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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

1. DADOS GERAIS __________________________________________________ 

 

 Razão Social da Mantenedora: Santana Instituto de Educação Superior Eireli 

Endereço: Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga / DF 

Endereço Agrupador: Setor D Sul Lote 8 Loja 1 Parte B - Ed. Itacaramby 

Portaria de Credenciamento: Portaria nº. 2552 de 15/07/2005 

Portaria de Recredenciamento: Port. nº 1415 de 06-12-16 - Parecer 386-16.pdf 

Conceito Institucional: 4 

 

 Nome da Instituição: FACULDADE LS 

 Portaria de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: Portaria 

nº 205 de 27/06/2011 - DOU Nº. 122, Seção I –Pagina 11 –Brasília – de 28/06 de 2011. 

 Conceito de Curso no ato do Reconhecimento: 4 

 

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES______________________________________ 

 

MISSÃO 

Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca de soluções 

inovadoras frente às demandas da sociedade. 

 

VISÃO 

Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, promovendo 

uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global. 

 

VALORES 

 Compromisso com a qualidade  

 Ética 

 Pluralidade  

 Compromisso Social 

 Humanismo  

 

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=Mjc3OTA1XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
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3. CONTEXTO EDUCACIONAL: DADOS DA REGIÃO __________________ 

 

3.1- O Distrito Federal: breve histórico e aspectos demográficos 

No primeiro momento temos o Distrito Federal composto pela Brasília planejada que equivale à área 

projetada do Plano Piloto; em um segundo momento observa-se a Brasília que se forma a partir da 

área central – o Plano Piloto – e as chamadas cidades satélites, hoje denominadas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal. E por fim, e em um momento mais recente, identificamos a 

constituição do Aglomerado Urbano de Brasília, no qual o número de Regiões Administrativas 

aumenta, consolidando a relação entre a área central e a sua periferia, bem como intensificando a 

interação desse todo que forma o Distrito Federal com os municípios do Entorno. 

Esse contexto permite o entendimento de que o Distrito Federal é composto de forma distinta, 

caracterizando-se pela lei orgânica como a capital do país. Segundo a lei, “O Distrito Federal [...] é a 

única unidade da federação que não possui estado e não possui município”, constitui-se como uma 

dinâmica sócio espacial, a qual, ao longo do tempo, passou a ser conformada pela malha urbana que 

agrega as 30 Regiões Administrativas existentes atualmente – entre essas a RA I que corresponde a 

área planejada na década de 1950 e tombada na década de 1990. 

A consolidação dessa estrutura sócio espacial indica que apesar dos traços distintos na ocupação 

das RAs, a relação interurbana que as envolve constitui uma unidade. E essa estrutura referenciada 

não mais corresponde a Brasília idealizada, projetada ou construída: trata-se de uma Brasília 

metrópole, cotidianamente vivenciada e, portanto, transformada, sobretudo a partir da intensificação 

da relação interurbana entre o Distrito Federal e os municípios goianos e mineiros do entorno.  

A intensificação dessa relação com os municípios do entorno caracteriza o terceiro momento dessa 

constituição, e tem como resultado a criação institucional da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. Criada por meio da Lei Complementar n◦ 94/1988, 

regulamentada pelo Decreto n◦ 2.710/1999, e alterada pelo Decreto n◦ 3.445/2000, a RIDE/DF é 

composta, assim, por 22 municípios do entorno goiano e mineiro. São eles: ―Abadiânia, Água Fria 

de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, 

Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no estado de 

Goiás; e Unaí, Buritis e Cabeceira Grande, no estado de Minas Gerais. 
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Mapa 1 – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) 

 

 

A intensidade da relação existente na RIDE/DF gera um fluxo populacional significativo entre os 

municípios do entorno e o Distrito Federal, em função da concentração de melhores condições de 

infraestrutura em setores como a saúde e a oferta de emprego, apontando para a formação da Área 

Metropolitana de Brasília. Atualmente, Brasília ocupa a posição de terceira metrópole mais 

importante do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, apesar de ter apenas 3,7 milhões 

de habitantes em 2007, um número muito abaixo de outras metrópoles já consolidadas (como Belo 

Horizonte, por exemplo). Indicativos importantes para esse posicionamento da AMB estão 

relacionados ao fato de que o contingente populacional do DF representa 2,5% da população do 

país, mas corresponde a 4,3% do PIB nacional, o mais alto entre todas as demais. 

Dentro dos limites do Distrito Federal o crescimento populacional é mais intenso na periferia do que 

na região central, contrariando as projeções de Lúcio Costa de que as cidades satélites somente 

seriam criadas quando o Plano Piloto atingisse a marca dos 500 mil habitantes, haja vista que em 

1980 apenas 300 mil pessoas residiam no Plano Piloto de Brasília, 12% da população. Ou seja, há 

uma estagnação nesse período do crescimento populacional do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e 

Cruzeiro.  

Esse processo promove uma mudança do perfil dos habitantes dessa área, o que resulta no início de 

um fenômeno de envelhecimento dessa população, devido às baixas taxas de fecundidade aliadas a 

diminuição do índice de mortalidade em 2000, o que indica uma desaceleração do crescimento 

populacional no Plano Piloto e adjacências (Lago Sul, Lago Norte e Cruzeiro).  
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A mudança do perfil dessa parcela da população do Distrito Federal indica as transformações nos 

usos da cidade, que deve se preparar para atender os habitantes que demandarão futuramente 

programas e atividades direcionadas às suas necessidades. 

Ao contrário do que ocorre no centro do Distrito Federal a população da periferia continua crescendo, 

e a concentração de infraestrutura e emprego no Plano Piloto de Brasília estimulam um intenso 

movimento de migração pendular intra e interurbano. 

Ao mesmo tempo em que se observa um crescimento populacional total maior do que o projetado 

inicialmente para o Distrito Federal, reafirma-se, com base nas informações construídas até esse 

momento, que a espacialização desse contingente não está concentrada na área planejada, mas 

dispersa nas RA„s que, em geral, tem absorvido as massas populares e necessita de maiores 

investimentos quanto a infraestrutura, transporte, emprego. 

Essa mobilidade intrametropolitana traduz a dinâmica demográfica de um território fragmentado, no 

qual a vida se concretiza em meio a problemáticas encontradas nos grandes centros urbanos 

brasileiros e mundiais, tais como as desigualdades de acesso à moradia, emprego, renda e 

transporte de qualidade, entre outros. 

O fato da população do Distrito Federal ser constituída de imigrantes de praticamente todas as 

regiões brasileiras, e de continuar atraindo imigrantes de todas as regiões, faz da capital e seu 

entorno, um território de grande diversidade e riqueza cultural.  

Por conta de seu rápido crescimento, Brasília já é a quarta cidade mais populosa do país. A 

maioria dos moradores, 52%, é mulher e tem em média 30 anos. A expectativa de vida por aqui 

está cada vez maior – hoje, já é de 77,6 anos, a segunda maior do país. A densidade demográfica 

atual é de 444,66 hab/km². 

O clima é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco e relativamente frio. 

A temperatura média anual é de cerca de 20ºC, podendo chegar aos 29,7°C de média das máximas 

em setembro, e aos 12,5 °C de média das mínimas nas madrugadas de inverno em julho. A 

temperatura, porém, varia de forma significativa nas áreas menos urbanizadas, onde a média das 

mínimas de inverno cai para cerca de 10 °C a 5 °C. A umidade relativa do ar é de aproximadamente 

70%, podendo chegar aos 20% ou menos durante o inverno. 

A constituição de Brasília e do seu entorno, bem suas características, fazem parte do planejamento 

educacional proposto pela FACULDADE LS. A instituição entende que a qualidade da equidade que 

avalia o acesso de permanência no sistema de educação superior tem também os atributos de 

igualdade de formação e, numa perspectiva mais ampliada, a equidade externa, que implica a posse 

da igualdade na sociedade e no mercado de trabalho. Mantém-se o predomínio da 

internacionalização competitiva isomórfica. Entende, ainda, que o futuro tende a nos apontar a 
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manutenção da complexidade da qualidade da educação superior com tensões e lutas simbólicas na 

busca constante do domínio do campo científico nos contextos emergentes. A certeza que tem é que 

qualidade é um construto imbricado ao contexto das sociedades e consequentemente aos 

paradigmas de interpretação da sociedade e do papel da educação superior na construção de uma 

sociedade promissora.  

A FACULDADE LS está localizada especificamente na  Região Administrativa (RA) de Taguatinga, a 

terceira mais populosa do DF, com 227.379 moradores, conforme Censo do IBGE (2014) e que está 

próxima às Regiões Administrativas (RA) de Águas Claras, Ceilândia, Vicente Pires, Samambaia e 

Recanto das Emas. Juntas, estas representam o maior adensamento urbano do DF. Em 2014 foram 

registrados 1.208.305 habitantes nessas regiões, o que corresponde a 42,4% do total da população 

do DF.  

Mapa 2 – Mapa do Distrito Federal 

 

 

Fonte: IBGE (http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm) 

 

3.2- Perfil socioeconômico do Distrito Federal 

O Distrito Federal possui a maior escolaridade média da população, medida em termos de anos de 

estudo de pessoas com mais de 25 anos, nesse grupo, há em torno de 9 anos de estudo. Os estados 

com maior relevância econômica do país, São Paulo e Rio de Janeiro, ocupam a terceira e segunda 

http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm
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colocações, respectivamente, no ranking da escolaridade média. No extremo inferior, aparece 

novamente Alagoas, com menos de 5 anos de estudo, em média, de sua população,conforme 

apontam os dados do IBGE (2010). 

Dados do PDADE/DF (2013) revelam que o Distrito Federal tem o menor índice de analfabetismo 

do país entre pessoas com 15 anos ou mais e continua como a Unidade da Federação com a menor 

taxa: 3,49%. Na Educação Básica, o Distrito Federal conta com 662 Instituições Educacionais da 

Rede Pública Educacional, incluindo escolas de natura especial (Escola do Parque da Cidade, 

Escola Meninos e Meninas do Parque; Escola da Natureza e CIEF - Centro Integrado de Educação 

Física, as Escolas Parque, Centros Interescolares de Línguas; CEP - Escola de Música de Brasília; 

CEP - Escola Técnica de Saúde de Planaltina; CEP - Escola Técnica de Ceilândia e CEP - Escola 

Técnica de Brasília). Além disso, mais 100 Unidades Escolares integram a Rede Particular 

Conveniada. 

 

Do ponto de vista da população e da abrangência e rendimento do sistema educacional do Distrito 

Federal, os dados revelam situações favoráveis e promissoras em relação à universalização do 

acesso das crianças e jovens de 4 a 17 anos, até 2016. Cumprindo, assim, o que determinou a 

Emenda Constitucional nº 59 de 2009 quanto ao ensino fundamental e ensino médio, exceto na faixa 

dos 4 e 5 anos correspondente à pré-escola, que acompanha as dificuldades das matrículas em 

creches. A faixa de idade do ensino fundamental conta com 98,8% de frequência bruta na escola, a 

qual considera as distorções idade-série dentro do grupo de 6 a 14 anos, e com 93,1% de taxa 

líquida, que corresponde ao total da população da respectiva faixa etária matriculada na série-ano 

equivalente (Plano de Desenvolvimento da Educação do Distrito Federal, 2015).  

 

Na educação superior, o Distrito Federal conta com 85 Instituiçõesdistribuídassegundo quadro a 

seguir: 

Quadro 1: Instituições de Educação Superior no Distrito Federal 

 

 

Universidades 

Universidade Católica de Brasília – Campos I e II 

Universidade de Brasília - UnB  

Universidade Paulista - UNIP  

 

 

 

 

Centros 
Universitários 

Centro de Ensino Superior de Brasília - UNIP/CESUBRA 

Centro Educacional e Faculdade Jesus Maria José  

Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE) 

Centro Universitário de Brasília – CEUB  

Centro Universitário UDF - Unidades I e II  

Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB - Campus Sul e Norte  

Centro Universitário Estácio de Brasília – ESTÁCIO BRASÍLIA  
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Centro Universitário EURO-AMERICANO (UNIEURO) 

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN  

Centro Universitário PROJEÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdades e 
Institutos de 

Educação 
Superior 

Escola de Administração de Brasília (EAB)  

Escola de Administração e Negócios (ESAD)  

Escola de Comunicações (EsCom) 

Escola de Direito de Brasília (EDB)  

Escola de Inteligência Militar do Exército (ExIMex) 

Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS)  

Escola Superior do Ministério Público (ESCOLAMP)  

Faculdade Albert Einstein (FALBE)  

Faculdade ANASPS (FANASPS)  

Faculdade Anhanguera de Brasília (FAB) 

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia de Brasília  

Faculdade Anhanguera de Negócios e Tecnologias da Informação FACNET) 

Faculdade Anhanguera de Taguatinga  

Faculdade Apogeu (APOGEU) 

Faculdade ATAME  

Faculdade Brasiliense de Negócios (FBN) 

Faculdade CECAP do Lago Norte (CECAP) 

Faculdade Claretiana de Brasília (FCB) 

Faculdade das Águas Emendadas – FAE – (FAE) 

Faculdade de Artes Dulcina de Morais (FADM) 

Faculdade de Tecnologia CNA (FATECNA) 

Faculdade de Tecnologia do Transporte  

Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal  

Faculdade de Tecnologia Rogacionista (ROGA) 

Faculdade de Tecnologia SENAC DF (FAC Brasília SENAC DF) 

Faculdade de Teologia da Arquidiocese Brasília/DF de Brasília (FATEO) 

Faculdade DF (FDF)  

Faculdade do Distrito Federal (FACDF) 

Faculdade do Meio Ambiente e Tecnologia de Negócios (FAMATEC) ) 

Faculdade Evangélica (FE) 

Faculdade Evangélica de Taguatinga (FE Taguatinga) 

Faculdade Fortium 

Faculdade Horizonte (FACHORIZONTE)  

Faculdade IBMEC Distrito Federal (IBMEC/DF)  

Faculdade ICESP (ICESP) 
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Faculdade JK – Asa Norte 

Faculdade JK – Guará (ESAMC Brasília) 

Faculdade JK – Unidade I Gama 

Faculdade JK – Unidade II Gama 

Faculdade JK Brasília – Unidade Plano Piloto (CENACAP) 

Faculdade JK de Tecnologia (FACJK) 

Faculdade JK Sobradinho 

Faculdade LS (FACELS) 

Faculdade Mauá de Brasília (MAUADF) 

Faculdade Metropolitana Recanto das EMAS (FMRE) 

Faculdade Michelangelo (MICHELANGELO) 

Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (EPMB)  

Faculdade Processus (PFD)  

Faculdade Projeção – Ceilândia (FACEB)  

Faculdade Projeção de Planaltina (FAPRO)  

Faculdade Projeção de Sobradinho FAPRO) 

Faculdade Projeção de Taguatinga Norte (FAPRO)  

Faculdade Projeção do Guará  

Faculdade Serrana  

Faculdade Teológica Batista de Brasília (FTBB) 

Faculdade UPIS (Particular) - Campus 1, 2, 3 e 4 

Faculdades Integradas da União de Ensino Superior Certo (UNICERTO) 

Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central (FACIPLAC)  

Faculdades Integradas Promove de Brasília 

IESPLAN - Faculdades Planalto  

IMP de Ensino Superior 

Instituto de Ciências Exatas (UNEB) 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (UNEB) 

Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia (IESA) (Particular) 

Instituto de Ensino Superior Planalto (IESPLAN) 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Brasília (IFB) (Pública 
Federal) 

Instituto Rio Branco (Federal)  

Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP)  

Instituto Superior de Educação Albert EINSTEIN (ISALBE) 

Instituto Superior de Educação do CECAP (ISCECAP)  

Instituto Superior de Educação Franciscano Nossa Senhora de Fátima (FATIMA) 

Fonte: e-MEC (2016) 
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No DF, as principais atividades econômicas são: comércio, os serviços, Administração Pública, 

agricultura e a indústria. Da população economicamente ativa, com 10 anos e mais de idade, 

observou-se que 49,58% têm atividades remuneradas, 14,45% são aposentados e pensionistas e 

17,78% somente estudam, de acordo com o PDAD/DF-2013.  

 

De modo geral, a economia do Distrito Federal apresenta um comportamento peculiar por sediar a 

capital do país. Uma dessas características é a grande representatividade dos segmentos 

Administração, Saúde e Educação Pública (54,3%), Intermediação Financeira, Seguros, Previdência 

Complementar e Serviços Relacionados (10,4%) e Atividades Imobiliárias e Aluguel (5,9%).  

 

A capital ainda atrai muitos imigrantes por conta das oportunidades de trabalho, principalmente no 

setor público. A maioria da população economicamente ativa da cidade (71,8%) trabalha na 

área de serviços, sendo que 15% é servidor da administração pública, defesa ou seguridade 

social, de acordo com dados de 2015 da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan). 

