e na 

localização física da informação; as consultas online poderão ser feitas, também, em 

outros locais com acesso à Internet. 

 

http://www.scielo.br/?lng=pt
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://oasisbr.ibict.br/vufind/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.spell.org.br/
http://www.pedro.org.au/portuguese/


 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

167 

 

Os empréstimos, as devoluções são feitas através de leitura ótica. Para fazer o 

empréstimo, basta ao usuário apresentar sua carteira de vínculo com o Unileste, ou 

informar seu número de registro junto com a Carteira de Identidade, e o material de 

que necessita. A devolução é feita por qualquer pessoa em qualquer das Bibliotecas 

do Sistema. 

 

Para reservar uma obra emprestada, o usuário se cadastra on-line, em uma lista de 

espera. A reserva é atendida por ordem de solicitação e ficará disponível até o dia 

seguinte da devolução da obra. Caso a obra devolvida não tenha sido procurada 

dentro do prazo, será anulada e transferido o direito de reserva ao próximo da lista de 

solicitação. 

 

O Setor de Bibliotecas Digitais, agora reformulado, é liberado para uso acadêmico, 

onde os usuários terão acesso à informação do mundo inteiro através da Internet com 

orientações de bibliotecários e funcionários treinados. O Setor oferece, também, 

recursos para digitação de trabalhos e acesso a e-mail. 

 

14.5.5 Política de aquisição, expansão e atualização 

 

A elaboração de uma Política de Desenvolvimento de Coleções para as Bibliotecas do 

Unileste deve-se à necessidade de geração de um instrumento formal, no qual as 

diretrizes para a composição do acervo sejam estabelecidas em conformidade com os 

interesses de seus usuários, à missão e objetivos da Instituição. 

 

A normatização de uma política permite que a coleção cresça qualitativa e 

quantitativamente de forma sólida e equilibrada. Também é necessário que se 

estabeleçam critérios claros e precisos de desenvolvimento do acervo através da 

seleção, aquisição e descarte de material. 

 

A política de aquisição e expansão do acervo das bibliotecas do Unileste possui 

diretrizes de aquisição pautadas em compras estabelecidas em conformidade com os 
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interesses de seus usuários, à missão e objetivos da Instituição, doação e permuta, 

sendo resultado de um trabalho interdisciplinar que consiste no planejamento do 

acervo como um processo contínuo. 

 

Introdução 

 

A política de desenvolvimento de aquisição, expansão e atualização do acervo das 

bibliotecas tem por finalidade a definição de critérios para a atualização do acervo, 

bem como a necessidade da aplicação correta dos recursos orçamentários 

disponibilizados pela Instituição, uma vez que a política tem como um de seus 

objetivos a otimização da utilização dos recursos financeiros disponíveis. 

 

Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que não só os profissionais 

da informação estejam envolvidos no processo decisório, mas também os 

coordenadores de cursos e professores, que contribuirão sobremaneira na tomada de 

decisão, através de seus conhecimentos. 

 

Objetivos 

 

 Propiciar normas para atualização do acervo e através disso equilibrar o 

crescimento racional do acervo nas áreas de atuação da Instituição; 

 Definir critérios, responsabilidades e prioridades, contribuindo para o 

planejamento orçamentário; 

 Estabelecer diretrizes para orientar no processo de seleção e aquisição de 

material; 

 Definir diretrizes para o descarte de material. 

 

Formação do acervo 

 

A política de formação do acervo deverá ser constituída considerando os recursos 

orçamentários designados para as bibliotecas e contemplar os diversos tipos de 
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materiais bibliográficos nos diferentes suportes, dando subsídio às áreas de 

interesses das atividades fim que servirão de suporte informacional às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

 

Recursos financeiros 

 

Os investimentos são estimados para atender aos serviços da biblioteca (espaço 

físico e acervo), de acordo com a verba orçamentária anual. 

 

. 

14.5.6 Serviços  

 

Os serviços da Biblioteca são franqueados aos professores, alunos e demais 

funcionários do Unileste, de acordo com as normas regulamentares próprias. Por 

força de convênios, terão acesso à Biblioteca, alunos e professores de outras IES 

sediadas na região.   

 

 Os Serviços oferecidos pela biblioteca são: 

  

 Acesso a Bases de Dados nacionais e estrangeiras. 

 Acesso a Rede Wireless. 

 Acesso a Redes: Internet. 

 Acesso ao catálogo on-line. 

 Atendimento orientado aos deficientes visuais. 

 Catalogação na fonte (elaboração de fichas catalográficas). 

 Comutação Bibliográfica – COMUT. 

 Consulta local, on-line e por telefone. 

 Empréstimo domiciliar. 

 Empréstimo e devolução em qualquer biblioteca do Sistema. 

 Empréstimo entre bibliotecas do Sistema Unileste. 

 Empréstimos para fotocópias. 
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 Orientações e acompanhamento nas pesquisas às Bases de Dados. 

 Orientações e solicitações de ISBN / ISSN. 

 Orientações para normalização de trabalhos acadêmicos. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Sala de vídeo (agendamento - http://sistemas.unilestemg.br/sge/). 

 Reserva e renovação on-line ou nos terminais de consultas em qualquer 

biblioteca do Sistema. 

 Treinamento de toda comunidade acadêmica.  

 

O sistema de informação ocorre através de prestação de serviços de referência, via 

funcionários treinados e terminais de consulta. 

 

O acesso ao acervo é feito através de consultas in loco, online e empréstimos, sendo 

esse último liberado somente para docente, discente e funcionário da Instituição que 

esteja regularmente cadastrado no Sistema Pergamum e respeite o Regulamento 

Interno e demais normas afixadas. 

 

Os trabalhos acadêmicos recebem orientação referente à normalização, segundo os 

critérios científicos, por uma equipe de bibliotecários. As normas da ABNT estão 

disponíveis para consultas. 

 

14.5.7 Forma de acesso a redes, base de dados e a outras 

bibliotecas nacionais e internacionais 

 

O Sistema de Bibliotecas possui em cada unidade um setor de Bibliotecas Digitais 

que atende ao aluno para a realização dos acessos em redes, base de dados e a 

outras bibliotecas nacionais e internacionais. 

O acesso às bases de dados e a outras bibliotecas nacionais e internacionais é 

acompanhado pelo bibliotecário de referência e funcionários treinados. 

 

http://sistemas.unilestemg.br/sge/
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14.5.8 Políticas de atualização 

 

As políticas institucionais para a manutenção, conservação, otimização e ampliação 

do acervo bibliográfico estão sob a responsabilidade da Pró-Reitoria Acadêmica, que 

busca o equilíbrio entre as necessidades individuais ou das áreas/cursos e 

corporativas no uso racional destes recursos. 

 

Tendo como base a sustentabilidade, reinvestimentos, otimização, descritos no 

Projeto Pedagógico Institucional é elaborado anualmente o orçamento de forma 

participativa, sistêmica e coordenada, forma pela qual os objetivos têm sido atingidos.  

É dada aos colaboradores a oportunidade de participação com sugestões e 

lançamento de novas ideias de forma a possibilitar, ainda mais, a otimização de 

recursos. 

 

A administração e manutenção do acervo das unidades da biblioteca existentes nos 

campi são de responsabilidade de profissionais formados em biblioteconomia, que, 

para auxiliar no trabalho administrativo, utilizam o software Pergamum de gestão de 

bibliotecas. 

 

Em conjunto com professores, coordenadores de cursos, alunos e demais usuários do 

sistema, a atualização do acervo é uma constante. A indicação da necessidade de 

novas aquisições e a manutenção de assinatura de periódicos e outros norteiam a 

política educacional da instituição e as especificidades de cada área/ curso. 

 

 

14.5.9 Equipamentos 

 

Todos os equipamentos de informática são conectados a rede mundial (internet). São 

realizadas manutenções preventivas e corretivas em todos os computadores.  

Os estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas têm à disposição, 

além dos laboratórios destinados às aulas práticas, laboratórios de informática com 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

172 

 

acesso a internet, impressora e scanner. Durante as aulas, os terminais são utilizados 

na proporção de um microcomputador por aluno, sendo que o número máximo de 

estudantes por laboratório é trinta. Os estudantes poderão utilizar os laboratórios de 

informática para estudos, pesquisas, trabalhos, entre outros, no horário das 7 horas 

às 22 horas. Os campi do Unileste contam com rede sem fio cujo acesso é liberado 

aos estudantes que possuem dispositivos portáteis. Os estudantes têm acesso a 

computadores da biblioteca digital para acesso a base de dados e outras atividades 

acadêmicas. Além desses, as salas de aula estão equipadas com equipamentos 

multimídia que podem ser utilizados por estudantes acompanhados dos docentes. 

15. LABORATÓRIOS E AMBIENTES ESPECÍFICOS PARA O CURSO 

Os laboratórios específicos do curso Licenciatura em Ciências Biológicas são 

estruturados com equipamentos, instrumentos e insumos em quantidade suficiente 

para o desenvolvimento das aulas práticas, como também dos projetos de pesquisa e 

de iniciação cientifica, com vistas a atender à proposta pedagógica dos cursos.  

 

O planejamento dos recursos de apoio didático laboratorial é orientado pelos 

princípios e diretrizes curriculares que objetivam a formação multidisciplinar, absorção 

de tecnologias e desenvolvimento de visão sistêmica.  Dessa forma, no que diz 

respeito à estruturação dos laboratórios busca-se garantir a oportunidade de acesso 

dos estudantes a uma estrutura adequada no que se refere aos requisitos de 

segurança, conforto ergonômico, quantidade e qualidade dos insumos (equipamentos 

e materiais) para o desenvolvimento das práticas laboratoriais. Os laboratórios da 

Instituição são equipados de maneira a permitir uma melhor compreensão dos 

conteúdos teóricos, por meio da realização de aulas práticas. A estrutura física dos 

laboratórios é desenvolvida segundo as normas técnicas pertinentes para edificações 

educacionais.  

 

Para maior segurança dos laboratórios é feito o controle de acesso aos mesmos, que 

só podem ser abertos, para aulas práticas e /ou atividades, pelos técnicos dos 

respectivos Laboratórios e de acordo com a solicitação do docente responsável.  
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As normas de segurança estão descritas nos manuais de segurança publicados nos 

laboratórios. Além disso, nos laboratórios constam manuais de procedimentos 

operacionais em que estão descritos os procedimentos de manuseio de 

equipamentos e desenvolvimento de atividades. O Unileste conta com o apoio de 

ambulatório e todas as ocorrências são encaminhadas ao setor para devidas 

providências. A instituição possui uma comissão interna de prevenção de acidentes 

(CIPA) que tem como missão a preservação da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a instituição. 

 

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas utiliza-se os seguintes laboratórios: 

 

Quant. Nome do laboratório Área (m2) Alunos por 

turma 

      Localização 

01 Anatomia Humana 287,85 30 Bloco C - 201 

01 Biologia do Desenvolvimento 74,5 30 Bloco D - 207 

01 Controle de Pragas 101,00 30 Bloco C 

01 Ecologia e Solos 91 30 Bloco B- 104 

03 Informática 77,65 30 
Bloco E – 105, 106 e 

107 

01 Microbiologia dos Alimentos 76,15 30 Bloco B – 207 

01 Zoologia de Cordados 76 30 Bloco B – 2 

01 Zoologia de Invertebrados 76 30 Bloco B – 201 

01 Herbário 74 30 Bloco D -206 

01 Química Analítica 93 30 Bloco B- 106 

 

Laboratório de Anatomia Humana 

 

O laboratório de Anatomia Humana possui uma área física de 270 m2, o espaço é 

revestido com piso em cerâmica e as paredes formadas por divisórias em fórmica. O 
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dimensionamento atende às necessidades dos alunos dos cursos da Escola de 

Saúde. A iluminação é na sua maioria artificial, por meio de lâmpadas fluorescentes e 

janelas. O sistema de exaustão propicia ventilação local adequada para as tarefas 

que são realizadas em bancadas móveis com duas pias laterais. A provisão de 

eletricidade conta com tomadas de 110 e 220 V. O laboratório contém cadáveres e 

peças anatômicas para estudos localizados, esqueletos articulados e desarticulados, 

e também tanques e armários específicos para o armazenamento destas peças. O 

laboratório possui pia para assepsia das mãos equipadas com toalheiro com papel 

toalha e dispensador com sabonete líquido. O laboratório dispõe também de quadro 

branco para uso do professor, que poderá utilizar retroprojetor ou projetor multimídia 

quando necessário, e ainda acesso a Internet através de um ponto de rede com um 

microcomputador. O laboratório conta com um guarda volume e um armário para 

acomodar o material escolar dos discentes durante as aulas práticas. O controle do 

fluxo de pessoal é feito por dois funcionários.  

 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos 

 

O Laboratório de Microbiologia de Alimentos apresenta uma área de 76,15 m2, 

revestida com pisos e rodapés de cerâmica e paredes na cor branca de fácil 

visualização de sujidades. Além da sala principal onde são realizadas as aulas, possui 

cinco salas sendo estas: sala de inoculação com lâmpada UV e capela de fluxo 

laminar, sala de incubação com 3 estufas bacteriológicas, sala de lavagem e preparo 

de materiais, sala do professor, além do almoxarifado, onde é feita a estocagem do 

material utilizado neste laboratório. O ambiente interno possui iluminação e 

refrigeração artificial. Na sala principal existem duas bancadas grandes com pias e 

torneiras em cada extremidade, onde os alunos desenvolvem atividades de aulas 

práticas e pesquisas. Todas as bancadas possuem pontos de energia elétrica. O 

laboratório faz uso de gás GLP que é armazenado em cilindros na parte externa do 

prédio, acomodados em uma estrutura em forma de tela feita de aço. O gás abastece 

as bancadas sendo que cada bancada tem seu próprio registro. Em cada bancada 
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são encontrados bicos de Bunsen contendo registro próprio. O mobiliário e os 

equipamentos existentes são adequados ao número de alunos.  

 

Laboratório de Informática 

 

Os alunos do curso de Ciências Biológicas tem acesso a computadores nos 

Laboratórios de Informática. O acesso é supervisionado pela Coordenação da 

Gerência de Sistemas. A partir do ingresso do aluno no curso, lhe é fornecido uma 

senha cadastrada em seguida no sistema. Esta senha permite o trabalho em rede e 

acesso rápido a Internet. Além disso, o aluno conta com uma cota mensal de 

impressões para trabalhos acadêmicos. O seguimento da Informática foi 

recentemente ampliado para o atendimento a crescente demanda de alunos 

interessados. A utilização dos computadores pelos alunos do curso se dá durantes as 

aulas e no desenvolvimento de outras atividades extra-classe. O Laboratório de 

Informática é utilizado também para aulas de disciplinas específicas do curso. 

 

Laboratório de Biologia do Desenvolvimento 

 

O Laboratório de Biologia do Desenvolvimento conta com uma área física de 74,5 m2, 

sendo revestido com pisos de cerâmica antiderrapante de cor clara e parede estucada 

de cor branca, permitindo uma fácil visualização de sujidades. Quanto à iluminação, 

parte desta é natural através de janelas e uma parte artificial com 6 calhas sendo que 

cada uma possui 3 lâmpadas fluorescentes. A ventilação artificial conta com dois 

condicionadores de ar. O salão principal para aulas práticas possui cinco bancadas de 

granito equipados com tomadas de 110 V, armários para guardar materiais e 

equipamentos, e uma pia com torneira rosqueável inox, sob a qual existe um armário 

de fórmica. O laboratório possui armários para armazenar o material para as aulas 

práticas, como caixas de lâminas, Atlas Histológicos e pastas de fotomicrografias. 

Apresenta um gabinete para professor, possuindo microcomputador e mesa para o 

respectivo aparelho, mesa e cadeira de escritório e um armário de aço. Possui 
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também uma televisão de 14’ acoplada a um microscópio para auxílio nas aulas 

práticas. 

 

 

Laboratório de Zoologia de Cordados  

 

O laboratório de Zoologia de Cordados conta com uma área de 76 m2, com pisos de 

cerâmica antiderrapante de cor clara e parede estucada de cor branca e de fácil 

visualização de sujidade. Quanto à iluminação, parte desta é natural através de 

janelas e uma parte artificial com 5 calhas sendo que cada possui 3 lâmpadas 

fluorescentes e 1 calha com 2 lâmpadas fluorescentes. A ventilação artificial com 2 ar 

condicionado, 1 ventilador e 2 exaustores. O isolamento acústico termina por 

promover boa audição interna, de forma que o ruído produzido no interior de um 

laboratório não prejudique o outro. No salão de aula prática encontram-se 4 

bancadas, cada uma com 10 tomadas de 110V. Na sala do professor existe 4 

tomadas de 110V na divisória. A sala de armazenagem de materiais possui 3 

tomadas de 110V na divisória e 1 tanque de inox com 1 torneiras rosqueáveis de inox. 

O salão principal possui 2 pias de inox com 2 torneiras rosqueáveis de inox. O 

laboratório conta também com um ponto de rede e um microcomputador para acesso 

à internet. Possui um quadro branco em fórmica. 