 

Brasília acolhe grande contingente de servidores públicos, abriga as sedes de várias instituições 

financeiras e o setor imobiliário é fomentado pela transferência de políticos e funcionários de outros 

estados. As atividades mencionadas acima sofreram aperfeiçoamentos qualitativos em suas 

mensurações e, embora tenham reduzido ligeiramente suas participações na composição do valor 

agregado, no confronto do novo método com o antigo, continuam com peso significativo na estrutura. 

 

A atividade industrial é incipiente e está baseada em setores tradicionais como minerais não 

metálicos, produtos alimentares e bens de consumo não-duráveis. A indústria extrativa, setor 

tradicional das economias desses municípios, caracteriza-se pela extração da areia lavada, argila, 

cascalho, pedra bruta e calcáreo. Também municípios que exploram cristais com uma economia 

dinamizada no setor.  

 

O setor terciário é responsável por grande movimento da economia, contando com prestação de 

serviços, administração pública, comércio de mercadorias, prestação de serviços sociais, assim com 

hotéis e restaurantes, transportes e imóveis. 

 

A taxa de desemprego no Distrito Federal manteve “relativa estabilidade” na comparação entre 

maio e junho desse ano, segundo estudo divulgado pela Pesquisa de Emprego e Desemprego – 

PED, junho 2015 pela Companhia de Planejamento (Codeplan). O percentual que era de 14,4% 

passou para 14,2%, que equivalem a cerca de 220 mil pessoas sem ocupação profissional. Em 

dezembro de 2014, havia cerca de 180 mil desempregados – 23,2% a menos que o registrado em 

junho. Segundo a CODEPLAN, os números acompanham uma tendência registrada em anos 
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anteriores. Na comparação com junho de 2013, o desemprego teve alta de 26% – na época, eram 

176 mil pessoas sem emprego. No grupo de regiões “com menor renda”, a taxa de desemprego é 

maior, que inclui Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Recanto 

das Emas. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita no DF em 2013 foi de R$ 62.859,43, valor bastante 

superior ao nacional, esse foi o maior índice do País. Além disso, o DF tem o maior rendimento 

médio do País. Esse indicador é influenciado pela grande quantidade de funcionários públicos que 

trabalham na capital federal. No entanto, em termos de distribuição de renda, o DF é mais desigual 

do que a média dos Estados da Região Centro-Oeste e do que a média brasileira. O setor de 

serviços é o mais importante, com participação de 93,3% do produto da unidade, impulsionado pelo 

alto poder aquisitivo da população. O governo do DF se mantém na sétima posição entre as maiores 

economias do Brasil, sendo o PIB, o responsável por 3,9% do PIB brasileiro. O PIB DF cresceu 3,2% 

enquanto o PIB nacional cresceu 1,0% em relação ao ano anterior, 2012. Espera-se um crescimento 

médio real da economia do Distrito Federal (DF) de 2,1% ao ano entre 2014 e 2020. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Distrito Federal é de 0,824 (PNUD - 2010 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Atlas do Desenvolvimento Humano dos 

Municípios, 2013) é o mais elevado entre todas as 27 Unidades da Federação (e o 9º maior entre os 

5.565 municípios) e o único classificado como muito alto. A análise do IDH, sob todos os prismas, 

indica a posição de destaque DF, que apresenta os melhores índices do Brasil em relação ao IDH 

Renda, ao IDH Longevidade e também ao IDH Educação. A dimensão que mais contribui para o 

IDHM da UF é a Longevidade, com índice de 0,873, seguida de Renda, com índice de 0,863, e de 

Educação, com índice de 0,742.  

 

A maior diferença entre o IDH do DF e o nacional é no componente renda (16,8%), seguido do 

observado na Educação (16,4%) e na Longevidade (7,0%). Na média, o IDH do DF é 13,3% superior 

à média nacional. 

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/DF-2013), dos residentes no 

Distrito Federal 20,38% têm até 14 anos de idade, entretanto, 65,56%, que constituem a grande 

maioria, concentram-se nos grupos entre 15 e 59 anos. A faixa da população acima de 60 anos de 

idade é de 14,07%.  Os jovens de 15 a 24 anos estão presentes principalmente no Recanto das 

Emas (22,81%), SAI (21,72%) e Varjão (21,65%), nas Regiões Sudoeste, Centro Sul e Centro Norte 

respectivamente. Em contrapartida, os idosos também estão mais representativos na Região Centro 

sul, no Lago Sul (29,28%) e Plano Piloto (23,69%), RA´s Asa Sul e Asa Norte (Região Centro Norte), 

regiões administrativas mais antigas. 
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No que diz respeito à cor/raça, a pesquisa revelou que 49,58% da população do Distrito Federal 

declarou-se parda/mulata, seguida de 45,02% da cor branca e 5,16%, cor preta.  

 

Observa-se que somente 34,59% da população do Distrito Federal possui Plano de Saúde, dos quais 

27,42% possuem plano empresarial e 7,17%, plano individual. Como era de se esperar, as maiores 

incidências de Planos de Saúde encontram-se nos domicílios das regiões de saúde de maior renda, 

regiões Centro– Norte e Centro-Sul. Em contrapartida, 65,36% da população do DF não possuem 

plano de saúde e, portanto, podem ser considerados usuários que em sua grande maioria dependem 

exclusivamente do SUS.  

 

Quanto à utilização de hospital público/Unidade de Pronto Atendimento - UPA, 72,37% da 

população declarou fazer uso desses serviços. Do total que os utilizam, 18,52% o fazem em 

Ceilândia, 15,86%, em Taguatinga e 12,35%, no Plano Piloto. Em relação à localização do posto de 

saúde utilizado pela população, 80,95% declararam utilizar esse serviço público. Dos que o utilizam, 

aproximadamente 90% procuram o posto de saúde da própria RA (PDAD/DF, 2013).  

 

O Distrito Federal é atendido principalmente por transporte coletivo de ônibus. O principal ponto de 

saída e chegada de ônibus urbanos no DF é a Rodoviário, que liga o centro de Brasília a todas as 

outras regiões administrativas e ao entorno. Um novo terminal rodoviário interestadual foi inaugurado 

em julho de 2010, às margens da BR-450 (também conhecida como EPIA, Estrada Parque Indústria 

e Abastecimento).  

 

Outras regiões administrativas possuem terminais rodoviários interurbanos, como Taguatinga e 

Gama. A maioria, entretanto, possui apenas terminais urbanos, que normalmente funcionam como 

pontos finais de linhas urbanas, com alguma linha direta para a rodoviária do Plano Piloto. 

Inaugurado em 2001, o Metrô de Brasília atende apenas algumas localidades do Distrito Federal 

(Asa Sul, Guará, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia). Sua demanda vem crescendo 

a cada ano.  

 

A responsabilidade pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é da 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Cabe à ADASA a 

responsabilidade de definir regras e condições para os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário ofertados, inclusive tarifas, bem como fiscalizar sua qualidade e o 

desempenho do prestador dos serviços. 

 

O consumo de água potável filtrada foi observado em 78,25% dos domicílios e 8,85% consomem 

água mineral, sendo que a abrangência do abastecimento de água no DF por rede geral é de 
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97,82%. Além disso, quase a totalidade dos domicílios (87,34%) possui serviço de coleta urbana de 

lixo, com 9,88% dos domicílios contando com a coleta seletiva.  (dados do PDADE/DF (2013). 

 

Neste contexto, o credenciamento da FACULDADE LS para a cidade de Taguatinga vem contribuir 

com o acesso de uma parcela significativa de estudantes que buscam a formação superior. E, assim, 

viabilizar a ampliação da democratização da educação superior, bem como a democratização da 

educação formal. 

 

A política de inserção regional adotada pela Faculdade LS busca, ainda, oferecer benefícios sócio-

econômicos para a população residente nos arrabaldes de suas instalações. Os cursos implantados 

por esta IES visam o enquadramento de novos profissionais segundo as demandas do mercado 

profissional dessa região e do Distrito Federal. 

 

Os sujeitos envolvidos nos processos educativos, professores, estudantes, coordenadores de cursos, 

diretores, profissionais de diferentes organizações, entre outros, têm afirmado que o exercício da 

autonomia acadêmica requer que a IES “não aceite ser colocada a serviço de um único segmento 

social”.  Sua função é tanto contribuir para a formação de quadros para o desenvolvimento científico 

e tecnológico, como está a serviço de uma concepção universal de cidadania. 

 

O ensino de graduação e pós-graduação, nesta perspectiva, visa possibilitar a conquista de 

instrumentos para a autonomia profissional, técnica e ética e ampliação da prática da cidadania. Para 

tanto, corpo docente, corpo discente, organização didática- pedagógica e infraestrutura devem ser 

articulados e mobilizados para essa conquista. 

 

 

3.3- Aspectos socioambientais do Distrito Federal 

Inserido no bioma cerrado, o Distrito Federal apresenta uma paisagem bastante heterogênea. As 

formações florestais, savânicas e campestres se desenvolvem de acordo com o perfil do solo e com 

a proximidade dos corpos d„água, onde mais de 160 mil espécies de fauna, muitas delas endêmicas, 

coexistem. 

Diante da fragilidade dessas unidades geomorfológicas, e considerando a preocupação existente 

quanto ao abastecimento de água da região em análise, há no Distrito Federal diversas categorias de 

unidades de conservação que configuram o Patrimônio Ambiental da capital federal. Hoje são 265 mil 

hectares de áreas protegidas (93%) em função, principalmente, da criação da Área de Proteção do 

Planalto Central que corresponde a terras de Goiás e do Distrito Federal. 
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Dentre as primeiras ações para a preservação ambiental no Distrito Federal destaca-se a criação do 

Parque Nacional de Brasília (PNB) em 1961, que além de ser um espaço de preservação de animais 

e vegetais típicos do cerrado, se constitui em uma das principais áreas de lazer do Distrito Federal 

com piscinas de água corrente abertas ao público. 

No território do Distrito Federal há diversos tipos de Unidades de Conservação do bioma cerrado, 

são elas: Estações ecológicas; reservas ecológicas; Parque Nacional; Reservas Biológicas; Floresta 

Nacional; Reservas Particulares do Patrimônio Natural; Áreas de Proteção Ambiental; e Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico. Além dessas, há ainda 62 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, e o 

Jardim Zoológico, conforme Mapa 3. 

 

Mapa 3 – Mapa Ambiental do Distrito Federal 

 

 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) tratam de áreas mais extensas e com certo grau de 

ocupação humana. Sua função central é proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação a assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  
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As APAs geralmente possuem atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Entre as principais APAs do Distrito 

Federal destacam-se a do Rio Descoberto, a do Rio São Bartolomeu, a do Gama, e a Cabeça-de 

Veado, além da APA do Planalto Central. Assim, há uma biodiversidade bastante considerável. 

Ao contrário das APAs, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) em geral são formadas 

por pequenas extensões e com pouca ou nenhuma ocupação humana por abrigarem exemplares 

raros de biota regional. Entre as principais ARIEs estão o Santuário da Vida Silvestre Riacho Fundo e 

a Capetinga/Taquara. 

A Macrozona de Proteção Integral destina-se a preservação da natureza com permissão apenas de 

uso indireto dos recursos naturais. É composta pelas seguintes Unidades de Conservação: Parque 

Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas Emendadas, Estação Ecológica do Jardim 

Botânico de Brasília, Reserva Ecológica do IBGE, Reserva Ecológica do Gama, Reserva Ecológica 

do Guará, Reserva Biológica da Contagem, Reserva Biológica do Descoberto, Reserva Ecológica do 

lago Paranoá, Estação Ecológica da UnB – Áreas de Relevante Interesse Ecológico dos córregos 

Capetinga e Taquara.  

Há ainda as Áreas de Proteção Ambiental para proteção em função da captação de água destinada 

ao abastecimento público; e Áreas de Interesse Ambiental que ―correspondem a determinadas 

unidades de conservação de uso sustentável constituídas no Distrito Federal e aos equipamentos 

públicos do Jardim Botânico e do Jardim Zoológico relacionados à conservação, manejo e pesquisa 

da fauna e flora, cujas características justificam a indicação de diretrizes especiais quanto ao seu uso 

e ocupação 

A FACULDADE LS está localizada na RA de Taguatinga, próxima às Regiões Administrativas de 

Ceilândia e Samambaia. Entre estas três cidades, encontra-se a Área de Relevante Interesse 

Ecológico Juscelino Kubitschek – ARIE JK, Unidade de Conservação que possui cerca de 210 

hectares destinados à manutenção da biota nativa: a flora e a fauna; os sítios arqueológicos, as 

nascentes dos córregos Cortado e Taguatinga, e o curso do Ribeirão Taguatinga. 

A ARIE JK tem maior parte de seu perímetro concentrado na Região Administrativa de Taguatinga, a 

qual foi criada para desfazer as invasões que tomavam conta de Brasília. Os operários que se 

deslocaram de todo o Brasil para construir a Nova Capital resolveram fazer ali também sua morada. 

Como, no entanto, eram pobres, invadiram terras e construíram barracos, revelando para um país 

que cria em seu rápido desenvolvimento, a realidade de pobreza em que vivia sua população. O 

planejamento da cidade, nesse contexto, não obedeceu a um estudo antecipado, nem pelo espaço 

territorial, nem pelas questões ambientais. Estava iniciando uma prática que se tornaria danosa ao 

meio ambiente e corriqueira no DF: ocupação do solo para posterior urbanização e regularização.  
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A Faculdade LS reconhece a importância da ARIE JK para a manutenção da qualidade de vida local, 

não somente pela sua riqueza paisagística, mas por propiciar à comunidade opções de esporte, lazer 

e garantia dos recursos naturais. O maior desafio hoje é conciliar o avanço urbano com a 

preservação dessas áreas naturais, uma vez que todos esses fatores refletem um contexto de 

tamanha complexidade.  

É com essa preocupação que surge a necessidade de trabalhar a educação ambiental de forma 

permanente, preparando profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade sustentável. Portanto, esses aspectos socioambientais não são desconsiderados pela 

comunidade acadêmica da Faculdade LS, tendo em vista que os impactos no meio ambiente local 

afetam direta ou indiretamente a saúde e o bem-estar da população local.  

Considerando ainda que a maior parte dos cursos ofertados pela Faculdade LS são vinculados a 

saúde, é importante fazer uma breve análise da área. 

 

3.4- Contexto de saúde no país e no Distrito Federal 

Segundo dados da pesquisa “Saúde Brasil 2014: análise da situação de saúde e causas externas”, 

organizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), a tendência de queda do número de 

nascimentos e das taxas de fecundidade entre 2000 e 2013 é observada em todo o País, sendo 

mais acentuada entre 2000 e 2005. Mais recentemente, de 2010 a 2013, verifica-se estabilização das 

taxas de fecundidade em níveis muito baixos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e contínua 

queda no Norte e Nordeste. Com a estabilização do número de nascimentos em torno de 3 milhões é 

possível ampliar e aprimorar os cuidados à saúde da mulher, do feto e do recém-nascido, 

principalmente para a parcela da população que se mostra mais vulnerável, como adolescentes, 

indígenas e com menor grau de instrução. Faz-se necessário também ampliar a discussão sobre o 

aumento constante da proporção de partos cesáreos, com maior frequência em estabelecimentos 

não públicos, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em mães entre 25 e 39 anos, com maior escolaridade 

e de cor da pele branca e suas implicações, conforme conclusão da pesquisa.  

Outro estudo vinculado a essa pesquisa evidenciou um aumento significativo na proporção de 

óbitos de mulheres em idade fértil, maternos, infantis e fetais investigados, no período de janeiro 

de 2009 a dezembro de 2013, devido às estratégias desenvolvidas pelas três instâncias de direção 

do Sistema Único de Saúde (SUS), e destacou avanços importantes na estruturação e no 

desenvolvimento da vigilância de óbito no Brasil, marcadamente nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, que refletem um grande trabalho de coordenação e execução das equipes de 

vigilância estaduais e municipais.  
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Observa-se ainda expressiva queda da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) em todas as regiões 

brasileiras entre 1990 e 2010, passando de 47,1 a 16/1.000 nascidos vivos (NVs). A partir de 2010, a 

queda tem sido mais lenta, alcançando, em 2013, 14,5/1.000 NVs. O componente pós-neonatal 

apresentou maior queda (82%), com destaque para a Região Nordeste. O perfil por componentes da 

mortalidade infantil varia segundo escolaridade da mãe e cor da pele/raça, com maior peso do 

componente pós-neonatal entre mães com menor escolaridade, indígenas e de cor preta. Mais de 

60% dos óbitos neonatais são de recém-nascidos prematuros ou com baixo peso, e têm como 

principal causa de morte os fatores perinatais e maternos. Em 2013, 73,6% dos óbitos notificados ao 

SIM foram investigados, sendo que os menores percentuais de óbitos investigados se encontram nas 

unidades da Federação com mais elevadas TMI. Desse modo, é necessário que maiores esforços 

sejam destinados, especialmente, à redução da mortalidade neonatal, para que o Brasil possa 

ultrapassar a barreira de 10 óbitos infantis/1.000 NVs, como em países com semelhantes graus de 

desenvolvimento. 