 

Laboratório de Zoologia de Invertebrados 

  

O laboratório de Zoologia de Invertebrados conta com uma área de 76 m2, pisos de 

cerâmicas antiderrapante de cor clara e parede estucada de cor branca e de fácil 

visualização de sujidade.  Possui uma sala de professor dividida por paredes de 

fórmica e uma sala de armazenagem de materiais, e ventilação artificial com 1 ar 

condicionados. Quanto à iluminação, parte desta é natural através de janelas e uma 

parte artificial com 6 calhas sendo que cada possui 3 lâmpadas fluorescentes. O 

isolamento acústico termina por promover boa audição interna, de forma que o ruído 

produzido no interior de um laboratório não prejudique o outro. O salão de aula prática 
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possuem 4 bancadas com 10 tomadas de 220V em cada uma. Na sala do professor 

existem 6 tomadas de 110V  e 1 tomada de 220V próximo ao chão. Na sala de 

armazenagem de materiais existem 1 tomada de 110V próximo ao chão. O salão 

principal possui 2 pias de inox com 2 torneiras rosqueáveis de inox. O laboratório 

possui acesso à internet através de um ponto de rede e um microcomputador, 

localizado na sala do professor. Possui ainda um quadro branco em fórmica e uma 

tela para projeção. 

 

Laboratório de Controle de Pragas  

 

O Laboratório de Controle de Pragas conta com uma área de 77,25 m2, pisos de 

cerâmica antiderrapante de cor clara e parede estucada de cor branca e de fácil 

visualização de sujidade.  Possui um salão principal, uma sala de professor e três 

salas de pesquisas divididas por paredes de fórmica. Quanto à iluminação, parte 

desta é natural através de janelas e uma parte é artificial com 7 calhas, sendo que 

cada uma possui 2 lâmpadas fluorescentes. A ventilação artificial é feita com 3 ar 

condicionados. O isolamento acústico termina por promover boa audição interna, de 

forma que o ruído produzido no interior de um laboratório não prejudique o outro. No 

salão principal existem 10 tomadas de 110V e 2 tomadas de 220V. A sala dos 

professores possui 5 tomadas de 110V. Em cada sala de pesquisa existem 4 tomadas 

de 110V e duas tomadas de 220V. No salão principal encontram-se 2 pias com cuba 

em inox, com 1 torneira rosqueável de inox cada uma. Na sala de pesquisa 3 existem 

2 pias com cuba em inox, com 1 torneira rosqueável de inox cada. Neste laboratório a 

rede do sistema de informática está instalada no salão principal. 

 

Herbário  

 

O Herbário conta com uma área de 74,5 m2, com pisos de cerâmicas antiderrapantes 

de cor clara e parede estucada de cor branca de fácil visualização de sujidade. 

Quanto à iluminação, parte desta é natural através de janelas e uma parte artificial 

com 6 calhas sendo que cada uma possui 3 lâmpadas fluorescentes. Possui 
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ventilação artificial com dois aparelhos de ar condicionado. O isolamento acústico 

termina por promover boa audição interna, de forma que o ruído produzido no interior 

de um laboratório não prejudique o outro. Quanto as instalações elétricas, existem no 

laboratório 9 tomadas de 110V próximas ao chão, 2 bancadas com 8 tomadas de 

110V cada uma. Na sala de climatização de plantas existem 11 tomadas de 110V. 

Possui 2 tanques de inox com 2 torneiras rosqueáveis também em inox. Acesso à 

internet através de um ponto de rede e um microcomputador. Possui um quadro 

branco em fórmica. 

 

Laboratório de Ecologia e Solos  

 

O Laboratório de Ecologia e Solos possui uma área de 91 m2, com duas salas, a 

principal possui pisos paviflex de cor clara e parede de cor branca de fácil 

visualização de sujidades. A outra sala, utilizada para pesquisas, é dividida por 

paredes azulejadas até o teto e piso cimentado. Ambas possuem armários para 

guardar equipamentos, vidrarias e reagentes. Quanto à iluminação, parte desta é 

natural através de janelas e uma parte artificial com 9 calhas sendo que cada uma 

possui duas lâmpadas fluorescentes. A ventilação artificial é fornecida por dois 

aparelhos de ar condicionado. O laboratório possui ainda dois tanques revestidos com 

aço inox com 2 torneiras de alavanca. 

 

Laboratório de Química Analítica 

 

O laboratório de Química Analítica conta com uma área de 93 m2, revestida com piso 

paviflex e paredes estucadas na cor branca de fácil visualização de sujidades. Possui 

três bancadas duplas de granito com duas divisórias centrais em fórmica e tomadas. 

Apresenta uma área separada por divisória, sendo esta divida em mais duas: uma 

sala para o Laboratório do Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos e a 

outra parte para pesagem. Existe no laboratório iluminação natural e artificial. A 

artificial conta com quatro trios de lâmpadas fluorescentes dispostas pelo teto do 

laboratório. A iluminação natural é feita por três conjuntos de basculantes e pela 
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janela da sala de preparo de materiais. As janelas e basculantes presentes no interior 

da sala do Controle de Qualidade são escurecidas com insulfilme. A ventilação é feita 

por três ventiladores dispostos nas paredes do laboratório e pelas janelas e 

basculantes. Na parte de Controle de Qualidade, a ventilação é feita por um 

condicionador de ar. Além do mobiliário especifico, existem 30 banquetas de dois 

tipos estofadas e em fórmica, um quadro de fórmica branca e um tablado para 

professor. O laboratório dispõe de quatro pias, sendo uma por bancada e uma na sala 

de preparo de materias, todas de fechamento por rosca manual. Conta também com 

um destilador e um deionizador de água e mais um barrilete que armazena até vinte 

litros de água destilada e/ou deionizada. Encontra-se no local um chuveiro de 

emergência e um lava-olhos. A capela de exaustão de gases conta com um 

interruptor específico. Dispõe de instalações elétricas em diversos pontos do 

laboratório inclusive nas bancadas. O laboratório faz uso de gás GLP que é 

armazenado em cilindros na parte externa do prédio, acomodados em uma estrutura 

em forma de tela feita em aço. O gás abastece as bancadas sendo que cada bancada 

tem seu próprio registro. Em cada bancada são encontrados bicos de Bunsen sendo 

que cada bico tem seu próprio registro, com tubulação feita de cobre. O laboratório 

possui uma capela exaustora de gases e extintor de incêndio próprio. 
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VI. APENDICES 

A – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA   

 

1º Período 

 
Disciplina: Biologia e Bioquímica Celular  

CH Teórica: 80                            CH Prática:                            CH Total: 80 

Ementa: Introdução ao estudo da célula. Microscopia. Biomoléculas orgânicas e 
inorgânicas. Células eucarióticas e procarióticas. Membrana Plasmática, citoesqueleto 
e mobilidade celular. Estrutura e funções das organelas. Enzimas, coenzimas e 
cinética enzimática. Vias metabólicas. Núcleo Celular e processos de divisão celular. 
Estrutura dos ácidos nucléicos. Genética Mendeliana. Citogenética. 
 
Bibliografia Básica:  
 
BERG, J.M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L.. Bioquímica. 7ª Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. XXI, 1162 p.  
 
GRIFFITHS, A. J.F.. Introdução à genética. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 743 p.  
 
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J.. Biologia celular e molecular. 8ª Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 332 p. 

 

Bibliografia Complementar: 
ALBERTS, B.. Fundamentos da biologia celular. 3ª Ed. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 
xx, 843 p. + 1 CD-ROM  
 
CAMPBELL, M. K; FARRELL, S. O. Bioquímica. São Paulo: Cengage Learning, 
2007. 3 v. 
CARVALHO, H. F.; PIMENTEL, S. M.R.. A célula. 2ª Ed. São Paulo: Manole, 2007. 
380 p.  
 
NELSON, C.; COX, M. M.; LEHNINGER, A. L. Lehninger: princípios de 
bioquímica. 4ª Ed. São Paulo: Sarvier, 2006. XXVIII,1202 p. 
 
PIERCE, B. A.. Genética: um enfoque conceitual. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2004. 758 p. 
 
 
 
Disciplina: Introdução a Educação Superior  

CH Teórica: 60                            CH Prática:                            CH Total: 60 
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Ementa: O estudante e o contexto acadêmico. Introdução à produção acadêmica. 
Processos de Aprendizagem. Formas de comunicação. 
 
Bibliografia Básica: 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 8. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 240p. 
 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. 
  
MEDEIROS, João Bosco. Como escrever textos gêneros e sequências textuais. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. 
 
Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico elaboração de trabalhos na graduação. 10ª. São Paulo Atlas 2012 1 
recurso online. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS. Sistema de Bibliotecas. 
Manual para elaboração de artigos científicos Unileste: de acordo com as normas 
de documentação da ABNT / Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Sistema 
de Bibliotecas; organização Jacqueline Dias Cabral, Ilma Maria da Silva, 2018. 
Disponível em: <https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/manual-para-
elaboracao-de-artigos-cientificos.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2019. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 
aprendendo a pensar. 22. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2002. 539p.  

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de 
Janeiro: Graal, 1989. 176p. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed., rev. de 
acordo com a ABNT e ampl. São Paulo: Cortez, 2002. 335p.   

 
 
Disciplina: Diversidade e Sistemática Animal I  

CH Teórica: 80                            CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Introdução aos deuterostômios. Morfologia, evolução e sistemática dos 
grandes grupos de equinodermos, protocordados (hemicordados, urocordados e 
cefalocordados) e cordados (agnatos, condrictios, osteíctios, anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos). Filogenia e diversidade de Deuterostomia. Aspectos ecológicos e 
comportamentais de deuterostômios. 
 
Bibliografia básica: 
POUGH, F.H.; JANIS, C.M.; HEISER, J.B. A Vida dos Vertebrados 4ª Ed. São Paulo 
Edição. Editora Atheneu SP. 2008 
HICKMAN Jr. C.P., Princípios Integrados de Zoologia. 15ª Ed. Editora Guanabara 
Koogan. 2013. 968p. ISBN 9788527720687. 
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HILL, R. W.; WYSE, G. A.; ANDERSON. M.  Fisiologia Animal. 2ª Ed. Editora 
ARTMED, 2012. ISBN: 9788536326108. 
 
 
Bibliografia complementar: 
AURICCHIO, P. & SALOMÃO, M.G. Técnicas de coleta e preparação de 
vertebrados para fins científicos e didáticos. São Paulo: Instituto Pau Brasil de 
História Natural, 2002. 350p. 
BRITSKI, H.A.; SATO, Y. & ROSA, A.B.S. Manual de Identificação de peixes da 
região de Três Marias: com chaves de identificação para os peixes da bacia de São 
Francisco. 2ª ed. Brasília: CODEVASF. 1986. 115p. 
CÂMARA, T.; MURTA, R. Mamíferos da Serra do Cipó. Belo Horizonte: PUC-MG, 
2003. 127p. 
KARDONG. K. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. São Paulo. 
Editora Roca. 2010, 928p. 
SANTOS, E. Anfíbios e Répteis do Brasil: vida e costumes. 4ª Ed. Rev e 
aumentada. Belo Horizonte: Vila Rica. 1994. 263p. 
 
 
 
Disciplina: Introdução à Biodiversidade  

CH Teórica: 80                            CH Prática:                            CH Total: 80 

Ementa: Conceito de Vida e Hipóteses da sua Origem. Origem da organização 
celular e Endossimbiose. Grandes grupos de seres vivos e histórico de sua 
classificação. Evolução, Sistemática Biológica e Filogenia: Princípios e fundamentos. 
Caracteres Filogenéticos e Homologia. Noções de Taxonomia, Nomenclatura e 
Identificação Biológica. Métodos de Reconstrução Filogenética e interpretação de 
árvores filogenéticas. Introdução à Árvore da vida: caracterização das principais 
linhagens de seres procariotos e eucariotos. Grandes Grupos Eucarióticos (Excavata 
mitocondriados e amitocondriados, Rhizaria, Alveolata, Stramenopila e Incertae sedis, 
Archaeplastida, Amoebozoa e Opistokontes), com enfoque descritivo, comparativo, 
integrativo e filogenético.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Bibliografia Básica: 
AMORIM, D. S. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto: Holos, 
2002.  
MAYR, E. O Desenvolvimento do Pensamento Biológico: diversidade, evolução e 
herança. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
SCHWARTZ, K.; MARGULIS, L. Cinco Reinos - Um Guia Ilustrado dos Filos da 
Vida na Terra. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 
 
Bibliografia Complementar: 
FREIRE-MAIA, N. Teoria da evolução: de Darwin à teoria sintética. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1988. 
LINCOLN, R.; BOXSHALL; CLARK, P. A dictionary of ecology, evolution and 
systematics. 2ª Ed. New York: Cambridge, 2001. 361p 

http://www.grupoa.com.br/autor/richard-w-hill.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/gordon-a-wyse.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/margaret-anderson.aspx
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PALMER, D. Evolução – A História da Vida. Ed. Larousse do Brasil. 2009. 384p.  
POUGH, F. H. A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu, 1999. 
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5ª Ed., Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 2003. 503p. 
 
 
 
 
 

2º Período 

Disciplina: Bases Morfológicas do Corpo Humano 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Tipos Fundamentais de Tecidos. Morfologia (Embriologia, Histologia e 
Anatomia) dos sistemas tegumentar, esquelético, articular, muscular, cardiovascular, 
respiratório, nervoso, digestório, urinário, endócrino, reprodutor. 
 

Bibliografia Básica: 
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A.. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a 
descrição dos ossos, junturas, músculos, vasos e nervos. São Paulo: Atheneu, 2005-
2006. 493 p. (Biblioteca biomédica)  
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J.. Histologia básica: texto & atlas. 12ª Ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p. 
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. xv, 609 p.  
 

Bibliografia Complementar: 

CARLSON, B. M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 408p  
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L.. Tratado de histologia em cores. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 456 p.  
NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 3ª Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
c2003. [48]p. 
SOBOTTA, J.; PAULSEN, F.; WASCHKE, J; NARCISO, M. Sampaio. Sobotta: atlas 
de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3 v. + 1 
livreto 
SOBOTTA, J.; WELSCH, U.. Atlas de histologia: citologia, histologia e anatomia 
microscópica / Sobotta ; editoria de Ulrich Welsch ; [Tradução Sérgio Luiz Pereira 
Brito. 6ª. ed. atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003. X, 266p. 
 
 
Disciplina: Diversidade e Sistemática Animal II  

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 
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Ementa: Morfologia, evolução, fisiologia, ecologia e sistemática de Ecdyzozoa: 
Arthropoda e seus subfilos, Onychophora, Tardigrada, Kinorhyncha, Priapulida, 
Loricifera, Nematoda e Nematomorpha. 
 
Bibliografia básica: 
BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G.J. Invertebrados. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2007. 968 p. 
HICKMAN Jr. C.P., Princípios Integrados de Zoologia. 15ª Ed. Editora Guanabara 
Koogan. 2013. 968p. ISBN 9788527720687. 
RUPPERT, E. E.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7ª Ed. São Paulo: 
Roca. 2007. 1029 p. 
 

Bibliografia complementar: 
BARNES, R. S. K.; CALOW, P.; OLIVE, P. J. W. Os invertebrados: uma nova 
síntese. 2ª Ed. São Paulo: Atheneu, 1995. 526p. 
CLARKSON, E.N.K. Invertebrate palaeontology and evolution. 4ª Ed. Oxford: 
Blackwell Science, 1990. 922p. 
JANE B. R.; LISA. A. U.; MICHAEL L. C.; STEVEN A. W.;PETER V. M.; ROBERT B. 
JA.. Biologia de Campbell. 10ª Ed. ARTMED. 2015. 1488p. ISBN: 9788582712160 
RIBEIRO-COSTA, C.S. & ROCHA, R.M. Invertebrados. Manual de aulas práticas. 
Ribeirão Preto. Holos editora, 2002. 
WALLACE, R. L.; TAYLOR, W. K. Invertebrate zoology: a laboratory manual. 5ª Ed. 
New Jersey: Prentice–Hall, 1996. 
 
 
Disciplina: Física e Química aplicadas à Biologia 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Movimento, biomecânica. Dinâmica, trabalho, energia e potência mecânica 
em Biologia. Sustentação. Vôo. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Fluidos 
em sistemas biológicos. Lei de Nerst-Planck. Transporte de íons. Termodinâmica: 
Primeira e Segunda Leis; energia livre de Gibbs. Potencial de ação. Introdução à 
Atomística. Tabela periódica. Ligações e forças intermoleculares. Funções 
inorgânicas. Soluções. Equilíbrio químico e constante de equilíbrio. Espontaneidade 
de reações. Funções orgânicas.  Estereoquímica. 
 
 
Bibliografia Básica: 
ATKINS, P., JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o 
meio ambiente. Ed. Bookman, 2006. 
BRADY, J.E; HUMISTON, G. E. Química geral. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1996. 
OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; Chow, C. Física para ciências biológicas e 
biomédicas. São Paulo: Harbra, 1986. 490 p. 
 
Bibliografia Complementar:  

http://www.grupoa.com.br/autor/jane-b-reece.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/lisa-a-urry.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/michael-l-cain.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/steven-a-wassermann.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/peter-v-minorsky.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/robert-b-jackson.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/robert-b-jackson.aspx
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HENEINE, I. F. Biofísica básica / Ibrahim Felippe Heineine. São Paulo: Atheneu, 
c1996. 391 p. 
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química Geral e Reações Químicas V.1 e V.2 
Tradução da 5ª edição norte-americana. São Paulo, Thomson Learning, 2005. 
MORRISON, R. T.; BOYD, R. N.. Química orgânica. 14ª. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2005. 1510 p. 
RODAS DURÁN, J. Biofísica: fundamentos e aplicações / José Enrique Rodas 
Durán. São Paulo: Prentice  
WHITE, Emil H. Fundamentos de química para as ciências biológicas. São Paulo: 
E. Blucher, 1988. 187p 
 
 
 
Disciplina: Introdução aos Organismos Fotossintetizantes      

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Origem da vida, origem e dispersão da fotossíntese nos procariotos, 
Evolução da fotossíntese na árvore dos eucariotos (Excavata, Hacrobia, RAS, 
Archaeplastida). Principais grupos fotossintetizantes eucariotos que não são plantas: 
biologia, classificação, importância ecológica e econômica. Evolução dos caracteres 
na transição para o ambiente terrestre. Biologia de embriófitas avasculares. 
 