Em relação ao perfil da mortalidade brasileira, a pesquisa realizada em 2013 aponta para a 

manutenção da política de controle das doenças crônicas não transmissíveis, especialmente as 

cardiovasculares, e também os homicídios e acidentes por transporte terrestre em grupos 

populacionais estratégicos (BRASIL, 2015). Homens continuam tendo maior risco de morrer do que 

as mulheres, predominantemente na faixa de 15 a 59 anos, com grande participação das causas 

externas. Doenças cerebrovasculares e infarto agudo de miocárdio foram as causas mais frequentes 

de morte no País em 2013. No sexo feminino seguiram pneumonias, diabetes mellitus e doenças 

hipertensivas; no masculino, homicídios, pneumonias e acidentes de transporte terrestre. Os 

homicídios foram importantes nos pardos, pretos e indígenas e nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. 

Quanto à situação epidemiológica de algumas doenças transmissíveis no Brasil, no ano de 

2014, a pesquisa observou que, mais uma vez, a dengue foi alvo de atenções, mantendo-se como 

doença de maior importância entre aquelas com potencial epidêmico (BRASIL, 2015). Houve um 

grande número de casos, mas permanecendo baixa a letalidade. Entre as doenças preveníveis por 

vacinação, o sarampo apresentou também potencial epidêmico, com um amplo surto da doença, 

havendo encerramento do surto em Pernambuco, no início do ano, e continuidade da transmissão da 

doença ao longo de todo o ano de 2014, no estado do Ceará. A coqueluche tem se caracterizado 

com uma redução da letalidade, comaumento da sensibilidade nos processos de vigilância. Destarte, 

o Brasil segue em sua tendência de aprimoramento das ações de vigilância e controle das doenças 

infecciosas, o que exige promover cuidado integrado e centrado no paciente.  

Vale destacar ainda que a pesquisa analisou diversas ações governamentais alinhadas com os 

compromissos internacionais para a prevenção e a redução dos casos de AIDS, da mortalidade pela 

doença e da transmissão vertical do HIV e também em relação à eliminação da sífilis congênita, 
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concluindo que o Brasil tem implementado avanços importantes. Todavia, ainda é necessário 

qualificar o conhecimento sobre a situação epidemiológica no País, em especial em relação às 

hepatites, bem como melhoria das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce visando à 

redução dos casos das doenças. 

Outras conclusões importantes em relação a saúde no Brasil são: 

 A melhoria dos serviços de saúde como indispensável para uma resposta efetiva à dupla 

carga de adoecimento de países de média e baixa renda, o que requer a melhoria dos 

serviços de saúde, em especial a qualificação da atenção básica; 

 A presença de resíduos de agrotóxicos em água de consumo humano e o registro de casos 

de intoxicação são alertas a serem consideradas para ações e medidas voltadas para a 

promoção da saúde. Desse modo, conhecer, evitar e reduzir seus impactos à saúde é um 

desafio para a saúde coletiva no Brasil, em especial na definição de estratégias e práticas de 

vigilância em saúde para a promoção da qualidade de vida da população; 

 O álcool é uma das principais causa de mortes prematuras no Brasil, especialmente entre 

homens e na raça/cor negra, tornando-se importante o envolvimento de diversos atores, 

governo, legislativo, profissionais de saúde e educação, sociedade, famílias e jovens, visando 

ao avanço das políticas públicas e do marco regulatório das bebidas alcoólicas; 

 Investir na capacitação dos profissionais para adesão às notificações de violência e na 

melhoria da qualidade dessas notificações é um importante passo para a elaboração de 

políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência doméstica no Brasil; 

 A saúde pública brasileira precisa mover esforços no sentido de delinear e fortalecer 

estratégias eficazes de promoção de saúde e de prevenção de riscos do suicídio e das 

tentativas, levando em consideração as especificidades de gênero e idade, reforçando o 

papel da atenção primária e ampliando o acesso aos serviços especializados. 

Todos esses indicadores contribuem para a orientação de programas e políticas públicas de atenção 

à saúde e são importantes objetos de análise e discussão para se pensar a formação os profissionais 

da saúde e da educação na atualidade. 

3.5 Análise do contexto educacional no Distrito Federal 

Nos últimos anos tem-se ampliado o acesso a educação formal, cada vez mais, a sociedade e o 

mercado de trabalho solicitam profissionais capacitados, atentos ao desenvolvimento do 

conhecimento e com formação em nível superior. Esta realidade implica na necessidade crescente 

de formação de professores para toda a educação básica e educação superior, garantindo não 

apenas o acesso, mas também uma educação de qualidade. Tendo em vista esta demanda social, a 

Faculdade LS oferece o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, buscando a constituição de 

professores diferenciados, que compreendam o papel transformador de sua atuação docente. 
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Nesse sentido, é relevante a análise do contexto educativo do DF. Segundo as informações do 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 76,9% das 

crianças de zero a três anos estão sem a cobertura de creche e 3,3% da população de dez anos ou 

mais não sabem ler e escrever. 

Além disso, acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), o DF apresentou distorção idade-série de 17,3% no Ensino Fundamental e de 28% 

no Ensino Médio em 2011. Essa distorção caiu no período 2006-2011, o que sugere uma diminuição 

na quantidade de alunos matriculados em classes não compatíveis com sua idade. 

Essas informações acerca da distorção idade-série estão relacionadas às taxas de evasão e de 

reprovação escolar, as quais afetam diretamente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), reduzindo a nota de qualidade da educação nas escolas. Contudo, no DF, em 2011, os 

índices foram superiores aos do Brasil em todas as etapas da Educação Básica. Ao lado da 

Educação Integral e outras iniciativas em curso. 

Em 2013, o DF também obteve uma melhora na maioria das notas do IDEB, mas alcançou a meta 

estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) apenas nos anos iniciais do ensino fundamental da 

rede pública, sendo o resultado de 5,6, enquanto a meta era 5,5. Ainda assim, ficou acima da média 

nacional, com exceção do ensino médio público. Essa etapa configura-se como ponto fraco da 

educação brasiliense e deixou o Distrito Federal na 12ª posição do ranking nacional. No ensino 

fundamental público, a capital está na quinta colocação, quando se avaliam os primeiros anos; ena 

13ª no período final. 

Atrelado ao Ided, estão os dados referentes às avaliações internacionais. A OCDE desenvolveu o 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) com o objetivo de monitorar o desempenho 

dos sistemas educacionais dos países participantes, de maneira rigorosa, sistemática e 

internacionalmente comparável. A prova do Pisa é aplicada a cada três anos pela OCDE e avalia o 

conhecimento de estudantes de 15 anos de idade nas disciplinas apontadas acima − matemática, 

leitura e ciências. Em 2009, participaram 65 países e o Brasil ficou em 54° lugar. Em 2015, o país 

ficou na 60ª posição geral, ficando na63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação 

em matemática. Os resultados do Pisa evidenciam, assim, o problema da falta de equidade 

educacional no Brasil. 

Os dados de 2015 mostram que houve aumento de jovens de 15 anos matriculados nas séries 

elegíveis e maior cobertura da avaliação no país. Enquanto, em 2003, um total de 2.359.854 jovens 

de 15 anos estavam matriculados a partir da 7ª série/8º ano do Ensino Fundamental, em 2015, mais 

de 2,8 milhões cursavam as séries elegíveis para a avaliação. 
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Mesmo com o avanço, os números também refletem que o trabalho educacional de inclusão de 

jovens de 15 anos no sistema escolar ainda é um desafio no Brasil. Com base nas informações de 

2015, em torno de 17% deles estavam fora da escola ou matriculados no 6º ano ou em séries 

inferiores. Devido a esse quantitativo e às exclusões e perdas amostrais, a cobertura do PISA 2015 

correspondeu a 71% do total de jovens brasileiros de 15 anos. 

Em relação especificamente ao letramento científico, no Brasil, o percentual de respostas corretas 

aos 181 itens de ciências foi de 30,6%, em média, sendo o Espírito Santo a unidade da Federação 

com o maior percentual de acerto (30,5%) e Alagoas com o menor (23,6%). Os índices sugerem a 

forte necessidade de investimentos na área de ciências em todo o país, incluindo o DF. 

Esse investimento envolve Brasília e entorno, não apenas as instituições privadas de ensino, como 

também a rede pública. As instituições de educação básica, hoje, contam com 671 públicas e mais 

509 da rede privada (SEDF, 2017), o que implica na necessidade crescente dos cursos de 

licenciatura, e, de modo especial, na proposição de cursos que favoreçam a construção do 

conhecimento. 

 

4. BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE LS ________________________________ 

 

Santana Instituto de Educação Superior Eireli é uma organização social de iniciativa privada que 

tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade de educação. Sua origem deu-se por meio de 

um estabelecimento de ensino técnico (educação profissional) na área de saúde, funcionando 

desde 19 de novembro de 1998, situada no Setor "D" Sul Lotes 5, 8 e 9 em Taguatinga –Distrito  

Federal,  inscrita  no CNPJ nº 02.846.920/0001-50. Destaca-se na sua atuação social, com 

relevantes serviços prestados à comunidade de Taguatinga e entorno. 

A FACULDADE LS, idealizada pela Empresária Sra. Lourdes Conceição Santana, representa a 

concretização do sonho de uma guerreira apaixonada pela área da saúde, que iniciou implantando 

cursos técnicos (educação profissional) nesta área e que tem conquistado, pela sua excelência e 

qualidade, efervescência política, cultural e renome no âmbito da saúde no Distrito Federal. Nasceu 

de um sonho de educação voltado para o avanço científico-tecnológico-cultural, sem nunca perder 

o significado humanístico. 

Em acordo regimental, mantêm-se na qualidade de instituição integrante do Sistema de Ensino do 

Distrito Federal, inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade humana, observado os 

princípios legais vigentes. Possui como finalidade prestar serviços especializados, em nível 

superior à comunidade e estabelecer com esta uma implementação da relação de reciprocidade, 
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no contexto educacional, como já vem fazendo em nível técnico por meio da oferta dos seguintes 

cursos Técnico em Enfermagem, Técnico em Analises Clínicas, Técnico em Radiologia e 

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Especialização Técnica em Enfermagem do 

Trabalho e Especialização Técnica em Necropsia e Anatomia Médico Legal.  

 

A FACULDADE LS foi credenciada em 2005, período em que se registra grande expansão do setor 

privado na área da Educação Superior. Iniciou com a implantação de dois cursos, um na área de 

Saúde - Curso de Bacharel em Enfermagem - e outro na área de Ciências Humanas – Curso de 

Letras: Português e Respectivas Literaturas. Para tanto, estabeleceu critérios das disciplinas 

obrigatórias das atividades acadêmicas do bacharelado e da licenciatura, estruturados em semestres 

letivos, possuindo matrícula em bloco semestral, sendo ao estudante dado o direito de opção por sua 

realização completa, conforme o semestre oferece, ou de apenas a matrícula no mínimo em três 

disciplinas. 

 

No ano de 2007 foi instituída a Coordenação de Extensão (COEX/LS), unidade responsável pela 

formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos e programas da Extensão 

Acadêmica, bem como pela definição de uma política cultural para a Faculdade. Fundamentadas em  

um modelo político pedagógico participativo, prima pela busca da qualidade social, integrando 

escola-comunidade e desenvolvendo ações de extensão ligadas ao ensino e à pesquisa, 

contribuindo, assim, para a formação integral de nossos estudantes.  

 

No mesmo ano, a Faculdade LS também criou o Comitê Institucional de Ética (CIE), colegiado de 

caráter exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão, instituída 

no mesmo período. Órgão criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como 

orientar pesquisadores e estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com seres 

humanos e a necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que envolvam seres 

humanos para Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP). 

Em 2008, atendendo a demanda da comunidade e do mercado de trabalho, dois cursos tecnológicos 

foram implantados: Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e Curso Superior em Gestão 

Hospitalar. No mesmo ano, foram submetidos ao MEC/INEP toda documentação necessária para 

autorização da oferta dos cursos de Administração, Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências 

Biológicas Licenciatura, Farmácia (Bacharelado) e Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Financeira. No entanto, a conclusão dos atos de avaliação dos referidos cursos ocorreu somente 

em2011. 
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O recredenciamento da Faculdade LS ocorreu em 2014. Na visita in loco, os avaliadores do 

MEC/INEP comprovaram que as políticas institucionais atendem aos critérios de qualidade 

estabelecidos para a Educação Superior e estão devidamente implantadas, de modo que o 

Conceito Institucional 4 (Muito Bom) foi atribuído. Quanto ao Índice Geral de Cursos, a IES mantém 

Conceito Satisfatório (3), conforme registro do Sistema e-MEC a seguir: 

 

  MANTENEDORA 

Mantenedora :  (2148) SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA - EPP 

CNPJ : 02.846.920/0001-50 
 

  IES 

Nome da IES - Sigla : (3396) FACULDADE LS – FACELS 

Endereço: Setor Nº: Lote 05 
 

  ÍNDICES 

Índice Valor Ano 

  CI - Conceito Institucional: 4 2014 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 3  

  IGC Contínuo: 2.3112  
 

DETALHES DA IES 

(Código) Nome da IES:  (3396) FACULDADE LS – FACELS 
 

  PROCESSOS E-MEC 

Fonte: e-MEC (2015) 

Atualmente, a Faculdade LS oferta os seguintes cursos de graduação nas áreas de saúde e 

negócios: 

1. Administração (Bacharelado) 

2. Ciências Biológicas Bacharelado 

3. Ciências Biológicas Licenciatura 

4. Enfermagem (Bacharelado) 

5. Farmácia (Bacharelado) 

6. Nutrição (Bacharelado) 

7. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira 

8. Curso Superior em Gestão Hospitalar 

9. Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

 

Além desses, a IES aguarda autorização para oferta do curso de Ciências Contábeis, e planeja 

para o próximo quadriênio a ampliação de cursos na área da saúde, gestão e negócios.  
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O quadro 2 especifica os atos legais dos cursos ofertados pela Faculdade LS, no âmbito da 

graduação.  

 

Quadro 2 – Atos Legais dos Cursos de Graduação da Faculdade LS 

 

CURSO HABILITAÇÃO PORTARIADE 

AUTORIZAÇÃO 

PORTARIA DE 

RECONHECIMENTO 

Bacharelado em 

Enfermagem - Diurno 

Enfermagem 

(Bacharelado) 

Portaria nº. 2553 de 

15/07/2005 

 

 

Portaria nº. 1531 de 

14/09/2009 

 

 Bacharelado em 

Enfermagem - 

noturno 

Enfermagem 

(Bacharelado) 

Portaria nº. 715 de 

20/03/2006 

 

Portaria nº. 1531 de 

14/09/2009 

 

CursoSuperior de 

Tecnologia em 

Radiologia 

 

Radiologia Portaria nº. 483 de 

17/08/2007 

 

 

Portaria nº. 447 de 

01/11/2011 

 

 
Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão Hospitalar 

 

Gestão Hospitalar 

(Tecnológico) 

Portaria nº. 530de 

19/10/2007 

 

 

Portaria nº. 430de 

21/10/2011. 

 

 
Bachareladoem 

Farmácia 

Farmácia 

(Bacharelado) 

Portaria nº. 502de 

22/12/2011 

 

DOU Nº. 247 Seção I 

– 

Pagina 194 –Brasília – 

de 26/12 de 2011. 

 

200 vagas anuais 

Aguardando avaliação  

Bacharelado em 

Biologia 

 

Ciências 

Biológicas 

(Bacharelado) 

Portaria nº 251 de 

07/07/2011 

 

 

Aguardando publicação  

Licenciatura em 

Biologia 

 

 

Ciências 

Biológicas 

(Licenciatura) 

Portaria nº 205 de 

27/06/2011 

 

 

Aguardando avaliação 

Bacharelado em 

Administração 

Administração 

(Bacharelado) 

Portaria nº 502 de 

22/12/2011 

 

 

Aguardando avaliação 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão Financeira 

Gestão 

Financeira 

Portaria nº 385 de 

19/09/2011 

 

 

Aguardando publicação  

 

Bacharelado em 

Nutrição  

Nutrição  Portaria nº 563 de 

27/09/2016 

- 

 

 

O Programa de Pós-Graduação foi fundado em dezembro de 2007, quando o Conselho 

Deliberativo da Mantenedora aprovou a proposta feita pela Faculdade LS com área de 

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=MjY0NTk5XzEwMTUyLnBkZg==&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=MjY0NTk5XzEwMTUyLnBkZg==&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv


 LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

www.ls.edu.br/faculdade| Telefone: (61) 3352-2294  27 

concentração em “SAÚDE" e com sua interface em “EDUCAÇÃO”, para que se estabelecesse um 

programa de natureza interdisciplinar. 

 

A Pós-Graduação Lato Sensu abrange exclusivamente os Cursos de Especialização e destina-se 

ao aprofundamento dos conhecimentos obtidos na graduação, ao preparo do estudante para o 

mercado de trabalho ou para iniciar a vida acadêmica na docência e na pesquisa.  

 

O programa está em plena expansão, e atualmente os seguintes cursos são ofertados:  

 

 Atenção Farmacêutica 

 Auditoria, Gestão e Planejamento em Saúde 

 Docência do Ensino Superior 

 Enfermagem do Trabalho 

 Enfermagem Obstétrica 

 Radioterapia e Tomografia Computadorizada 

 Ressonância e Anatomia Radiológica 

 Unidade de Tratamento Intensivo – UTI 

 Urgência e Emergência 

 

A Faculdade LS vem crescendo e ganhando expressão no cenário local. Mesmo sendo considerada 

uma Instituição de pequeno porte, tem se destacado por sua atuação junto a comunidade, com 

destaque para a área da saúde. Desse modo, uma breve análise do perfil dos estudantes é 

necessária evidenciar o papel social desenvolvido por essa IES.  

 

5. PERFIL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE LS _________________________ 

 

Considerando o perfil de ingressantes dos últimos cinco anos, mapeado por meio do Sistema 

Educacional Integrado utilizado pela IES, destaca-se que: 

 mais 70% são do sexo feminino e oriundos de escolas públicas da região; 

 a maioria dos estudantes afirmam ter renda familiar de até três salários mínimos; 

 mais de 80% dos estudantes trabalham e estudam concomitantemente; 

 aproximadamente 50% se declararam branco e somente cerca de 14% negros; 
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 em relação ao grau de escolaridade dos pais, mais 40% afirmaram que possuem apenas o 

ensino fundamental do 1º ao 5º ano e menos de 10% concluíram o ensino superior. 

É possível concluir que o público-alvo da Faculdade LS é pertencente à Classe Social D (de acordo 

com a classificação do IBGE 2015), sendo o ingresso no ensino superior uma oportunidade de 

inclusão e promoção de maiores possibilidades de conhecimento e ascensão no mercado de 

trabalho e, consequentemente, de ascensão social.  

Ademais, ao analisar esses dados, a Faculdade LS tem de forma constante ampliado as políticas de 

ensino e apoio ao estudante a fim de favorecer o seu acesso e a permanência. Desde 2013, o 

número de bolsas vinculadas aos Programas Sociais foi ampliado de modo significativo, com 

destaque para o Prouni, como pode ser observado nos gráficos a seguir: 

Gráfico 1- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2014) 

 

 

Gráfico 2- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2015) 
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Gráfico 3- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2016) 
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II. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

1. DADOS GERAIS __________________________________________________ 

 

 Nome do Curso: Ciências Biológicas – Licenciatura  

 Nome da Mantida: FACULDADE LS 

 Endereço de Funcionamento: Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga / DF 

 

Atos Legais do curso 

- Portaria de Autorização: Portaria nº 205 de 27/06/2011 - DOU Nº. 122 Seção I–Pagina 11 –

Brasília – de 28/06 de 2011 

- Conceito de Curso no ato da Autorização: 4 

- Portaria de Reconhecimento: 

- Conceito de Curso no ato do Reconhecimento:  

 

 Turno de funcionamento: Matutino/Noturno 

 Total de vagas anuais autorizadas: 150 vagas anuais 

 Regime acadêmico: seriado semestral 

 Regime de matrícula: semestral 

 Tempo de integralização curricular: 6 semestres 

 Tempo de integralização curricular mínima: 6 semestres 

 Tempo máximo de integralização: 9 semestres 

 Carga horária total do curso (incluindo o Estágio Supervisionado e Atividades 

Complementares): 3.000 horas 

 Coordenador: Professor Mestre Daniel Oliveira Freire 
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2. JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO: RELEVÂNCIA SOCIAL COM 

BASE NOS FATORES SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS _________ 

 

2.1 Contexto profissional 

A regulamentação da profissão de Biólogo deu-se em 1979, pela Lei Nº 6.684/79. Mais tarde, em 

1982, sofreu alteração pela Lei Nº 7.017, que foi regulamentada pelo Decreto Nº 88.438, de 28 de 

junho de 1983. De acordo com o artigo 2º deste Decreto, o exercício desta profissão é privativo aos 

portadores de diploma de Bacharel ou Licenciado em curso de História Natural ou Ciências 

Biológicas, bem como do Licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia.  

O Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, reconhece como atribuições dos biólogos a 

elaboração e execução de projetos de pesquisa científica básica e aplicada, a prestação de serviços 

de consultoria a instituições diversas, no âmbito de sua especialidade, a realização de perícias e 

emissão de laudos técnicos. Reconhece, ainda, como atribuição exclusiva do Licenciado em 

Ciências Biológicas a atuação como professor no ensino fundamental e médio.  

As Ciências Biológicas têm despontado como uma das mais promissoras áreas em termos de 

avanços científicos e tecnológicos, com grandes perspectivas de descobertas revolucionárias nesta 

área do conhecimento, com repercussões sobre a vida do cidadão comum. Nessa direção, observa-

se que, hoje, empresas, instituições, as pessoas de forma geral buscam entender e agir segundo os 

preceitos da sustentabilidade, com melhor (re) utilização de resíduos e menor dano ao ambiente e à 

saúde. Para tanto, é fundamental o desenvolvimento de estratégias de educação continuada sob a 

supervisão de biólogos e orientações precisas à população. 

Efetivamente, os avanços relativos à Biotecnologia têm tido grandes desdobramentos técnico-

científicos sobre as mais diversas áreas, com reflexos sobre a saúde dos cidadãos, sobre a 

agroeconomia, bem como sobre a indústria alimentícia e a farmacêutica, influindo sobre a 

competitividade das empresas nacionais, dentro e fora do País, além do potencial do 

desenvolvimento de processos relacionados com a recuperação e monitoramento ambiental.  

O Brasil, como país em desenvolvimento, não pode prescindir do grande potencial que representam 

seus recursos naturais, uma grande riqueza encontrada em poucas nações do mundo. Este 

patrimônio nacional constitui um rico banco de genes, englobado sob o nome de Biodiversidade. 

Neste panorama, estudos ecológicos sobre a biodiversidade são de grande importância para o País. 

O Distrito Federal, situado na região do Cerrado, reúne várias condições de representatividade deste 

importante bioma brasileiro, não só devido à sua riqueza de espécies, como também pela existência 

de importantes áreas de conservação. A importância da Ecologia para a população se estende para 
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a região do entorno do Distrito Federal, não apenas no que tange à preservação, mas, também, a 

recuperação de áreas degradadas, com desdobramentos sobre o Ecoturismo, vocação há muito 

apontada para esta região. 

O desenvolvimento de estratégias de conservação e utilização racional dos recursos genéticos da 

Biodiversidade requer a formação de profissionais com uma visão holística dos processos biológicos, 

capazes de associar conhecimentos da flora, fauna e microbiota com as novas ferramentas 

genômicas e de biologia molecular. É aquilo que podemos chamar de “naturalistas com 

conhecimentos de técnicas e conceitos modernos da Biologia”.  

Neste sentido, a criação do Curso de Ciências Biológicas na Faculdade LS deve-se não somente à 

compreensão da relevância da atividade do biólogo e da demanda regional por estes profissionais, 

mas, também, à importância e à necessidade de professores que atuem no ensino das Ciências 

Naturais e da Biologia, em nível do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, respectivamente. 

 

5.2 Mercado de Trabalho 

As funções que podem ser exercidas pelos biólogos foram estabelecidas com amparo na Legislação 

Federal (Lei 6.684/79 e Decreto n. 88.438/83). O capítulo I da referida Lei, em seu artigo 2, descreve 

as funções do Biólogo:  

Art. 2. Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente 

habilitados na forma da Legislação específica, o biólogo poderá:  

I – formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da 

Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionam à preservação, saneamento e 

melhoramento do meio ambiente, executando direta, ou indiretamente, as atividades resultantes 

desses trabalhos;  

II – orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e 

associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no âmbito de sua 

especialidade;  

III - realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo 

efetivamente realizado. 

Atualmente, os locais de atuação dos biólogos são os mais diversificados, podendo exercer suas 

atividades em instituições de pesquisa, empresas públicas e privadas; indústrias de biotecnologia 

nacionais e internacionais; indústrias de alimentos, de fertilizantes, de inseticidas, de laticínios e de 

produtos farmacêuticos; hospitais, laboratórios clínicos e anátomo-patológicos; herbários, biotérios, 
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zoológicos e museus; ONGs nacionais e internacionais na área ambiental; instituições públicas e 

privadas de ensino fundamental e médio (apenas para o licenciado) e superior.  

Estas considerações gerais levam a crer que o mercado de trabalho para o Biólogo é diversificado, 

amplo e crescente, seja em funções administrativas, de ensino ou de pesquisa, seja em instituições 

públicas ou privadas e, mesmo como consultor e como empreendedor na atividade de produção de 

bens e serviços ou na atividade educacional.  

No Distrito Federal, o papel do biólogo se amplia. Isso porque há o agravante da ocupação irregular 

do território, o que se torna um complicador em certa medida, no que diz respeito a manutenção do 

bioma cerrado causando conflitos entre a demanda existente a partir da expansão da cidade e a 

fragilidade ambiental na qual está inserida. Esse crescimento desordenado de ocupação antrópica 

associado à industrialização incipiente, à transformação de zonas rurais em alternativa de moradia 

para a classe média urbana e o surgimento de novas áreas e crescimento dos existentes núcleos 

urbanos e assentamentos, provocam um desgaste considerável dos recursos naturais e, 

consequentemente, deteriorização do meio ambiente. É preciso profissionais capacitados para atuar 

e intervir nesses espaços. 

Ademais, nos últimos anos, têm-se discutido o conceito de “Desenvolvimento Sustentado”, que se 

contrapõe ao modelo econômico adotada no Brasil e em boa parte dos países do mundo por 

postular, como premissa básica, que os recursos naturais são o sustentáculo atual e futuro da vida 

da Terra. Por esse motivo, nenhuma geração tem o direito de usufruir deles até a exaustão, ou de 

inviabilizar seu uso pelas gerações futuras. Na prática, a adoção desse modelo requer aprofundado 

conhecimento do meio ambiente (físico, biológico e antrópico) e de sua dinâmica, o que permite 

avaliar seu potencial de uso, determinar suas vulnerabilidades e vocações, propor formas adequadas 

de apropriação dos recursos em função de sua capacidade de suporte do meio ambiente às 

atividades que nele se desenvolve. 

É nesse contexto que a educação ambiental e o conceito de sustentabilidade são trabalhados, de 

forma transversal, no currículo da Biologia e dos demais cursos oferecidos pela Faculdade LS, 

preparando profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade 

sustentável. Considera-se que esses aspectos socioambientais são fundamentais para a formação 

do profissional licenciado, uma vez que atua como educador, agente de transformações sociais e 

ambientais. 

Com o aumento populacional do Distrito Federal, constata-se, ainda, uma crescente demanda de 

profissionais de ensino, incluindo os de Ciências Biológicas. Os Licenciados egressos do Curso de 

Ciências Biológicas da Faculdade LS encontram um considerável número de escolas de ensino 

fundamental e médio em funcionamento no Distrito Federal, incluindo as da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal – SEDF – e as instituições particulares, como dito antes. 
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Atrelada as demandas nas escolas, o Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece metas a serem 

cumpridas até 2024 no que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. Afirma na meta 

15:todos professores da educação básica devem possuir formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Disso decorre quetodos os 

professores do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio devem ter licenciatura na 

área em que atuam. Esse percentual está em 32,8% nos anos finais do ensino fundamental e em 

48,3% no ensino médio, de acordo com dados do Observatório do PNE, que reúne informações 

sobre cada meta e estratégia do plano. 

Apesar da demanda crescente por professores, observa-se que o interesse dos estudantes pela 

licenciatura têm diminuído no Brasil. Os dados do CENSO 2014 mostram que 56,6% dos estudantes 

estão nos cursos de bacharelados e apenas 23,9% nas licenciaturas. E que nas instituições privadas, 

as licenciaturas concentram somente 15,34% dos graus oferecidos. Somando-se a isto, os dados do 

IBGE referentes a 2013 indicam que houve uma queda de 22% no crescimento nominal de 

estudantes concluintes, e que, ano após ano, o número de ingressantes diminui. Em 2012 houve 

uma queda de 6%; em 2013, 13%, e em 2014 a baixa foi de 16% de estudantes ingressantes na 

licenciatura de Ciências Biológicas. 

No DF, a situação também é de queda no número de ingressantes e concluintes. O gráfico a seguir 

demonstra essa diminuição crescente. 

Gráfico 4 – Situação do estudante em formação de professor de Biologia no DF (2009-2014) 
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Nesse sentido, faz-se relevante a oferta da licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculdade LS, 

como uma forma de superar o déficit na disponibilidade de cursos voltados para a docência e 

contribuir para a ampliação das possibilidades de formação profissional na educação superior. Além 

disso, a proposta da IES é oferecer um curso diferenciado, atraente aos estudantes- futuros 

docentes, com metodologias diversificadas, que viabilizem a formação de um professor capaz de 

intervir na sua realidade e promover a aprendizagem em seus alunos. 

Para tanto, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade LS oportuniza uma grade 

curricular estruturada de modo a favorecer uma profissionalização sólida e atual, com disciplinas de 

ampla abrangência, que possibilitam ao egresso o desenvolvimento de habilidades e competências 

para o exercício das diferentes atividades que o mercado de trabalho e a sociedade solicitam.  

Aliando teoria e prática profissional, estimulando ações interdisciplinares e articulando o ensino a 

iniciação científica e a extensão, o Curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade LS 

volta-se para um processo formativo direcionado às necessidades do mundo contemporâneo. Para 

isso, a estrutura curricular tem buscado deslocar o eixo da formação tradicional - centrada na 

tendência tradicional de ensino, para um processo em que a formação esteja sintonizada com as 

necessidades ambientais e sociais, tendo como fundamentos: 

• a diversificação no cenário de aprendizagem; 

• a integração dos conteúdos específicos e pedagógicos; 

• a visão humanística que considere os aspectos bio-psico-sociais, filosóficos, políticos, 

econômicos, culturais e ecológicos, como elementos indissociáveis da realidade; 

• a visão integral do curso que leve em consideração as transformações ocorridas no mundo 

do trabalho, no campo científico e tecnológico; 

• a consciência de valorização da categoria profissional;  

• a integração entre o ensino, a iniciação científica e a prática profissional que viabilize a 

articulação ensino– trabalho-comunidade. 

 

No campo da extensão, projetos integradores voltados para as ações de responsabilidade social da 

IES e aproximação com a comunidade foram implementadas e estão em desenvolvimento. Entre 

esses, destacam-se: visitas técnicas a parques ecológicos, zoológico, áreas de preservação, dentre 

outros. 

Ademais, o Núcleo de Extensão da Faculdade LS oferta periodicamente um conjunto de cursos de 

atualização, organiza minicursos durante as Jornadas Acadêmicas, workshop e simpósios com o 
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objetivo de integrar ensino e comunidade e favorecer práticas interdisciplinares que diversificam o 

currículo acadêmico, favorecendo, assim, um ensino diferenciado e de qualidade. 

E com a intenção de difundir o conhecimento produzido, atividades de iniciação científicas são 

estimuladas. Para tanto, os estudantes são incentivados a observar a realidade social e, a partir da 

identificação de demandas específicas, desenvolver pesquisas e estudos que possibilitem novas 

alternativas de atuação e intervenção do biólogo. As linhas de pesquisa foram definidas e docentes e 

estudantes contam com o apoio do Comitê de Ética e Pesquisa e com o incentivo do Programa de 

Iniciação Científica, fatores que contribuem para esse processo.  