Bibliografia Básica: 
FRANCESCHINI, I.M. Algas: uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. 
Porto Alegre: Artmed, 2010.  
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia vegetal. 7ª Ed. Rio de 
Janeiro Guanabara Koogan, 2007.  
WEBERLING, F. SCHWANTES, O. H. Taxionomia Vegetal. São Paulo: EPU, 1986. 
 
Bibliografia Complementar: 
FERRI, M. G.; MENEZES, N.L. Glossário de termos Botânicos. São Paulo: Ed 
Blucher, 1969. 
FONT QUER, P. Diccionario de botánica. Barcelona: Ediciones Península, 2000. 
1244 p. 
HEYWOOD, V. H.; HELL, K.G. Taxonomia Vegetal. São Paulo: EDUSP, 1970. 
JOLY, A. B. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1976.  
SCHWARTZ, K.; MARGULIS, L. Cinco Reinos - Um Guia Ilustrado dos Filos da 
Vida na Terra. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 
 
 
 

3º Período 

 
Disciplina: Bases Morfofuncionais do Corpo Humano  

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 
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Ementa: Introdução à Fisiologia. Homeostasia e Meio Interno. Funções dos órgãos e 
Sistemas do corpo Humano, sua coordenação e integração. Fisiopatologias 
relacionadas às alterações em sistemas. 
 
Bibliografia Básica:  
BERNE, R.t M.; LEVY, M. N. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. xvi, 1034 p. 
COSTANZO, L. S.; RODRIGUES, D. C.. Fisiologia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014. xiii, 502 p 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c1988. viii, 564 p.  
 
Bibliografia Complementar: 
AIRES, M. M.. Fisiologia. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 934 p.  
DOUGLAS, C. R.. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª Ed. São Paulo: Robe, 
2002. lxiv, 1582 p. 
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12ª Ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, c2011. 3 v.  
HANSEN, J. T; KOEPPEN, B. M. Atlas de fisiologia humana de Netter / John T. 
Hansen, Bruce M. Koeppen ; ilustrações de Frank H. Netter ; com a colaboração 
de John A. Graig, Carlos A. G. Machado, James A. Perkins ; Tradução: Charles 
Alfred Esbérard. Porto Alegre: ArtMed, 2003. 238p. 
TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R.. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 
fisiologia . 6ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 119 p.1 CD-ROM 
 
 
Disciplina: Diversidade e Sistemática Animal III  

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Morfologia, fisiologia, ecologia, evolução e sistemática dos Porifera, 
Cnidaria, Ctenophora e os principais filos de Spiralia. 
 
Bibliografia básica: 
BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G.J. Invertebrados. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2007. 968 p. 
JANE B. R.; LISA A. U.; MICHAEL L. C.; STEVEN A. W.;PETER V. M.; ROBERT B. 
JACKSON. Biologia de Campbell. 10ª Ed. ARTMED. 2015. 1488p. ISBN: 
9788582712160 
PAPAVERO, N. (Org.). Fundamentos práticos de taxonomia zoológica. 2ª Ed. São 
Paulo: UNESP–FAPESP, 1994. 
 
Bibliografia complementar: 
BARNES, R. S. K.; CALOW, P.; OLIVE, P. J. W. Os invertebrados: uma nova 
síntese. 2ª. ed. São Paulo: Atheneu, 1995. 526p. 
HICKMAN Jr. C.P., Princípios Integrados de Zoologia. 15ª Ed. Editora Guanabara 
Koogan. 2013. 968p. ISBN 9788527720687. 

http://www.grupoa.com.br/autor/jane-b-reece.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/lisa-a-urry.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/michael-l-cain.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/steven-a-wassermann.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/peter-v-minorsky.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/robert-b-jackson.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/robert-b-jackson.aspx


 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 
 Escola de Saúde 

 
 

188 

 

RIBEIRO-COSTA, C.S. & ROCHA, R.M. Invertebrados. Manual de aulas práticas. 
Ribeirão Preto. Holos editora, 2002. 
RUPPERT, E. E.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7ª Ed. São Paulo: 
Roca. 2007. 1029 p. 
WALLACE, R. L.; TAYLOR, W. K. Invertebrate zoology: a laboratory manual. 5ª Ed. 
New Jersey: Prentice–Hall, 1996. 
 
 
 
Disciplina: Diversidade e Sistemática de Plantas Vasculares 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Sistemática, Diversidade e Evolução das plantas vasculares (Traqueophyta), 
num contexto filogenético. Circunscrição atual e caracterização dos grandes grupos 
taxonômicos e das principais famílias de traqueófitas, com ênfase nas Angiospermas. 
Procedimentos de coleta, preservação e identificação de material botânico. Relação 
das plantas vasculares com o ambiente e com o homem (importância ecológica, 
econômica e social). Noções de Biogeografia, Biodiversidade e Conservação em 
traqueófitas. 
 
Bibliografia Básica: 
BARROSO, G.M. et al. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Viçosa, MG. Impr. 
Univ. Volume: 1, 3 1991. 
BARROSO, G. M.; et al. Sistemática de Angiospermas do Brasil. 2ª Ed. Viçosa: 
UFV, 2002.  
RAVEN, P.; EVERT, R. F.; EICHORN, S. E. Biologia Vegetal. Ed. Guanabara  
Koogan. Rio de Janeiro, 2001. 
 
 
Bibliografia Complementar:  
FERRI, M. G.. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia). 15ª Ed. São 
Paulo: Nobel, 1983. 148 p. 
HEYWOOD, V. H.; HELL, K.G. Taxonomia Vegetal. São Paulo: EDUSP, 1970.  
JOLY, A. B.. Botânica: chaves de identificação das famílias de plantas vasculares 
que ocorrem no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1975. 159p. 
MORANDINI, C.. Atlas de botânica. 6ª Ed. São Paulo: Nobel, 1971. 113 p. 
WEBERLING, F. SCHWANTES, O. H. Taxionomia Vegetal. São Paulo: EPU, 1986. 
 
 
Disciplina: Iniciação à Pesquisa científica  

CH Teórica: 60                           CH Prática:                           CH Total: 60 

Ementa: Aspectos filosóficos e históricos da ciência: a formação do pensamento 

científico. Fundamentos da pesquisa científica: ciência e método. Elaboração de 

trabalhos acadêmicos: normatizações e autoria. Planejamento da Pesquisa. 
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Bibliografia Básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalho na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso online.  
 
GIL, Antônio Carlos Loureiro. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 173 p. 
 
MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. 

 
Bibliografia Complementar: 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS. Sistema de Bibliotecas. 
Manual para elaboração de artigos científicos Unileste: de acordo com as normas 
de documentação da ABNT / Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Sistema 
de Bibliotecas; organização Jacqueline Dias Cabral, Ilma Maria da Silva, 2018. 
Disponível em: <https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/manual-para-
elaboracao-de-artigos-cientificos.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2019. 

FOUREZ, Gérard. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das 

ciências. São Paulo: Ed. da UNESP, 1995. 319p 

HÜHNE, Leda Miranda; GARCIA, Ana Maria. Metodologia científica: caderno de 
textos e técnicas. Rio de Janeiro: AGIR, 1999. 
 
FRANÇA, Junia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico-
científicas. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
 
SERRA NEGRA, Carlos Alberto; SERRA NEGRA, Elizabete Marinho. Manual de 
trabalhos monográficos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 

4º Período 

 
Disciplina: Didática 
CH Teórica 80                            CH Prática:                                CH Total: 80     
Ementa: Análise da Didática no contexto histórico-social. Estudo das tendências 
Pedagógicas e suas implicações nas práticas educativas. Discussão teórico-prática 
do fazer pedagógico e análise dos componentes curriculares. Compreensão e 
elaboração das diferentes formas de planejar e avaliar os processos de ensinar e 
aprender. Discussão e análise da formação pedagógica do professor dos cursos de 
licenciatura. 
 
Bibliografia básica: 
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HAYDT, R. C. C. Didática Geral. São Paulo: Ática, 2006. 
HOFFMANN, J.. O jogo do contrário em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2005. 
LIBÂNEO, J. C. Didática.  São Paulo: Cortez, 1998. 
 