Em síntese, a oferta da licenciatura em Ciências Biológicas está fundamentada em 

necessidades sociais e políticas da formação profissional e com base nocontexto regional, 

considerando tanto a crescente demanda local por professores biólogos como na necessidade de 

formação de profissionais capacitados para intervir na sociedade. De modo que possam atender as 

exigências do mercado de trabalho eàs especificidades do trabalho docente. Capacitado, ainda, para 

atuar no campo da extensão e da iniciação científica, assegurando uma formação de qualidade e 

promovendo diferentes atividades de enriquecimento curricular.  
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III. ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: ÓRGÃOS COLEGIADOS __________________ 

 

De acordo com o Regimento Interno, CAPÍTULO I, DOS ORGÃOS: Art. 3º, são órgãos da faculdade: 

I - Conselho Superior;  

II - Diretoria Geral; 

III – Diretoria de Ensino; 

IV– Instituto Superior de Educação; 

V - Colegiado de Curso; 

VI - Coordenadoria de Curso. 

 

Figura 1 - Organograma Institucional 

 

Fonte: PDI 

 

O funcionamento dos órgãos deliberativos, conforme artigo 4º do Regimento Geral, obedece às 

seguintes normas: 
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I - as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, extraordinariamente, por 

convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros do respectivo órgão; 

II - as reuniões realizam-se com a presença de metade mais um dos membros do respectivo órgão; 

III - as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer número;  

IV - nas votações são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do plenário; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto secreto; 

d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá o voto de qualidade; 

e) nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu 

interesse particular; 

f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto; 

V - da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria reunião ou início 

da reunião subsequente; 

VI - os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de comparecer às reuniões, são 

representados por seus substitutos; 

VII - as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico, aprovado 

pelo Colegiado, são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em 

caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos assuntos. 

 

O artigo 5º destaca que é obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade na Instituição o 

comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam parte. 

 

De forma específica, é importante ressaltar a composição, as atribuições e o funcionamento do 

Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante. 

 

 

1.1- O Colegiado de Curso ________________________________________________ 

 
Conforme Regimento Geral da Faculdade LS e Regulamento Interno, o Colegiado de Curso é um 

órgão consultivo em matéria administrativa e disciplinar e deliberativo em matéria didático-científica. 

Tem por finalidade acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico; discutir temas ligados ao 

curso; planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso. 

O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares para mandato 

de 1 (um) ano, com direito à recondução. 
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Constituição do Colegiado de Curso  

 

O Colegiado de Curso é constituído:  

I – pelo Coordenador, seu Presidente;  

II – pelos professores vinculados ao curso;  

III - pelos professores vinculados a outros Colegiados da Faculdade, mas que ministram aulas no 

curso;  

IV – por um representante estudantil, indicado por seus pares, com mandato de 01 (um) ano, 

permitida apenas uma recondução. 

§ 1º - O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida a recondução. 

§ 2º - Em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é substituído por um professor, 

designado pela Diretoria Geral. 

§ 3º - O Colegiado de Curso conta com o apoio técnico-pedagógico dos membros do seu respectivo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído por 05 (cinco) professores do curso, conforme 

preconiza a legislação.  

 

 

Competências do Colegiado de Curso: 

 

São competências gerais, conforme Art. 30 do Regimento Geral: 

I - fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas; 

II - elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 

respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder 

Público; 

III - promover a avaliação do curso; 

IV - decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos 

interessados; 

V - colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 

VI - exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais 

órgãos colegiados. 

 

Conforme Regulamento Interno compete ao Colegiado de Curso, de forma específica: 

I – avaliar e propor melhorias ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a fim de adequá-lo ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e às necessidades que se fizerem necessárias, 

submetendo-o à aprovação da Direção Geral; 

II - definir o perfil profissiográfico dos egressos do curso;  
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III – elaborar, no início de cada ano letivo, o calendário das atividades do curso, tais como: 

cronograma de reuniões ordinárias, atividades complementares, cursos de extensão, semana 

pedagógica, simpósios, jornadas dos cursos, entre outros eventos acadêmicos;  

IV – analisar os resultados apresentados pelos estudantes participantes do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (ENADE), com a finalidade de conhecer o respectivo desempenho 

e propor mudanças curriculares, quando for o caso;  

V – aprovar os Planos de Ensino elaborados pelos professores, considerando a 

compatibilidade entre seus objetivos e a integração dos respectivos conteúdos programáticos;  

VI - opinar sobre a reestruturação ou reformulação do Projeto Pedagógico do Curso; 

VII - distribuir encargos de ensino e de extensão entre seus professores, respeitadas suas 

especialidades e coordenar-lhes as atividades;  

VIII - pronunciar-se, quando necessário, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

estudantes transferidos ou de portadores de diploma de nível superior;  

IX – propor à Diretoria Geral a oferta de cursos de especialização e de extensão relativos à 

área do conhecimento do curso;  

X - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Colegiado elaborado pelo seu 

Coordenador; 

XI – propor aos órgãos superiores programas para a atualização de seus quadros de docentes 

e discentes;  

XII - propor à Diretoria Geral a admissão de monitores; 

XIII- opinar sobre a criação de comissões necessárias aos trabalhos da IES; 

XIV – opinar, em grau de recurso, sobre questões a serem submetidas ao Conselho Superior; 

XV –incumbir-se de outras atribuições que lhe estejam previstas neste regulamento, ou que 

decorram de seu campo de decisão e responsabilidade. 

 

Compete ao Coordenador de Curso, Presidente do Colegiado (Art. 33 do Regimento Geral): 

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

II - representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da Faculdade; 

III - elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios para a organização 

do calendário acadêmico; 

IV - orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

V - fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e planos de 

ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria; 

VI - acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito de seu curso; 

VII - homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 

VIII - exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 
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IX - executar e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e as normas dos demais 

órgãos da Faculdade; 

X - exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem 

atribuídas pelo Diretor Geral e demais órgãos da Faculdade. 

 

Quanto ao funcionamento do Colegiado de Curso, destaca-se: 

 O Colegiado reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, quando convocado pelo seu Presidente, por sua própria iniciativa ou a 

requerimento de, no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros.  

 A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

 Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação pode ser feita 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 A ausência de representantes de determinada categoria não impede o funcionamento do 

Colegiado, nem invalida as decisões. 

 O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso prevalece a qualquer 

outra atividade acadêmica, o comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de 

Curso, vedada qualquer forma de representação. 

 Para instalar-se reunião de Colegiado o quorummínimo para reunião é de maioria absoluta, e 

para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos presentes. 

 

Importante destacar que o comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso 

prevalece a qualquer outra atividade acadêmica.  

 

 

1.2- O Núcleo Docente Estruturante_______________________________________ 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao 

Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização 

contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

 

As atribuições do NDE, conforme Regulamento Interno, são:  

I. Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para a devida 

apreciação;  

II. Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com as 

disponibilidades do mercado de trabalho;  

III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas;  
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IV. Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e aderentes às 

políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do conhecimento;  

V. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso de 

graduação;  

VI. Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para análise a 

aprovação do Colegiado de Curso;  

VII. Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento dos 

estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do curso, observadas as normas 

preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a matriz 

curricular do curso;  

IX. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico;  

X. Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação pedagógica 

continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais dificuldades detectadas;  

XI. Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes 

e monitores, quando necessário;  

XII. Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo curso;  

XIII. Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  

XIV. Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para a 

autoavaliação do curso; 

XV. Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos na 

autoavaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação externa;  

XVI. Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo na 

formação do perfil profissional do egresso;  

XVII. Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores.  

 

O Núcleo Docente Estruturante, conforme Regulamento Interno, terá a seguinte constituição:  

I. Conforme preconiza a Resolução CONAES, cada NDE desta Instituição de Ensino será 

constituído por 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do respectivo Curso, 

garantindo-se a representatividade das áreas do conhecimento que o integram;  

II. O Coordenador do Curso, membro nato do NDE, deverá atuar como seu Presidente.  

§ 1º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE deverão ter titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, dando-se preferência para os 

portadores do título de doutor, quando houver essa possibilidade.  

§ 2º - Todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo parcial ou integral. 
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Sendo que a indicação dos nomes dos docentes que poderão compor o NDE será 

encaminhada pelo Coordenador do Curso à Direção de Ensino por meio de procedimentos 

estabelecidos pelo Colegiado de Curso, e tendo o mandato de cada membro duração de 02 

(dois) anos, permitida uma recondução.  

 

O Presidente do NDE, conforme previsto no Regulamento Interno, deverá possuir o título de Mestre 

e/ou de Doutor na área do conhecimento ou correlatas do curso e ter, no mínimo, 03 (três) anos de 

experiência no magistério superior, competindo-lhe:  

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto e ao de qualidade, quando for o caso;  

II. Representar o NDE junto aos órgãos superiores desta Instituição de Ensino Superior;  

III. Encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes desta Instituição de Ensino;  

IV. Designar um de seus membros para secretariar e lavrar as Atas das reuniões;  

V. Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores desta Instituição de 

Ensino;  

VI. Solicitar à Diretoria de Ensino o desligamento de membro do NDE, quando for o caso;  

VII. Executar outras atribuições pertinentes ao NDE que forem solicitadas pelos órgãos 

superiores. 

 

Do Funcionamento 

 

O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, de acordo com calendário 

estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Presidente ou por solicitação de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros. Ademais, no início de 

cada semestre letivo, no período destinado ao Planejamento de ensino, o Presidente do NDE deverá 

encaminhar à Diretoria de Ensino o calendário de reuniões, prevendo a realização de, pelo menos, 

duas semestrais.  

 

As reuniões deverão ter início com, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros, conforme 

Regulamento Interno. Constatada a falta de quórum, o início da sessão fica transferido para 30 

(trinta) minutos após a hora marcada na Convocação e, após este prazo, poderão funcionar com, no 

mínimo, 02 (dois) de seus membros, devendo constar em Ata os nomes dos docentes presentes e 

dos que, eventualmente, tenham justificado suas ausências.  

 

As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de 

presentes, sendo que, conforme Regulamento Interno, as votações deverão ser observados os 

seguintes procedimentos, a saber: 

I. Em todos os casos, o voto deverá ser aberto;  
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II. Qualquer membro do NDE poderá fazer constar expressamente em Ata o seu voto;  

III. Nenhum membro desse órgão poderá votar ou deliberar em assuntos que lhes seja de seu 

interesse;  

IV. Não serão admitidos votos por procuração.  

 

Destaca-se ainda a necessidade de registro das deliberações de cada reunião em Ata, que será 

discutida e votada na reunião seguinte para sua aprovação e assinatura dos membros que dela 

participaram.  

 

 

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS ___________________________________________ 

 

As políticas da Faculdade LS estão expressas de acordo com as seguintes dimensões: (1) ensino, 

(2) pesquisa, (3) extensão e (4) gestão. A dimensão do ensino contempla tanto a graduação como a 

pós-graduação. A formulação dessas políticas está organizada de acordo com objetivos e ações. Há 

ainda políticas destinadas à qualificação, plano de carreira e regime de trabalho. 

 

a) Políticas de Ensino 

A instituição educacional, como lócus de divulgação e sistematização do saber construído 

historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios de produção, assume, na 

contemporaneidade, aquilo que a caracteriza como instância articuladora do conhecimento nas suas 

diferentes dimensões. Nessa perspectiva, a política de ensino da Faculdade LS enfatiza a 

preparação do ser humano para entender e intervir adequadamente na sociedade em que vive, 

buscando formar cidadãos com uma visão inter e multidisciplinar de sua área de atuação, com 

pensamento global em suas ações e elevados padrões éticos.  

Os princípios pedagógicos estão estruturados sobre a égide da interdisciplinaridade e da 

contextualização que vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social, à compreensão 

de significados, à preparação para o exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas condições de 

vida e de organização social, ao relacionamento da teoria com a prática; cumprindo o disposto na Lei 

11.645 de 10/03/2008, Resolução CNE/CP 01 de 17/06/2004 e Portaria Normativa/MEC nº 21, de 28 

de agosto 2013. 

Visando um padrão de excelência acadêmica, o ensino proporciona a construção de competências, 

habilidades e atitudes, por meio da utilização de práticas pedagógicas diversificadas, fundamentais 
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na formação mais qualificada. Tais práticas deverão ser constituídas por aulas teóricas e teórico-

práticas, ao utilizar tecnologias educacionais inovadoras, práticas laboratoriais e de campo, 

elaboração de trabalho de conclusão de curso, atividades de monitoria e estágio, participação em 

projetos de pesquisa, de iniciação científica e em atividades de extensão, bem como em congressos, 

eventos, oficinas e colóquios, entre outros. 

São objetivos da política de ensino da Faculdade LS no âmbito do Curso da licenciatura em Ciências 

Biológicas: 

Objetivo 1 – Assegurar a oferta de um ensino de qualidade, pautando em um processo crítico, 

reflexivo e criativo, voltado a formação integral e articulado ao contexto histórico-cultural. 

Ações: 

• Formulação e avaliação das políticas e ações relacionadas ao curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas em consonância com a missão da Faculdade LS e de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais.  

• Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas, para conscientizar a comunidade acadêmica da sua importância na melhoria 

contínua da qualidade do curso.  

• Promoção da formação continuada dos professores do curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

da Faculdade LS. 

• Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência dos estudantes. 

• Fomento a integração, a convivência harmônica e o bem-estar social da comunidade interna.  

• Desenvolvimento de projetos integradores que atuem na realidade social e no processo saúde-

doença do cidadão.  

• Fomento a realização de atividades extracurriculares. 

• Implementação de cursos de pós-graduação lato senso na área da docência e Ciências Biológicas, 

a fim de promover a integração com o curso de graduação.  

Objetivo 2 – Incentivar ações inovadoras no processo didático.  

Ações: 

• Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras.  

• Fortalecimento da interdisciplinaridade. 
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• Estímulo ao desenvolvimento e a responsabilidade dos estudantes do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas em atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e aprimoramento 

profissional.  

• Incentivo a ampliação na promoção de eventos acadêmicos inovadores com a participação de 

palestrantes externos. 

• Reestruturação da matriz curricular conforme as disposições da Resolução CNE/CP n. 2, de 1º de 

julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

 

Objetivo 3 – Institucionalizar ações de interação com os egressos do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas.  

Ações: 

• Implementação da política de relacionamento com os egressos.  

• Implementação do programa de monitoramento dos egressos para fornecer subsídios ao curso, 

visando à constante atualização do currículo perante as necessidades da sociedade.  

• Desenvolvimento de ações de cooperação e de promoção institucional com os egressos.  

 

b) Política de Pesquisa  

A Faculdade LS, ao incentivar a iniciação científica, entende que está baseada no princípio de que 

aprender a pensar é uma atitude metodológica que se aplica a qualquer disciplina. Uma de suas 

funções é conduzir ao aprendizado de métodos e técnicas para o desenvolvimento da capacidade de 

pensar criticamente, direcionar o olhar e exercitar a habilidade para lidar com problemas e buscar 

soluções. 

Constituem objetivos essenciais da Faculdade LS para o curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, no campo da iniciação científica: 

Objetivo 4 – Promover a iniciação científica ao longo do processo formação. 

Ações:  

• Definição de linhas de pesquisa que deverão servir como um direcionamento para a capacitação de 

docentes e para o desenvolvimento dos discentes em programas de iniciação científica.  
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• Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de Iniciação Científica (PIC-LS).  

• Fomento a participação de docentes e discentes em eventos científicos para apresentação de 

trabalhos.  

• Apoio à produção bibliográfica dos docentes. 

 

c) Política de Extensão 

As atividades de extensão da Faculdade LS ocorrerão articuladas às atividades acadêmicas de 

ensino junto à comunidade local, visando, sobretudo, contribuir para elevar as condições de vida da 

comunidade e para o progresso e desenvolvimento da região. 

As atividades de extensão serão realizadas por meio de cursos, assessoramentos ou serviços a 

pessoas, grupos, comunidade, instituições. 

O objetivo no campo da extensão é: 

Objetivo 05 – Promover atividades de extensão, estimulando propostas inovadoras de 

interação comunitária. 

Ações: 

• Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de Extensão (PEx-LS) 

• Aumento do número de cursos de extensão oferecidos que atendam as necessidades dos 

estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas.  

• Estabelecimento de uma política de avaliação das ações de extensão. 

• Aprimoramento da interação dos estudantes com a comunidade nas ações de ensino e projetos 

sociais. 
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3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade LS, preocupada em cumprir sua Missão, procura atuar de forma responsável por meio 

da aplicação das melhores práticas de Ensino, Cultura, Arte, Extensão e Gestão, implementando 

ações voltadas a Gestão Integrada que envolve a qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde 

ocupacional e de responsabilidade ética e social. 

As mudanças que aconteceram nas duas últimas décadas, especialmente as relacionadas aos 

avanços científicos e tecnológicos e, também, às expectativas das empresas que têm enfrentado os 

mercados globalizados extremamente competitivos, têm provocado súbitas transformações no 

exercício do trabalho e nas modalidades de ensino. Essas necessidades, de uma maneira geral, têm 

demonstrado uma visão global dos problemas e das necessidades que a sociedade tem em relação 

ao ensino. 