Bibliografia complementar: 
FAZENDA, I.. O que é interdisciplinaridade? São Paulo: Cortez, 2008. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2002. 
HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: 
Mediação, 2001. 
MENDES SOBRINHO, J. A. de C.; CARVALHO, M. A. de. Formação de professores 
e práticas docentes: Olhares contemporâneos. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
PERRENOUND, P. 10 Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
 
 
Disciplina: Humanidades, Sociedade e Ética 

CH Teórica: 60                           CH Prática:                           CH Total: 60 

Ementa: Introdução ao pensamento Filosófico, Antropológico e Sociológico. A 

formação da Filosofia Humanista. Cultura e sociedade. Instituições, socialização e 

estrutura social. Fundamentação etimológica e conceitual da Ética e da Moral. 

Caracterização e desenvolvimento histórico da ética. Análise de problemas éticos 

contemporâneos. Cultura afro brasileira e indígena. 

 
Bibliografia Básica:  
CHAUI, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999. 440 
p. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 1 
recurso online. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro Zahar 
1999 1 recurso online. 
 
 
Bibliografia Complementar: 
BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro Zahar 2004 1 recurso online. 

BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: 
trabalho de sociologia do conhecimento. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 247p  

GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. O jogo 
das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. 3. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001. 118p 
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SANT'ANA, Cláudio Aparecido. Arte e cultura. São Paulo Erica 2014 1 recurso 
online. 

VELHO, Gilberto. Subjetividade e sociedade uma experiência de geração. Rio de 
Janeiro Zahar 1986 1 recurso online. 
 
 
Disciplina: Língua Brasileira de Sinais -  Libras 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Processo de ensino e de aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras.  História da educação dos surdos. Aspectos legais e suas implicações sobre a 
inclusão do surdo. O sujeito surdo e o seu contexto linguístico, cultural e social. O 
aprendizado de Libras e da Língua Portuguesa pelo surdo. Acessibilidade e formação 
profissional para o atendimento à comunidade surda. 
 
Bibliografia Básica: 
GUARINELO, A.C. O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: 
Plexus, 2007. 
LIMA-SALES, H. M. M. L.. (Org.). Bilinguismo dos Surdos: Questões Linguísticas e 
Educacionais. Brasília: Cânone Editorial, 2007. 
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Artes Médicas, 
Porto Alegre, 1997. 
 
Bibliografia Complementar: 
QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.  
LODI, A. C. B. et al. Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998. 
SALLES, H. M. M. L. et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos 
para a prática pedagógica. 2ª Ed. vol. 2. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Especial, 2007. 
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 3. ed.  Florianópolis: 
Editoria da UFSC, 2014. 
 
 
Disciplina: Morfoanatomia de Plantas Vasculares 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: A conquista do ambiente terrestre e a evolução da organização corpórea 
nas plantas vasculares. Meristemas e o crescimento vegetal. Órgãos vegetativos e 
reprodutivos: forma, organização (externa e interna), diversidade e função, com 
enfoque filogenético. Ciclos de vida: aspectos e implicações evolutivas. Reprodução 
das Espermatófitas: polinização, fecundação e dispersão, com ênfase nas 
Angiospermas. Adaptações morfo-anatômicas relacionadas a diferentes ambientes. 
 
Bibliografia Básica: 
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ESAÚ, K. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo: Edgard Blücher, 1974.  
GONÇALVES, E.G; LORENZI, H. Morfologia Vegetal. 2ª Ed. Nova Odessa: Instituto 
Plantarum, 2011. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. 7ª Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
CUTTER, E. G. Anatomia vegetal. 2ª Ed. São Paulo: Roca, 1986. 2Pt 
FONT QUER, P. Diccionario de botánica. Barcelona: Ediciones Península, 2000. 
1244 p. 
GEMMELL, A. R. Anatomia do vegetal em desenvolvimento. São Paulo: EPU, 
1981. 73.p. 
MORANDINI, C., Atlas de botânica. 8ª Ed. São Paulo: Nobel, 1974. 113.p. 
NULTSCH, W. Botânica geral. Rev. e atualizada. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 
489.p.  
 
 

5º Período 

Disciplina: Empreendedorismo 

CH Teórica: 60                           CH Prática:                           CH Total: 60 

Ementa: Natureza e importância do empreendedorismo. Criatividade, inovação e 

gestão. Habilidades e atitudes empreendedoras. Formação e atuação profissional 

diferenciada. Papel do empreendedorismo e responsabilidade social. Práticas 

empreendedoras e inovadoras. 

 
Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo dando asas ao espírito empreendedor. 
4. São Paulo Manole 2017 1 recurso online. 
 
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P; SHEPHERD, Dean A. 
Empreendedorismo. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. 

CECCONELLO, Antonio Renato. A construção do plano de negócio. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 1 recurso online. 

 
 
Bibliografia Complementar: 
BORGES, Cândido. Empreendedorismo sustentável. São Paulo: Saraiva, 2014. 1 
recurso online. 
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TAJRA, SanmzA Feitosa. Empreendedorismo conceitos e práticas inovadoras. 
São Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. 

LOPES, Rose Mary A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2010. 230 p. 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360º a prática na prática. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 170 p.  

 
 
Disciplina: Biologia Parasitária 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Introdução à parasitologia. Grupos parasitológicos de interesse médico 
sanitário. Morfologia, taxonomia, fisiologia e ciclo biológico dos principais 
protozoários, helmintos, artrópodes parasitos e vetores. Patogenia, diagnóstico, 
profilaxia e tratamento das principais parasitoses humanas. Dinâmica das Doenças 
Transmissíveis versus Dinâmica das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis; 
Sistemas de Informação em Saúde. 
 
Bibliografia Básica: 
BONITA, R; BEAGLEHOLE, R; KJELLSTRÖM, T.. Epidemiologia básica. 2ª Ed. São 
Paulo: Santos, 2010. 213 p. 
MEDRONHO, R.A.. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2006. 493 p. 
NEVES, D.P.. Parasitologia humana. 12ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 546 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z.. Introdução à epidemiologia / Naomar 
de Almeida Filho / Maria Zélia Rouquayrol. 3ª Ed. Rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Medsi, 2002. 293p 
CIMERMAN, B.; FRANCO, M. A.. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e 
helmintos . São Paulo: Atheneu, 2005. 105 p. 
NEVES, D. P.. Parasitologia dinâmica. 2ª Ed. São Paulo: Atheneu, c2006. 495 p. 
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002. 
ROTHMAN, K. J; GREENLAND, S.; LASH, T. L. Epidemiologia moderna. 3ª Ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 887 p. 
 
 
Disciplina: Fisiologia Vegetal 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Estrutura e organização das células vegetais, relações hídricas em plantas 
vasculares e mecanismos de transporte de assimilados, fotossíntese, crescimento e 
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desenvolvimento vegetal, papel do fitocromo, nutrição mineral, deficiências 
nutricionais, hormônios: auxina, giberelinas, citocininas, ácido abscísico e etileno, 
controle do florescimento. 
 
Bibliografia Básica: 
FERRI, M.G. Fisiologia vegetal. São Paulo: E.P.U. V1 e V2.. 1986. 
RAVEN, P. H.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. Editora Guanabara, 2001. 
TAIZ, L. Fisiologia Vegetal. 3ª Ed. Trad. Eliane Romanato santarém et. al. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
FERREIRA, L. G. R.. Fisiologia vegetal: relações hídricas. Fortaleza: EUFC, 
1992. 138p. 
LARCHER, W.. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: Rima, 2000. 531p. 
SALISBURY, F.B.; ROSS, C.W. Plant physiology. California: Wadsworth 
Publishing Company, 1992.  
STACE, C. A. Plant taxonomy and biosystematics. 2ª Ed. New York: 
Cambridge University, 2000. 264p. 
SUTCLIFFE, J. F; BAKER, D. A. As plantas e os sais minerais. São Paulo: 
EPU, 1989. 80p ((Temas de biologia; v.19)33). 
 
 
Disciplina: Genética e Biologia Molecular 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Estudo dos processos de interação gênica e entre genes e ambiente. 
Princípios de genética de populações. Mecanismos envolvidos na replicação do DNA, 
mutação e reparo do DNA.  A natureza do gene. Estrutura gênica em procariontes e 
eucariontes. Processos envolvidos na expressão gênica e sua regulação. Técnicas de 
biologia molecular e suas aplicações. 
 
Bibliografia básica: 
COX, M.M.; DOUDNA, J.A.; O’DONNELL, M. Biologia molecular: princípios e 
técnicas. Porto Alegre: ArtMed, 2012. 
GRIFFITHS, Anthony J.F. Introdução à genética. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.  
ZAHA, A.; FERREIRA, H.B.; PASSAGLIA, L.M.P. Biologia molecular básica. 5ª Ed. 
Porto Alegre: ArtMed, 2014. 
 