A atual realidade, caracterizada por rápidas transformações no mundo do trabalho, pela 

competitividade e desintegração de barreiras que separavam setores econômicos, pela velocidade 

da informação e mercado em constante modificação, criaram novas necessidades dentre as quais a 

de uma profunda reflexão acerca da concepção e das finalidades da educação e sua relação com a 

sociedade, o tipo de indivíduo que se deseja formar e a contribuição de cada um na construção de 

um mundo mais justo. 

A Faculdade LS, neste sentido, pauta-se na necessidade de formação e qualificação de recursos 

humanos, a fim de acompanhar as transformações do mundo globalizado e atender às novas 

exigências do mercado. Contribui, com isso, para diminuir a demanda ainda existente de vagas no 

ensino superior do país e, especialmente, no Distrito Federal, por meio da oferta de um ensino de 

qualidade. 

Esta proposta está construída considerando o contexto de uma realidade complexa. Foram 

consideradas as potencialidades da Região Centro-Oeste brasileira e, mais precisamente, do Distrito 

Federal, dentre os quais necessitam de mão de obra-qualificada para o desenvolvimento de um 

serviço adequado ao que a população necessita. 

Assume-se, nessa perspectiva, o compromisso de trabalhar junto aos estudantes as situações que 

se apresentam como problemas e necessidades locais, regionais e nacionais, incluindo entre outras, 

a competência de trabalhar com as novas tecnologias; trabalhar com populações com características 

diferentes de suas próprias (da cultura, da linguagem, da família, da comunidade, do gênero, da 

escolarização) e trabalhar em outros ambientes educacionais além da escola. 
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No cumprimento da responsabilidade social, criaram-se diversos projetos institucionais, por meio do 

estabelecimento de projetos integradores, em que docentes e estudantes prestam atendimento à 

comunidade, realizam campanhas internas e externas- oficiais. 

Além disso, se fazem necessárias atividades comuns entre os cursos, tais como: ações sociais, 

jornadas e feiras temáticas envolvendo toda a comunidade acadêmica e sociedade do entorno da 

IES. Assim como, a obrigatoriedade de Estudo de temas relacionados com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-

brasileira e indígena (Lei nº11. 645 de 10/03/2008); Resolução CNE/CP No. 01 de 17 Junho de 2004, 

e a Portaria Normativa nº. 21 de 28 de agosto de 2013 da Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior (ABMES) em todos os cursos de ensino superior da Faculdade LS. Torna-se 

relevante, ainda, o estudo de políticas de educação ambiental e em direitos humanos, visando o 

desenvolvimento de valores sociais, visão, missão e vocação institucional, pelo qual recebemos o 

selo por participar dos eventos de responsabilidade social. 

Neste contexto, oferecemos a disciplina de Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, que para a 

licenciatura é obrigatória, sendo também ofertada para todos os demais cursos da Faculdade LS, 

bacharelados e tecnológicos, viabilizando, com essa formação específica, a inclusão social. 
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IV. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

O projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pressupõe que esta formação 

seja pautada em bases didático-pedagógicas e no estudo sobre os seres vivos, a relação entre eles 

e o meio ambiente, bem como dos processos e mecanismos que regulam a vida. Formando um 

profissional qualificado para atuar na docência em Ciências Biológicas e Ciências Naturais, bem 

como em atividades correlatas à docência na educação não formal e informal.  Compreendendo que 

os conhecimentos naturais não se dissociam dos sociais, políticos, econômicos e culturais, tendo 

como base, também, o rigor científico e intelectual e fundamentado em princípios éticos, políticos e 

estéticos.  

Para a tanto, a estrutura curricular proposta pela Faculdade LS busca capacitar os estudantes para 

conhecer e intervir sobre os problemas e situações do ambiente, compreendendo que a vida se 

organizou ao longo do tempo, sob a ação de processos evolutivos, e tendo como resultado a 

diversidade de formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas. Assim, favorecer o 

entendimento de que os diversos organismos não estão isolados, ao contrário, constituem sistemas 

com complexas relações de interdependência, o que envolve as condições físicas do meio, do modo 

de vida e da organização funcional próprios das diferentes espécies, conforme propõe o Parecer 

CNE/CES 1.301/2001. 

Nesse sentido, a estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas elencadas na matriz 

curricular visa favorecer aconstituição de profissionais adequados ao momento social e científico, 

possibilitando a formação delicenciados em ciências biológicas capazes de compreender, analisar, 

criticar e intervir nos diversos contextos em que estão inseridos de forma competente, humana e 

ética. Esse processo possibilita a inserção dos egressos no mercado de trabalho, desenvolvendo 

alternativas que atendam à melhoria da qualidade de vida da comunidade local e da sociedade como 

um todo, além do desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua atuação como cidadão e 

como biólogo. 

Ademais, o curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade LS está organizado segundo 

os padrões definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais preconizadas pelo MEC (2001), 

Resolução n.º 7 de 11 de março de 2002, que indicam a relevância dos processos formativos 

incluírem a identificação de problemas e necessidades atuais e prospectivas da sociedade, assim 

como da legislação vigente, garantindo uma sólida formação básica inter e multidisciplinar. 

Tendo em vista estas colocações, as premissas da organização didático-pedagógica do Curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade LS são: 
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 currículo integrado e fundamentado no equilíbrio entre a aquisição de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores;  

 integração dos conteúdos específicos e pedagógicos;  

 currículo flexível, dinâmico e contextualizado;  

 articulação entre teoria e prática, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e 

didáticos;  

 ensino centrado na interação ativa entre professor e estudante, com atividades curriculares e 

extracurriculares de formação; 

 compreensão da evolução epistemológica dos modelos explicativos dos processos biológicos; 

 metodologia de aprendizagem problematizadora, orientada aos problemas mais relevantes da 

sociedade; 

 abordagem de temas transversais como: cidadania e direitos humanos, diversidade e 

sustentabilidade; 

 avaliação para as aprendizagens, na perspectiva avaliação formativa. 

 

Tendo em vista esses princípios, a Faculdade LS tem buscado diversificar as metodologias e as 

modalidades de ensino que compõem o processo de formação dos estudantes. Por isso, a partir de 

2017 serão ofertados cursos de extensão e algumas disciplinas baseadas na Educação à Distância 

(conforme proposto Decreto n.º 5.622/2005), mais especificamente relacionadas ao proposto pelo 

ensino híbrido. Essa recente metodologia, o ensino híbrido, alia o ensino presencial, realizado ao 

longo das disciplinas e o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem por meio das 

tecnologias de informação e comunicação consolidadas na educação à distância. 

 

1. OBJETIVOS DO CURSO ______________________________________________ 

 

1.1- Objetivo Geral 

O objetivo do curso de licenciatura em Ciências Biológicas é formar docentes pautados em 

fundamentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, a partir de diferentes visões de mundo e 

alicençardos em valores éticos, estéticos e políticos, integrando inovação a uma educação crítica e 

reflexiva sobre o meio ambiente e a ação da atividade humana na natureza. 

 

1.2- Objetivos específicos 

 Promover sólida formação teórico-prática e profissional nos campos da educação e das 

ciências da natureza, fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades necessários à docência;  
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 Promover uma formação integrada, interdisciplinar e contextualizada, considerando os 

fundamentos da educação, da organização da educação brasileira e das políticas 

públicas educacionais. 

 Promover uma reflexão crítica acerca do papel das ciências da natureza em nossa 

sociedade a partir do entendimento de sua relação dialética e da dinâmica sócio-histórica; 

 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. 

 

Para tanto, as habilidades e competências indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Ciências Biológicas, Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de março de 2002, e o Parecer 

CNE/CES n.º 1.301/2001, devem ser desenvolvidas ao longo do processo de formação, de modo 

que os estudantes possam: 

a) Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, dignidade 

humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e 

solidariedade;  

b) Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem inclusive 

em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com 

respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência;  

c) Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, 

comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados 

para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;  

d) Portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na 

perspectiva sócio-ambiental; 

e) Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a 

legislação e políticas públicas referentes à área;  

f) Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas referente 

a conceitos/princípios/teorias;  

g) Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;  

h) Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de 

processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão 

de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;  
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i) 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;  

j) Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação 

profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua 

transformação;  

k) Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a 

democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à 

biodiversidade;  

l) Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos 

profissionais, de modo a estar preparado para a contínua mudança do mundo produtivo;  

m) Avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos 

resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e 

epistemológicos;  

n) Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de 

flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções 

sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional. 

Para a formação do egresso proposto pela Faculdade LS, o curso de Ciências Biológicas busca, 

ainda, desenvolver ao longo da graduação, as seguintes competências e habilidades sugeridas 

nas Portarias n.º 215 de 26 de julho de 2011 e a n.º 236, de 02 de junho de 2014 referentes ao 

Enade: 

a) Analisar e interpretar o desenvolvimento do pensamento biológico, incluindo seus aspectos 

científicos, históricos e filosóficos; 

b) Compreender a abordagem evolutiva como eixo integrador do conhecimento biológico; 

c) Inter-relacionar causa e efeito nos processos naturais, incluindo os aspectos éticos, sociais, 

ambientais e étnico-culturais; 

d) Compreender e interpretar o desenvolvimento científico e tecnológico e seus impactos na 

sociedade, na conservação e na preservação dos ecossistemas; 

e) Diagnosticar e problematizar questões inerentes às Ciências Biológicas de forma 

interdisciplinar e segundo o método científico; 
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f) Planejar, gerenciar e executar projetos, perícias, emissão de laudos, pesquisas, consultorias e 

outras atividades profissionais definidas na legislação e em políticas públicas; 

g) Utilizar a linguagem científica e técnica com clareza, precisão, propriedade na comunicação e 

riqueza de vocabulário; 

h) Executar técnicas básicas e aplicadas, em laboratório e em campo; 

i) Aplicar os fundamentos e as técnicas de ensino de Ciências e de Biologia para a Educação 

Básica; 

j) Compreender os processos de aprendizagem relacionados à diversidade e às necessidades 

educacionais especiais. 

 

 

2. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO ___________________________________ 

 

Tratar do protagonismo discente implica abandonar a perspectiva tradicional da educação na qual o 

estudante é visto como um sujeito passivo, mero receptor de informações. A perspectiva do 

estudante como protagonista o coloca como sujeito que toma para si os rumos de seu aprendizado 

nos diversos espaços de aprendizagem, seja em ações nas salas de aula, nas atividades de 

monitoria, em grupos de trabalho e estudo, em parcerias com professores nas atividades de iniciação 

pesquisas, no auxilio aos colegas nas atividades acadêmicas, no cuidado com os espaços, no uso 

responsável dos recursos disponíveis e no exercício da liderança.  

Como elemento indispensável do processo de aprendizagem, o estudante deve apresentar 

habilidades e conhecimentos em uma área particular do currículo, demonstrando interesse e 

envolvimento com esta área, buscando o aperfeiçoamento de suas habilidades bem como o 

desenvolvimento de novas competências, sabendo explorar seu estilo preferencial de aprendizagem 

(RENZULLI, 2001). Todavia, muitos estudantes chegam atualmente a Faculdade sem terem 

desenvolvido as competências e habilidades consideradas desejáveis para a formação superior. Os 

resultados dos testes aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB têm mostrado uma 

queda no nível de proficiência dos estudantes brasileiros nos últimos dez anos nas áreas avaliadas, 

isto é, em Língua Portuguesa (com foco na habilidade de leitura) e em Matemática (com foco na 

resolução de problemas) (INEP, 2007).   
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É provável que a maioria destes estudantes apresente dificuldades de aprendizagem nas demais 

áreas que compõem o currículo do ensino médio, implicando no não desenvolvimento das 

competências e habilidades que constituem o ponto de partida da educação superior. Destaca-se 

que a Faculdade não pode desconsiderar esta realidade, devendo agir proativamente nos sentido de 

possibilitar aos estudantes meios para se desenvolverem plenamente e alcançar o sucesso 

acadêmico. Ressalta-se que o exercício do protagonismo também é um aprendizado que deve ser 

oportunizado durante o percurso acadêmico.  

Nessa perspectiva, o Curso de Ciências Biológicas da Faculdade LS busca desenvolver o perfil de 

egresso apresentado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (Parecer CNE/CES 1.301/2001) e, 

ainda, considera a Portaria Inep nº 215 de 26 de julho de 2011, referente ao Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes- Enade. Para tanto, o perfil do licenciado em Ciências Biológicas, 

graduado pela Faculdade LS, deverá: 

I. Ser generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade, comprometido com os 

resultados de sua atuação e pautando sua conduta profissional por critério humanísticos, 

compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais; 

II. Ser capaz de observar, interpretar e avaliar, com visão integradora e crítica, os padrões e 

processos biológicos, apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do 

mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;  

III. Ter capacidade de reconhecer a importância do seu papel como profissional da área 

biológica, como agente transformador da realidade e consciente da necessidade de atuar com 

qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, políticas 

de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, 

tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar 

agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida;  

IV. Ter capacidade e segurança para assumir o papel de produtor do conhecimento, 

assegurando à sociedade o direito de acesso à boa prática profissional;  

V. Ter o domínio da linguagem técnica e científica, detentor de fundamentação teórica que inclua 

o profundo conhecimento da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e 

funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas 

respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem;  

VI. Ser capaz de realizar técnicas laboratoriais básicas e/ou aplicadas;  

VII. Ser capaz de coordenar programas, pesquisas e trabalhos nas áreas de ciências biológicas;  
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VIII. Ser capaz de atuar em equipes multiprofissionais e com a comunidade, compreendendo a 

ciência como uma atividade social com potencialidades e limitações e promovendo a difusão 

científica;  

IX. Ter o domínio do conhecimento e das técnicas de ensino de Ciências para o Ensino 

Fundamental e Ciências Biológicas para o Ensino Médio, e ter vivência da realidade escolar 

nestes dois níveis;  

X. Ter compreensão dos processos de aprendizagem de modo a ser capaz de trabalhar com a 

diversidade e necessidades educacionais especiais. 

XI. Ser consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação 

profissional, preparado para desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de 

ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação. 

XII. Atuar com compromisso social e ético, em prol do desenvolvimento sustentável e do bem 

coletivo.  

Ademais, espera-se, a partir da formação proporcionada pela Faculdade LS, que os egressos de 

seus cursos sejam capazes de:  

 Pensar criticamente, de analisar e se comprometer com a solução dos problemas da 

sociedade, contribuindo para a sua transformação por meio de uma atuação criativa e ética.  

 Transitar nas mais diferentes áreas do saber, estando aptos a adaptar-se e a desenvolver-se 

em outras áreas diferentes daquela de sua formação.  

 Trabalhar em equipe, interagindo com outras pessoas e culturas, sendo capaz de respeitar e 

conviver com as diferenças.  

Para tanto, busca-se uma formação integral do estudante, no desenvolvimento harmônico de todas 

as suas dimensões, capacitando-o para ter uma visão integrada das diversas áreas. Além disso, 

objetiva-se que o estudante possa administrar a própria formação continuada, tendo na IES uma 

porta de entrada para futuros estudos e, especialmente, para uma postura de constante aprendiz 

diante da vida.  

Estes são alguns dos diferenciais do egresso da Faculdade LS, que se aliam a uma formação sólida 

e ampla dos princípios e teorias da Biologia, sempre articulada com a prática pedagógica e com a 

capacidade de relacionar ciência, tecnologia e sociedade; atendendo assim às exigências do 

mercado de trabalho com visão ética e humanística e principalmente da realidade onde está inserido. 
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3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR __________________________________________ 

 

3.1- Concepções Teórico-Metodológicas 

 

Numa visão dinâmica, compreendemos o Currículo como um instrumento que se realiza em 

diferentes âmbitos de decisões e realizações, ganha vida no processo de implantação e se 

materializa no processo de concepção, desenvolvimento e expressão de práticas pedagógicas e em 

sua avaliação, cujo valor para os(as) estudantes depende dos processos de transformação por eles 

vivenciados (SACRISTÁN, 2000). 

O Currículo do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade LS fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opções teórico-metodológica que 

apresentam elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, 

buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, 

identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades 

humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno 

de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre 

solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a 

resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu 

êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 

aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida 

como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a 

linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. 

Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a 

natureza. Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática 

intencional e planejada. 

Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como 

elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos culturais. A 
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Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções construídas 

pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo dos 

conhecimentos científicos. Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do 

conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de 

saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles.  

O trabalho pedagógico, assim concebido, compreende que a transformação da prática social se inicia 

a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus 

diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação e na 

colaboração dos atores. 