 
Bibliografia Complementar: 
ALBERTS,B.; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; 
WATSON, J.D. Biologia molecular da célula, 5ª Ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 
ALBERTS, Bruce. Fundamentos da biologia celular. 3ª Ed. Porto Alegre: ArtMed, 
2011. 
HARTL, Daniel L; CLARK, Andrew G. Princípios de genética de populações. 4ª Ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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NELSON, Cary; COX, Michael M.; LEHNINGER, Albert L. Lehninger: princípios de 
bioquímica. 4ª Ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 6ª Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
 
 

6º Período 

 
Disciplina: Evolução e Biogeografia 
 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Conceito de Evolução. O processo de evolução dos seres vivos do ponto de 
vista genético, populacional e filogenético. A natureza da mudança genética e dos 
fatores ecológicos envolvidos no processo de especiação e na macroevolução. As 
controvérsias sobre o poder explicativo da seleção natural: crítica ao adaptacionismo, 
biologia evolutiva do desenvolvimento (Evo-Devo) e a origem das novidades 
evolutivas. Biogeografia Evolutiva. História da Vida na Terra. Evolução Humana. 
Biogeografia histórica e ecológica. Tectônica de placas deriva continental, Refúgios. 
Padrões de distribuição dos seres vivos. Biogeografia de ilhas. Regiões 
biogeográficas. Biomas. Distribuição geográfica de táxons neotropicais. 
 
 
Bibliografia básica: 
BROWN, J. H. & LOMOLINO, M. V. Biogeografia. Ed. FUNPEC. 2006.   
FUTUYMA, D.J. Biologia evolutiva. 3a Edição. Ribeirão Preto: FUNPEC Editora, 
2009. 830p. ISBN 9788577470365. 
RIDLEY, M. Evolução. 3ª ed. Editora ARTMED. 2006. 752p. ISBN: 8536306351. 
 
Bibliografia complementar: 
CARVALHO, C.J.B. & ALMEIDA, E.A.B. Biogeografia da América do Sul: padrões e 
processos. Editora ROCA, São Paulo, 2010. 306p. ISBN 9788572418966. 
COX, C. B. & MOORE, P. D. Biogeografia - uma abordagem ecológica e 
evolucionária. 7ª Ed. Editora LTC. 2008. 410p.  
DARWIN, C. A Origem das Espécies. 4ª Ed. Belo Horizonte: Villa Rica, 2002. 381p. 
MARGULIS, L. & SAGAN, D. Microcosmos: quatro bilhões de anos de evolução 
microbiana. Editora Cultrix, Sâo Paulo, 2002. 248p. 
PALMER, D. Evolução – A História da Vida. Ed. Larousse do Brasil. 2009. 384p. 
ISBN: 8576354640. 
 
 
Disciplina: Geologia e Paleontologia 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: A Terra: origem, estrutura e composição interna. O tempo geológico. 
Minerais e Rochas. Os processos geológicos internos e externos. Fósseis: conceito, 
tipos, importância. Preservação das estruturas biogênicas e tipos de fossilização. 
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Noções básicas de paleontologia, paleoclimatologia e paleobiogeografia. Fósseis: os 
principais grupos taxonômicos. 
 
Bibliografia básica: 
CARVALHO, I.S. Paleontologia Vol.1. 3ª Ed. Editora Interciência. 2010.  
GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para Entender a Terra. 6ª edição. Editora Bookman. 
2013. 768p.  
POMEROL, C.; LAGABRIELLE, Y.; RENARD, M.; GUILLOT, S. Princípios de 
Geologia: técnicas, modelos e teorias. 14ª Ed. Editora Bookman. 2013. 1050p.  

 
Bibliografia complementar: 
CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. Geomorfologia do Brasil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand do Brasil, 2001. 388p. 
GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B. Geomorfologia e Meio Ambiente. 4ª Ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand do Brasil, 2003. 394p. 
SALGADO-LABOURIAU, M.L. História Ecológica da Terra. 2ª Ed. Rev. São Paulo: 
Ed. Edgard Blucher. 2001. 307p. 
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 557p. 
WICANDER, R.; MONROE, J.S. Fundamentos de Geologia. Cengage Learning. 
2010. 528p. 
 
 
Disciplina: Política e Gestão da Educação Básica: 
CH Teórica 80                            CH Prática:                                CH Total: 80     
Ementa: Relação entre Estado, sociedade e escola no contexto histórico brasileiro. 
Legislação e políticas públicas para a Educação Básica no Brasil. Legislação sobre 
cultura indígena e afro-brasileira. Programas de educação básica nos diferentes entes 
federativos. Gestão administrativa e pedagógica da escola e os desafios da 
contemporaneidade. 
 
Bibliografia básica 
CURY, C.R. J.. Legislação Educacional Brasileira. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
LIBÂNEO. J. C. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
VIEIRA, S. L. Educação Básica: política e gestão da escola. Brasilia/DF: Liber Livros, 
2009. 
 
Bibliografia complementar 
BRASIL. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para 
Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e 
Africana. Brasília: Ministério da Educação e Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=913&id=13788%3Adiversidade-etnico-
racial&option=com_content>. Acesso em: 21 fev. 2014. 
AGUIAR, M. Â. S. & SILVA, A. M. M. (Orgs.). Retrato da escola no Brasil. Brasília: 
CNTE, 2004. 

http://www.grupoa.com.br/autor/john-grotzinger.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/tom-jordan.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/charles-pomerol.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/yves-lagabrielle.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/maurice-renard.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/stephane-guillot.aspx
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=913&id=13788%3Adiversidade-etnico-racial&option=com_content
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=913&id=13788%3Adiversidade-etnico-racial&option=com_content
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CARVALHO, A.. et al. Políticas Públicas. Belo Horizonte: UFMG,2002. 
FORTUNATI, J.. Gestão da Educação Pública: caminhos e desafios. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
MENESES, J. G. C. (Org.). Educação Básica: políticas, legislação e gestão. São 
Paulo: Thomson Learning (Pioneira), 2004. 
 
 

7º Período 

Disciplina: Ecologia Geral 
CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 
Ementa: Conceitos básicos em ecologia. Condições e recurso. Produção primária, 
decomposição e ciclagem de nutrientes, fluxos de matéria energia nos ecossistemas 
e redes tróficas. Ciclos biogeoquímicos. Biomas. Distribuição e abundância dos 
organismos. 
 
Bibliografia básica:  
ODUM, E. P.; BARRET, G. W. Fundamentos de Ecologia. Ed. Thomson Learning, 
2007. 
RICKLEFS, R.t E.. A Economia da Natureza. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2003. 503 p.  
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed 
Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
Bibliografia complementar: 
BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. Ecologia: de indivíduos a 
ecossistemas. 4ª Ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007. 
EDWARDS, P. J.; WRATTEN, S. D. Ecologia das interações entre insetos e 
plantas. São Paulo: E.P.U., 1981. 71 p. 
KREBS, C. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 5. 
ed. Benjamim Cummings, 2001. XX, 695 p. 
PIANKA, E. R. Evolutionary Ecology. 6ª Ed. Benjamim Cummings, San Francisco. 
2000,512 p. 
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em Ecologia. Rio de Janeiro: Artmed Editora, 
2000. 
 
Disciplina: Fundamentos de Matemática 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Números reais: Operações, propriedades e resolução de problemas. 
Funções reais: conceito, propriedades, construção e análise de gráficos, a função 
exponencial e a função logarítmica - crescimento populacional. Estudo de derivadas. 
Aplicações às Ciências da Vida. Conceitos básicos de matemática visando à 
formação do professor de Ciências e Biologia, relacionando estes conceitos com 
temas do cotidiano, considerando as implicações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. 
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Bibliografia Básica:  
ALBERTO F. A.; XAVIER, A.F. S.; RODRIGUES, J. E. M.. Cálculo para ciências 
médicas e biológicas. São Paulo: Harbra, 1988. 351 p. 
BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Makron Books 2000. Vol.1 
BOULOS, P. Introdução ao Cálculo - Cálculo Diferencial. Edgard Blucher Vol.1 
 
Bibliografia Complementar:  
LEITHOLD, L. O. Cálculo com Geometria Analítica - Harba. Vol.1 
MOREIRA, S. B. Equacionando o treinamento: a matemática das longas provas / 
Sérgio B. Moreira. Rio de Janeiro: Shape, 1996. 325p 
RUELLE, D.. Acaso e caos. 2. ed. São Paulo: Ed. da UNESP, 1993. 224 p. 
SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. Makron Books. 
TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I.. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1981. 459 
p. 
 
 
Disciplina: Psicologia da Educação 

CH Teórica: 80                         CH Prática:                        CH Total: 80 

Ementa: Estudo dos conceitos básicos da Psicologia como ciência, a partir do seu 
processo histórico, discutindo as diferentes concepções teóricas do desenvolvimento 
humano e aprendizagem. Abordagem teórico-prática das principais etapas do 
desenvolvimento humano e dos processos de aprendizagem, com ênfase na criança 
e no adolescente. Estudo sobre o brincar. 
 
Bibliografia básica  
CORDIÉ, Anny. Os atrasados não existem: Psicanálise de crianças com fracasso 
escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.  
FONSECA, Vitor da. Dificuldades de aprendizagem e aprendizagem; o fracasso 
na aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
GROSSI, Esther Pillar; BORDIN, Jussara (orgs.). Paixão de aprender. São Paulo: 
Vozes, 1992.  
 
Bibliografia Complementar 
FERNANDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada.Porto Alegre: artmed, 1990.  
KOLLER, Sílvia Helena. Adolescência e psicologia: concepções, práticas e 
reflexões críticas. Rio de Janeiro: CFP, 2002. 
NUNES, A. I. B. L.; SILVEIRA, R. N. Psicologia da Aprendizagem: processos, 
teorias e contextos. Brasília: Líber Livro, 2009. 
WOOLFOLK, Anita E. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
SALVADOR, C. C. et al . Psicologia da Educação.  Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
Disciplina: Estágio Supervisionado I 

CH Teórica:                         CH Prática: 200                        CH Total: 200 

Ementa: Acompanhamento e participação das atividades desenvolvidas pelo Biólogo 
em laboratórios. Observação das rotinas dos Laboratórios e desenvolvimento da 
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capacidade de observar e descrever as atividades do Biólogo em laboratórios. 
Formalização as ações a partir da elaboração de relatórios. 
 
Bibliografia Básica: 
DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores associados, 1998. 
FRANÇA, J. L. Manual para normalização de publicações técnico científicas. 4ª 
Ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. 
POPPER, K. R. A lógica da pesquisa científica. 10ª Ed. São Paulo: Cultrix, 
2003.4. 
 
Bibliografia Complementar: 
GIL, A. C.. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
JACOBINI, M.L.P. Metodologia do Trabalho Acadêmico. 3ª. Ed. Campinas, SP : 
Alínea, 2006. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991. 
OLIVEIRA, Sílvio Luiz. Tratado de Metodologia Científica. Projetos de pesquisa, 
TGI, CC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Thomson Pioneira, 2002. 
RAMPAZZO, L. Metodologia Científica: para alunos dos cursos graduação e pós 
graduação. 2º ed. São José dos Campos, SP: Stiliano, 2001.  
 
 

8º Período 

Disciplina: Educação de Jovens e Adultos 
CH Teórica: 80                        CH Prática:                        CH Total: 80 
Ementa: Trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 
Fundamentos e políticas educacionais nacional e regionais. Identidade dos sujeitos da 
EJA. Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA. Função social, política para a EJA 
no Brasil. Movimentos sociais, educação popular e EJA. Métodos e práticas de 
ensino-aprendizagem para jovens e adultos. Análise de livros didáticos. Tecnologias 
educacionais, jogos e arte na EJA. 
 
Bibliografia básica 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. São Paulo, Paz e Terra, 1996. 
GADOTTI, M. e ROMÃO, J. E. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e 
proposta. São Paulo, Cortez, 1995. 
SOARES, Leôncio, GIOVANETTI, Maria Amélia e GOMES, Nilma Lino (orgs.). 
Diálogos na Educação de Jovens e Adultos.  4ed. Estudos em EJA, , Belo 
Horizonte: Autêntica, 2011. 
 
Bibliografia complementar 
BRANDÃO, C. R. (Org). A questão política da educação popular. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é o método Paulo Freire. São Paulo: 
Brasiliense, 1996. 113p 
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KLEIN, Ligia Regina. Alfabetização de jovens e adultos: questões e propostas para 
a prática pedagógica na perspectiva histórica. Brasília, DF: Editora Universa, 2003. 
75, 102 p. 
RIVERO, José; FÁVERO, Osmar. Educação de jovens de e adultos na América 
Latina: direito e desafio todos. Brasília: Unesco, 2009. 263 p.  
UNESCO. Alfabetização de jovens e adultos no Brasil: lições da prática. Brasília, 
DF: Unesco, 2008. 212p. Disponível em: < 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162640por.pdf>. 
 
 
Disciplina: Estágio Supervisionado II 
CH Teórica:                                CH Prática:                                CH Total: 200 
Ementa: Análise do projeto pedagógico, observação no contexto da escola da escola 
e da sala de aula. Elaboração de planos de ensino e de aulas para docência em 
turmas de 1ª a 3ª série do ensino médio. Regência nas séries do Ensino Médio. 
Levantamento de problemas e elaboração de um banco de dados a partir de um 
tema. Relatório das Atividades, articulando teoria e prática mediante reflexão na ação 
e reflexão sobre a ação. Discussão de artigos da área da educação e da educação 
em Biologia. Aulas simuladas com produção de material didático, envolvendo a 
educação em Biologia. 
 
Bibliografia Básica: 
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PEREZ, D. Formação de professores de ciências: 
tendências e inovações. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 120 p.  
PICONEZ, S. C. B. (coord.) A prática de ensino e o estágio supervisionado. 9. ed. 
Campinas: Papirus, 2003. 139p 
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 1995. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ciências Naturais.  
SEF. Brasília: MEC/SEF,1992. 
DELIZOICOV, D.. Metodologia do ensino de ciências. 2. ed. Rev. São Paulo: 
Cortez, 2001. 207p. 
FREITAS, H. C. L. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e 
nos estágios. Campinas: Papirus, 1996 
MORAIS, R. Sala de aula: que espaço é esse?. 16. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2002. 136 p. 
PAVÃO, Z. M. Avaliação da aprendizagem: concepções e teoria da prática. Curitiba: 
Universitária Champagnat, 1998. 
 
Disciplina: Mídias, Educação e Redes de Conhecimento 
CH Teórica: 80                               CH Prática:                                CH Total: 80 
Ementa: Tecnologias digitais de comunicação e informação e práticas pedagógicas. 
Jogos digitais e educação. Linguagens midiáticas e outras formas de aprender. Redes 
sociais, ética e cidadania. Inclusão digital. 
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Bibliografia básica  
BELLONI, Maria Luíza. O que é mídia e educação? São Paulo: Autores Associados, 
2001. 
LÉVY, Pierre. As tecnologias da Inteligência: O futuro do pensamento na era da 
informática. São Paulo. Editora 34. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2004. 
RIBEIRO, Ana Elisa et al. (Org.). Linguagem, tecnologia e educação. São Paulo: 
Peiropólis, 2010. 
 
Bibliografia complementar 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
CITELLI, A.O. (Coord.) Outras linguagens na escola: publicidade, cinema e TV, 
rádio, jogos, informática. Coleção Aprender e ensinar com textos, v. 6, São Paulo: 
Cortez, 2000. 
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1997.GUARESCHI, Pedrinho A.; BIZ, Osvaldo. Mídia, educação e cidadania. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 
MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; Behrens, M. A. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. São Paulo: Papirus, 2000. 
 
 

Optativas 

Disciplina: Anatomia Animal Comparada  

CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 

Ementa: Origem e evolução dos animais, com identificação dos grupos basais e das 
principais linhagens evolutivas de Bilateria: Spiralia, Ecdisozoa e Deuterostomia. 
Principais padrões de desenvolvimento embrionário e pós-embrionário observados 
em animais. Estudo comparativo da morfologia e dos sistemas corporais dos animais, 
sua relação com a forma de vida e adaptações.  
 
Bibliografia Básica: 
HICKMAN, C.P.; ROBERTS, L.S.; PARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  
KARDONG, K. V. Vertebrados: Anatomia comparada, função e evolução. São Paulo: 
Roca, 2011. 
WALKER, W. F; LIEM, K.F.; BERNIS, W.; GRANDE, L.. Functional anatomy of the 
vertebrates: an evolutionary perspective. 3ª Ed. Fort Worth: Harcourt College, 2001. 
703 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
EHRLICH, A. H.; EHRLICH, P. H. O animal dominante. Leopardo Editora, 2011. 
HILDEBRAND, M. Análise da estrutura dos vertebrados. Primeira Edição. Editora 
Atheneu Ltda. São Paulo, 1995.  
ORR, R. T. Biologia dos vertebrados. São Paulo: Editora Roca, 1986.  
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POUGH, F. H.; HEISER, J. B. e MACFARLAND, W. N. A vida dos vertebrados. 
Segunda Edição. São Paulo: Atheneu Editora Ltda, 1999. 
SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. São Paulo: 
Editora Santos, 2002. 
 

 
Disciplina: Educação Especial 
CH Teórica: 80                           CH Prática:                           CH Total: 80 
Ementa: Concepções e políticas de inclusão. Produção social da deficiência. Práticas 
educativas, componentes curriculares e formação do professor. Educação inclusiva, 
educação especial e trabalho. Projetos e práticas de inclusão na escola. Tecnologias 
educacionais assistivas, jogos e arte. 
Bibliografia básica 
BEYER, Hugo O. Inclusão e Avaliação na escola de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Porto Alegre: Mediação, 2005. 
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