A aprendizagem, sob essa ótica, só se torna viável quando a identificação da prática social, como 

vivência do conteúdo pelo estudante, é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e 

influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa 

identificação, a problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da 

prática social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, 

em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos 

(SAVIANI, 2003). Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas 

ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem 

adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e recontextualização das diferentes 

linguagens expressas socialmente. A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, 

selecionando os conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização 

dos estudantes nas diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, 

possibilitará outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal processo de construção do 

conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a prática social (prática 

social final). 

A prática pedagógica, nesse contexto,tem significado social e deve ser desenvolvida para além da 

dimensão técnica, permeada por conhecimentos científicos, mas também por relações interpessoais 

e vivências de cunho afetivo, valorativo, estético e ético.  

Dentre os desafios a serem assumidos, a Faculdade LS se propõe a transpor a cômoda e rotineira 

prática instrucionista em favor de outras formas de atuação pedagógica que estimulem a criatividade 

e valorizem o espírito empreendedor, na perspectiva de superação da transmissão de um 

conhecimento, em forma de conteúdo pronto e elaborado. Nesse sentido, o currículo do curso está 

alicerçado nos princípios definidos no Projeto Pedagógico da Faculdade LS, sendo eles: a) unicidade 

entre teoria e prática; b) interdisciplinaridade; c) flexibilização; d) articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão.  
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3.2- Princípios do Currículo 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de onde 

se fala e dos princípios que a orientam. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e 

expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, 

interações. Dentro da perspectiva do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade LS, 

os princípios orientadores são: unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade, 

flexibilização e articulação ensino, pesquisa e extensão. Esses princípios são centrais nos 

enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a 

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

 

a) Princípio da unicidade entre teoria e prática 

 

Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a 

autonomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em 

relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, 

com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento 

teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que 

lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p. 215). 

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de 

conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias são mais 

dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire 

sentido emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em 

permanente construção.  

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos 

privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 

conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de 

professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, 

reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades.  
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b) Princípio da interdisciplinaridade  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas e, a partir 

da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento, ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento, o que contribui para o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços 

sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.  

A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o 

conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os 

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração que não 

existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares durante o desenvolvimento 

curricular.  

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os 

professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e 

profissionais na modernidade. O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é 

fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar 

os problemas e questões que preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação 

das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os 

professores. 

 

c) Princípio da Flexibilização 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos 

conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as 

novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre 

os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as 

amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos.  

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas a 

autonomia dos estudantes. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor 

torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso 

comum, que conduz à emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a articulação 

entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que 
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partam de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa 

síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para 

experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 

professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, a matriz curricular define as disciplinas 

obrigatórias, mas garante certa flexibilidade para que os estudantes possam optar por outras que 

possam enriquecer seus conhecimentos em uma determinada área de interesse.  

 

d) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

Neste contexto, desde o início do curso, projetamos o envolvimento dos estudantes nos projetos de 

iniciação científica e de extensão desenvolvidos no âmbito da Faculdade LS, seguindo assim, o que 

propõe a Constituição de 1998, Art. 2017: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Busca-se, desse modo, a integração entre essas atividades, considerando-as como tempos, espaços 

e processos de aprendizagem, e não como o somatório de atividades isoladas. 

Partimos da compreensão de que entre o ensino, pesquisa e extensão há a produção de 

conhecimentos, num processo inovador, complexo e instigante para os estudantes. Durante esse 

processo de produção de ideias, o ensino é enriquecido com as possibilidades de pesquisa e ensino, 

em especial, porque há o compartilhamento de inquietudes, experiências e expectativas, ações 

consolidadoras do princípio da indissociabilidade.  

Assim, o ensino passa a ser movimentado pela revisão crítica dos conhecimentos ensinados, 

oportunizando outras construções e aprendizagens a ele relacionadas. Além disso, há a 

possibilidade de reflexão, questionamentos e indagações, provenientes tanto das atividades de 

extensão como daquelas associadas à pesquisa.Desta maneira, os assuntos tratados em aula e o 

material didático utilizado não perdem a referência com o contexto histórico, social e cultural onde 

foram produzidos, articulando-se, ainda, às questões éticas com os quais estão relacionados.  

No Curso de licenciatura em Ciências Biológicas, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão é, primeiramente, na possibilidade de fazer da pesquisa, em seu sentido amplo, a 

metodologia de ensino privilegiada nas disciplinas realizadas ao longo do curso. O posicionamento 

crítico e reflexivo acerca do conhecimento, dentro do contexto da realidade onde se insere, são os 

princípios presentes nas atividades pedagógicas que se realizam nas disciplinas: discussões,debates 

em pequenos ou grandes grupos, nas atividades práticas, nas saídas de campo e visitas técnicas, 

nos estudos de caso e na construção e realização de pequenos projetos de pesquisa.  
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Desde as primeiras disciplinas os estudantes têm oportunidade de realizar leitura crítica de textos 

científicos, atividades externas, como saídas de campo e visitas técnicas, realizar experimentos, em 

que fazem observações, levantam suas perguntas e também produzem seus relatórios. Há, nessa 

direção, a perspectiva de inserção na realidade, o que implica em atividades de diagnóstico, ensino e 

proposição de ações de intervenção na comunidade e no meio ambiente.  

Isso é possível porque a contextualização do conhecimento é princípio para todas as disciplinas. Nas 

saídas de campo, o estudante tem oportunidade de deparar-se e coletar dados sobre a realidade dos 

ecossistemas da região onde está inserido. A devolução desse conhecimento à sociedade realiza-se 

por meio de apresentações em eventos científicos ou encaminhamento de relatórios às instituições 

responsáveis pela área onde o estudo foi realizado.  

 

3.3- Estrutura curricular  

 

O projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pressupõe que a formação do 

biólogo está alicerçada em sólidas bases conceituais e na compreensão do método científico, 

tornando o egresso um profissional capaz de lidar com a diversidade, velocidade e complexidade do 

desenvolvimento científico e tecnológico, aplicando estes conhecimentos às diversas demandas 

sociais, em consonância com as legislações educacionais (em especial a Resolução CNE/CEB 

4/2010) e profissionais vigentes (com destaque para a Resolução CNE/CES n.º 7, de 11 de março de 

2002).  

A estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas elencadas na matriz curricular (Apêndice 

1)  visa adequar o curso à formação de profissionais competentes, reflexivos, críticos, adequados ao 

momento social e científico. Esse processo possibilita a inserção dos egressos no mercado de 

trabalho, desenvolvendo alternativas que atendam à melhoria da qualidade de vida da comunidade 

local e da sociedade como um todo, além do desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua 

atuação como cidadão e como biólogo. 

O projeto prevê o aproveitamento da experiência dos estudantes na área acadêmica, científica e 

cultural para o seu currículo. Na licenciatura, são consideradas obrigatórias as atividades 

extraclasses, de cunho científico e cultural, realizadas pelo estudante e consideradas indispensáveis 

para a formação do perfil profissional licenciado em Biologia.  

Ademais, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade LS está organizado em 

conformidade com os padrões definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais preconizadas pelo 

MEC (2002), que indicam como eixo epistemológico do conhecimento biológico duas orientações 
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principais: a primeira, centrada nos modelos genético-evolutivos, em relação ao qual se posicionam 

todos os seres vivos em uma perspectiva filogenética, e a segunda centrada nos modelos 

ecológicos, em que cada espécie tem interações em sua população, com o ambiente, e com várias 

outras espécies, configurando as comunidades e os ecossistemas.  

Forma-se, com isso, um professor habilitado para atuar na área de ciências, tendo em vista suas 

singularidades e conhecimentos específicos. Para tanto, a IES possui uma infraestrutura física e 

organizacional destinada especificamente para o curso e corpo docente titulado e capacitado para 

operacionalização do projeto pedagógico. 

A estrutura curricular obrigatória construída para atender a proposta curricular do curso constitui-se 

de 2.380 horas de conteúdos curriculares (aulas teórico-práticas), mais 420 horas destinadas ao 

Estágio Supervisionado, e 200 horas de atividades científico-culturais, totalizando 3.000 horas. As 

atividades complementares são de cunho científico e cultural. Poderão ser realizadas pelo estudante 

fora da sala de aula, em projetos de extensão e pesquisa ou participando de eventos culturais e 

científicos. 

Nessa direção, a estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas segue os seguintes princípios 

propostos pelo MEC (2002): 

 Favorecer a constituição do perfil profissional em Ciências Biológicas, considerando a 

identificação de problemas e necessidades atuais e prospectivas da sociedade, assim como da 

legislação vigente; 

 Garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar, pautada em conhecimentos técnicos 

científicos;  

 Privilegiar atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada instrumentação técnica;  

 Favorecer a flexibilidade curricular, de maneira a contemplar interesses e necessidades 

específicas dos estudantes e do mundo contemporâneo;  

 Explicitar o tratamento metodológico, em especial, nos planos de ensino, no sentido de garantir o 

equilíbrio entre a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores;  

 Garantir um ensino pautado em metodologias ativas, que sejam problematizador e 

contextualizado, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Proporcionar a formação de competência na produção do conhecimento com atividades que 

conduzam o estudante a: procurar, interpretar, analisar e selecionar informações; identificar 

problemas relevantes, realizar experimentos e projetos de pesquisa;  

 Levar em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos processos biológicos;  
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 Estimular atividades que socializem o conhecimento produzido tanto pelo corpo docente como 

pelo discente, divulgando em eventos científicos externos à faculdade e na própria instituição, 

como na jornada acadêmica do curso;  

 Estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação, como, por exemplo, 

iniciação cientifica, monografia, monitoria, atividades extensionistas, estágios, disciplinas 

optativas, programas especiais, atividades associativas e de representação e outras julgadas 

pertinentes;  

 Considerar a implantação do currículo como experimental, devendo ser permanentemente 

avaliado, a fim de que possam ser feitas, no devido tempo, as correções que se mostrarem 

necessárias. 

 Favorecer a formação específica para a atuação docente ao longo do curso, compreendendo 

que as práticas são componentes curriculares que não estão centradas em um único conjunto de 

disciplinas de natureza pedagógica, mas são também desenvolvidas nas disciplinas de conteúdo 

biológico. 

Tais princípios constituem os conteúdos curriculares, que se dividem, segundo as orientações 

do MEC (2002) em: a) conteúdos básicos, que envolvem: biologia celular, molecular e evolução; 

diversidade biológica; ecologia; fundamentos das ciências extas e da terra; fundamentos 

filosóficos e sociais; b) conteúdos específicos, que abrangem conteúdos próprios das ciências 

biológicas, conteúdos das áreas de química, física e da saúde e formação pedagógica, no que se 

refere a uma visão geral da educação e dos professos formativos dos estudantes e a 

instrumentalização para o ensino de ciências naturais. 

Atrelado aos princípios e conteúdos curriculares, a Faculdade LS estabelece eixos 

integradores, que perpassam as diferentes disciplinas que compõem o currículo do estudante de 

Ciências Biológicas, e que são fundamentais para a formação inicial de professores, tornando o 

cuidar e o educar indissociáveis (Resolução CNE/CEB 4/2010). Os eixos integradores são: 

 Evolução: a compreensão de que os conhecimentos biológicos abrangem o entendimento 

acerca do surgimento da vida, do desenvolvimento dos seres, das adaptações e inter- relações 

destes seres com o ambiente, favorecendo o desenvolvimento de novas tecnologias pautadas 

na preservação da vida e estabilidade dos ecossistemas.   

 Conhecimentos técnico-pedagógicos: os quais dizem respeito à compreensão dos 

fundamentos que constituem o processo de ensino e aprendizagem, e envolvem os pilares 

didáticos e pedagógicos que favoreçam a construção do conhecimento e o acesso àqueles 

produzidos historicamente pela humanidade. 
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Ademais, há na estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas da Faculdade LS eixos 

transversais, os quais favorecem uma organização curricular mais integrada, conforme anteriormente 

explicitado. A proposta é que a transversalidade desses temas torne o currículo menos normativo e 

prescritivo e mais reflexivo, ao mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo estudo e 

discussão dos eixos é de responsabilidade do coletivo de profissionais que atuam no espaço escolar, 

como orienta a Resolução CNE/CEB 4/2010 que define as Diretrizes Curriculares Gerais para a 

Educação Básica.  

 

3.3.1 Perfil Gráfico de Formação 

 

 

 

 

 

Para alcançar o objetivo proposto para formação do licenciado em Ciências Biológicas, a Faculdade 

LS organiza a sua estrutura curricular, conforme indicado acima em: a) conteúdos básicos; b) 

conteúdos específicos.  

 

a) Conteúdos básicos: 

 Biologia celular, molecular e evolução: Visão ampla da organização e interações 

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

mecanismos fisiológicos da regulação em modelos eucariontes, procariontes e de partículas 

virais, fundamentados pela informação bioquímica, biofísica, genética e imunológica. 

Compreensão dos mecanismos de transmissão da informação genética, em nível molecular, 

celular e evolutivo.  

Cidadania e Direitos Humanos, 

Diversidade e Sustentabilidade 

Eixos Transversais 
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 Diversidade biológica: Conhecimento da classificação, filogenia, organização, biogeografia, 

etologia, fisiologia e estratégias adaptativas morfofuncionais dos seres vivos.  

 Ecologia: Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente ao longo do tempo geológico. 

Conhecimento da dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas, da conservação e 

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

 Fundamentos das ciências exatas e da terra: Conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, 

estatísticos, geológicos e outros fundamentais para o entendimento dos processos e padrões 

biológicos.  

 Fundamentos filosóficos e sociais: Reflexão e discussão dos aspectos éticos e legais 

relacionados ao exercício profissional. Conhecimentos básicos de: História, Filosofia e 

Metodologia da Ciência, Sociologia e Antropologia, para dar suporte à sua atuação profissional 

na sociedade, com a consciência de seu papel na formação de cidadãos. 

 

b) Conteúdos específicos:  

 Conteúdos das áreas de Química, Física e da Saúde, para atender ao ensino fundamental e 

médio.  

 Formação pedagógica, suas especificidades, visão geral da educação e dos processos 

formativos dos estudantes. Ênfase na instrumentação para o ensino de Ciências no nível 

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

Todos esses conteúdos estão organizados nas disciplinas propostas na matriz curricular, que 

seguem: 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Anatomia humana, Citologia e Histologia, Evolução de órgãos e Sistemas, 

Fisiologia humana, Anatomia e fisiologia comparadas, Microbiologia, Bioquímica, Anatomia e 

fisiologia vegetal, Zoologia I, Genética, Sistemática vegetal I, Parasitologia, Zoologia I, Zoologia II 

Ecologia geral, Sistemática vegetal I, Sistemática vegetal II, Biotecnologia, Ecologia de populações e 

comunidades, Evolução. Formação complementar Disciplinas optativas: Homeopatia, Saúde coletiva 

(gestão de saúde), Biologia molecular/Técnicas avançadas. 

CIÊNCIAS EXATAS: Química geral e Inorgânica, Cálculo, Metodologia da produção científica, 

Bioestatística, Química orgânica, Fundamentos da física, Trabalho de conclusão de curso I, Trabalho 

de curso II. 

CIÊNCIAS HUMANAS: Leitura e produção de textos, Psicologia da educação, Organização da 

Educação Brasileira, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Didática geral, História e filosofia da 
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educação e ciências naturais, metodologia e tecnologia aplicada ao ensino de biologia, Didática 

aplicada ao ensino de ciências. Formação complementar Disciplinas optativas: Vigilância Sanitária, 

Didática para educação em saúde, Antropologia e saúde.  

CIÊNCIAS DA TERRA: Educação ambiental, Biogeografia, Geologia e Palentologia. Formação 

complementar Disciplinas optativas: Turismo e Meio Ambiente, Geografia e Meio Ambiente. 

Atrelados aos conteúdos curriculares estão os eixos integradores: evolução e conhecimentos 

técnico-pedagógicos, explicados no item referente à estrutura curricular, assim como, os eixos 

transversais, que são: Cidadania e Direitos Humanos, Diversidade e Sustentabilidade. 

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas ou 

conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do 

processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade desses temas 

torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que 

a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores 

individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso.  

A transversalidade desses temas possibilitam o acesso do(a) estudante aos diferentes referenciais 

de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes 

específicos. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo 

que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores (as) e 

estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

Os temas assumidos no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas como eixos interagem entre si 

e demandam a criação de estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora 

possível, mais imbricada, capaz de fazer com que os (as) estudantes percebam as múltiplas relações 

que todos os fenômenos acomodam e exercem entre si. 

Explicações acerca de cada um desses eixos transversais seguem abaixo: 

a) Diversidade 

Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, dessemelhança, heterogeneidade, 

desigualdade. A diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e 

culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a alguns grupos 

excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos 

padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, população 

LGBT, quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre outros. 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: discriminação, racismo, 

sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos patrimônios material e imaterial e 
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depreciação de pessoas que vivem no campo acarretam a exclusão de parcelas da população dos 

bancos escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não como 

verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes “[...] compreenderem as implicações éticas 

e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria opinião nesse debate. [...] 

A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro campo, 

pois estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e fundamentais” (BRASIL, 2009, p. 14). 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

 Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

 Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

 Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.  

 Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pelo viés da 

inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

 Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre os 

diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica brasileira.  

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, relações étnico-raciais e 

educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida cotidiana e na história das sociedades 

ocidentais essas questões estão imbricadas, necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse 

sentido, ao se sobreporem as diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando um 

universo de subcidadãos e subcidadãs. 

 

b) Cidadania e Direitos Humanos 

Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para expressar uma mesma 

realidade, política ou ação. Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos 

dos mesmos pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas 

categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico política, ou seja, o 

cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões políticas. 

Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países e culturas e 

determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados dos 

direitos humanos em sociedades democráticas. 
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A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante para a inclusão de 

minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para garantir uma convivência entre grupos 

considerados maiorias e minorias, sendo necessária a introdução de outro nível de direitos. 

Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são também históricos, 

pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em períodos históricos diferentes e até 

em países que os incorporaram tardiamente em suas legislações, em relação a outros. Benevides 

(s/d), seguindo as orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993, 

explicita as características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa 

perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para identificar os mesmos processos de 

organização da sociedade, mas de especificar as características de cada um para construir a relação 

com o tema aqui proposto. 

A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de Direito, não pode 

exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim, colocar em xeque seu papel 

transformador da realidade, pois conforme vem sendo amplamente discutido em inúmeras 

convenções nacionais e internacionais, a educação é um direito fundamental que contribui para a 

conquista de todos os demais direitos humanos. Daí a importância de termos este eixo como 

transversal ao currículo.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) define a educação em direitos 

humanos como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de 

direitos, articulando as seguintes dimensões:  

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação 

com os contextos internacional, nacional e local. 

b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos 

em todos os espaços da sociedade.  

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, 

cultural e político.  

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando 

linguagens e materiais didáticos contextualizados.  

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, bem como reparação das violações.  

Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma a contemplá-las em 

toda a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. Para tanto, é 

fundamental o uso de metodologias e dispositivos que possibilitem uma ação pedagógica 
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progressista e emancipadora, voltada para o respeito e valorização da diversidade, para os conceitos 

de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa. A cidadania ativa pode ser entendida como o 

exercício que possibilita a prática sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de 

novos direitos, devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica pública, 

gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade e 

condições próprias. É ampla a discussão nos dias atuais sobre o “direito à aprendizagem”, como um 

dos maiores desafios da Escola. 

Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos 

Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o escopo principal da Educação em Direitos 

Humanos é a formação ética, crítica e política.  

Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por valores humanizadores, 

como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e paz, reciprocidade entre povos e culturas, 

servindo de parâmetro para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A 

construção de uma atitude crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações 

entre contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais 

coerentes com os Direitos Humanos.  

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e transformadora dos 

sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem 

de processos decisórios e de construção de direitos, favorecendo sua organização e participação. 

Esses aspectos tornam-se possíveis por meio do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos 

biopsicossociais, históricos e culturais, bem como destes em suas relações com o Estado. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala de aula e a faculdade 

espaços de fortalecimento da participação individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os 

grupos. A educação em e para os Direitos Humanos é, assim, uma forma de reposicionar 

compromissos nacionais com a fomentação de sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo 

influenciar na construção e consolidação da democracia. 

 

c) Sustentabilidade 

Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio de felicidade, em detrimento de 

populações que se aglomeravam entre os altos índices de desemprego e pobreza. As cidades 

começaram a inchar e a população planetária cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram 

expandidas e as florestas europeias, norte-americanas e asiáticas foram dizimadas. 
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E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o desenvolvimento 

tecnológico expandem a produção agrícola, iniciando o pensamento ambientalista. “Esse momento 

histórico influenciou as relações humanas e o uso dos recursos naturais” (TORRES, 2011, p. 110). 

Os governos começaram a instituir nos marcos legais os princípios da liberdade, no capitalismo, e da 

igualdade, no socialismo. 

Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser melhor percebidas pela humanidade, 

momento em que foi lançado o importante livro: “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, em 1962, 

e realizada a Conferência da Biosfera em Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).  

A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de forma sistêmica. Ou seja, 

o método reducionista e mecanicista da Ciência começou a ser questionado e em seu lugar, alguns 

autores, como Capra, propuseram que estudos sobre o funcionamento dos organismos fossem 

realizados a partir de uma concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser visto “em termos de 

relações e de integração” (1986, p.259-260).  

Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, o de Desenvolvimento Sustentável. Esse 

conceito assumiu grandes proporções após a publicação do livro “Nosso Futuro Comum”. A 

bibliografia, também conhecida como relatório Brundtland, foi publicada em 1987, a partir do trabalho 

realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.  

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um desenvolvimento que una a 

sociedade, o meio ambiente e a economia de forma equilibrada. Como explica Sachs: “devemos nos 

esforçar por desenhar uma estratégia de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, 

economicamente sustentada e socialmente includente [...]” (2004, p.118).  

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório Brundtland e com o 

lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano em 1990, houve a ruptura com o 

pensamento de que o crescimento econômico poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. 

Até então, havia uma noção de desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento econômico 

(VEIGA, 2006). 

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a refletir sobre o melhor tipo de 

desenvolvimento. Excluía-se a ideia do crescimento zero, utilizado outrora por defensores do meio 

ambiente e moradores de países “desenvolvidos”. Neste sentido, o Brasil promoveu a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD no Rio de Janeiro em 

1992, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Esse evento reuniu representantes de diversas 

nações e de várias organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, criou a Agenda 21. O 

documento gerado “tratava de praticamente todas as grandes questões, dos padrões de produção e 
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consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e às políticas de desenvolvimento sustentável” 

para o século XXI (NOVAES, 2003, p.324).  

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global”, documento formulado pela sociedade civil com 16 

princípios e 22 diretrizes, indicando a necessidade de “[...] estimular a formação de sociedades 

socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de 

interdependência e diversidade” (2012). As sociedades sustentáveis devem buscar desenvolver suas 

potencialidades locais, aproveitando os conhecimentos tradicionais e respeitando o equilíbrio 

ecossistêmico, superando o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.  

Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi reconhecido que as comunidades 

locais, baseadas em suas tradições culturais e na cooperação, poderiam facilitar e criar uma 

alternativa para o modelo de sociedade atual, fundado na superprodução e no superconsumo. Com 

isto, passa-se a buscar um novo modelo de humanidade, que “através do reencantamento das 

práticas sociais locais/globais e imediatas/diferidas plausivelmente possam conduzir do colonialismo 

à solidariedade” (SANTOS, 2002, p.116).  

O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne mais simétrica e justa. Entre 

outras coisas, o poder público tem a função de harmonizar metas sociais, ambientais e econômicas, 

“buscando um equilíbrio entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental, 

territorial, econômica e política) [...]” (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões social, cultural, 

ecológica, ambiental, territorial, econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo 

momento do processo educativo.  

O eixo transversal “Sustentabilidade”, no currículo do curso de licenciatura Ciências Biológicas, 

sugere um fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de 

cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo 

perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir 

acerca da produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia 

solidaria, agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, 

entre outros. 

Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em princípios definidos 

na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes 

Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP n.º 2, de 15 de junho de 2012. Todas as 

áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de escolarização, bem como suas 

atividades pedagógicas devem permear, de forma articulada e transversal, a educação para a 

Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma mudança de postura e prática rumo à 

sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 
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3.4- Metodologia 

 

O alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil do egresso exigem que a 

Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades. A consideração às inteligências múltiplas, 

à autoestima dos estudantes, aos processos interativos, bem como a utilização de recursos 

tecnológicos modernos permitem imprimir, ao processo pedagógico, dinamicidade que ultrapassa a 

mera transmissão do conteúdo. 

 

Por meio do diálogo crítico com autores clássicos e contemporâneos e do debate em sala de aula, 

teorias vão se consolidando para permitir que estudos de casos, seminários e verificações inloco de 

realidades diversas contribuam para o desenvolvimento de habilidades e a construção de 

competências para a prática profissional exitosa. Além disso, não se pode ignorar os pilares da 

educação para o século XXI, nem se furtar aos parâmetros da educação planetária para tornar o 

educando um profissional competente e consciente de seu papel no mundo moderno. 

 

O modelo pedagógico adotado pela Faculdade LS para o curso de licenciatura em 

CiênciasBiológicas busca incorporar práticas pedagógicas inovadoras, que enfrentem os desafios 

pedagógicos colocados em grande parte pelo progresso tecnológico. Contudo, estamos conscientes 

de que romper com o paradigma do pensamento liberal do professor como um ser dominante e 

tecnicista é um desafio que teremos de enfrentar e sobrepor para implantar novas tendências 

pedagógicas na educação superior. 

 

Nessa direção, a Faculdade LS entende que a formação e qualificação do profissional e cidadão 

tornam-se fruto de observação das práticas sociais ou experiências vividas, das ações reflexivas, 

análises críticas, questionamentos que levam ao diálogo, ao confronto de saberes. 

 

Por este prisma, a proposta pedagógica tem seu foco de centralidade na interação professor-

estudante, considerando-os como sujeitos ativos do processo aprender. Tendência que envolve o 

desenvolvimento de buscas teórico-práticas, seleção e avaliação crítica de dados e informações 

disponibilizadas em livros, periódicos, bases de dados, fontes pessoais de informação, com 

reconhecimento das informações advindas das experiências de vida pessoal, familiar, comunitária e 

profissional de cada sujeito. Aspectos esses que viabilizam a acessibilidade pedagógica e atitudinal 

aos estudantes. 

 

Ao docente caberá o ofício de mediador do ensino-aprendizagem por meio de uma prática 

processual do “aprender a aprender” decorrentes de uma reflexão-ação pedagógica que projeta 
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constantes questionamentos sobre o ato educativo de ser crítico, reflexivo, científico e comprometido 

com o processo ensino-aprendizagem. 

Ao estudante, caberá a responsabilidade de construção do conhecimento relativo aos diferentes 

contextos sociais, culturais, educativos, profissionais, condicionadores do seu projeto de vida 

provenientes da autoformação (consciência sobre o saber-ser, saber- saber e saber-fazer), 

heteroformação (interações do estudante com outras pessoas, com troca de ideias e formulação do 

pensamento crítico-reflexivo) e ecoformação (aproveitamento dos espaços e cenários de 

aprendizagem). 

 

Desse modo, propomos o uso da Metodologia da Problematização como uma alternativa didática que 

viabilize novos níveis de aprendizagem. Para tanto, os docentes contam com o auxílio do Núcleo de 

Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS), que desenvolve um programa específico de formação 

continuada voltada para a compreensão dessa proposta metodológica. Além disso, oferece suporte 

técnico-pedagógico para o corpo docente, subsidiando as mudanças referentes ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Nessa Metodologia, o grupo de estudantes trabalha em conjunto a partir de temáticas escolhidas, 

durante as atividades de estudo há a supervisão do professor. Em alguns momentos poderão 

distribuir tarefas, mas retornam para o grupo, que vai construindo o conhecimento por meio das 

etapas do Arco, de Charlez Maguerez (apud BORDENAVE, 1982). 

 

Os problemas são identificados pelos próprios estudantes, pela observação da realidade, na qual as 

questões de estudo estão acontecendo. Observada de diferentes ângulos, a realidade é observada 

por estudantes e professores com suas características e contradições, nos fatos concretos e daí são 

extraídos os problemas. A realidade é problematizada pelos estudantes. Não há restrições quanto 

aos aspectos incluídos na formulação dos problemas, já que são extraídos da realidade social, 

dinâmica e complexa (BERBEL, 1996). 

 

Após o estudo de um problema poderão surgir outros, como desdobramentos do primeiro, só 

percebidos pelos estudantes com o estudo aprofundado deste. Os conhecimentos científicos também 

são importantes e são buscados na etapa da teorização. No entanto, ao mesmo tempo são buscadas 

as percepções ou representações de pessoas que vivem o problema ou convivem com situações em 

que está presente, além de informações de outras fontes. Os diferentes tipos de saberes são 

conjugados pelos estudantes enquanto constroem seus conhecimentos, que envolvem relações 

entre o técnico-científico e o social, político, ético, dentre outros. 

 



 LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

www.ls.edu.br/faculdade| Telefone: (61) 3352-2294  75 

Nesse sentido, não se espera o controle total dos resultados em termos de conhecimentos. Eles são 

buscados para responder ao problema em estudo, considerando-se suas possíveis causas e 

determinantes. Este problema passa a ser entendido amplamente e, em geral, ultrapassa os 

aspectos técnico-científicos. Os resultados não são de todo previstos, a não ser em termos da 

vivência das atividades pelo estudante em todas as etapas do processo. Os conteúdos tanto podem 

não satisfazer ao professor em termos do que gostaria de ver apreendido pelos estudantes, quanto 

podem surpreender ao professor e ao próprio grupo quando descobrem aspectos e relações não 

previstos. Se ocorrer o primeiro caso, o professor poderá / deverá providenciar outra forma e 

momento para suprir o essencial do programa não atingido naquele tema. 

 

Os estudos ocorrem na etapa da teorização, quando se buscam as informações sobre os pontos-

chave, onde quer que elas se encontrem, contando para isso com o uso de técnicas e instrumentos 

de coleta de dados usuais na pesquisa científica, mas podendo utilizar também recursos não 

convencionais, como depoimentos escritos, orais etc., quando significativos para compreensão do 

problema. 

 

Assim, os resultados deverão voltar-se para algum tipo de intervenção na realidade, na mesma 

realidade na qual foi observado o problema, imediatamente, dentro do nível possível de atuação 

permitido pelas condições gerais de aprendizagem, de envolvimento e de compromisso social do 

grupo. Esta é uma etapa prática e transformadora. Além disso, é um desafio para a construção de 

novos conhecimentos, pela aproximação da realidade em que o tema em estudo é vivido por 

diferentes atores sociais. 

 

Ressalta-se que esta metodologia pode ser utilizada para o ensino de determinados temas de uma 

disciplina, mas nem sempre é apropriada para todos os conteúdos. Esta opção metodológica não 

requer grandes alterações materiais ou físicas na instituição. As mudanças são mais no 

planejamento da disciplina. Requer sim alterações na postura do professor e dos estudantes para o 

tratamento reflexivo e crítico dos temas e na flexibilidade de local de estudo e aprendizagem, já que 

a realidade social é o ponto de partida e de chegada dos estudos pelo grupo de estudantes. 

 

Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo método, 

caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na realidade. 

Pode ser entendida como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades 

intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do 

problema em estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do propósito 

maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar 

intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor. 
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3.5- Atividades Práticas 

 

As práticas de ensino como, componentes curriculares, estão normatizadas para a Licenciatura pela 

Resolução CNE/CP n.º 2/2002, e mais recentemente pela Resolução CNE/CP n.º 2/2015 que 

estabelecem: os cursos de formação de professores para a Educação básica deverão ter, em seus 

currículos, um mínimo de 400 horas dessas atividades.  

A natureza da prática de ensino como componente curricular é especificada pelo parecer CNE/CP 

28/2001, que afirma que é “uma prática que produz algo no âmbito do ensino”. Este mesmo 

documento também destaca que a prática, como componente curricular, deve estar presente desde o 

início do curso.  

No Curso de Ciências Biológicas estas recomendações perpassam as disciplinas, mas encontram-se 

atendidas, de forma específica, nas disciplinas de formação pedagógica, a saber: Didática Geral; 

Metodologia e Tecnologia Aplicada ao Ensino de Biologia; Didática aplicada ao ensino de ciências; 

Educação Ambiental; Organização da Educação Brasileira; e nos estágios supervisionados.  

Nessas disciplinas e nas demais práticas de ensino, há a possibilidade de desenvolvimento de 

atividades voltadas para o ensino dentro do contexto de aprendizagem dos conteúdos que 

futuramente serão objeto do ensino do licenciando. Assim, se por um lado essas atividades 

complementam e aprofundam a aprendizagem do licenciando, por outro o leva à reflexão sobre o ato 

de ensinar aquele mesmo conteúdo e à elaboração de produtos com função didática. 

 

3.6- Estágio Curricular Supervisionado 

 

Os estágios são espaços privilegiados para consolidação das práticas profissionais, desenvolvidas 

desde os primeiros semestres de curso. O estágio curricular supervisionado oportuniza ao 

licenciando o exercício da atividade profissional que irá exercer, sendo, portanto, um momento 

formativo, que proporciona ao estudante da Licenciatura a vivência privilegiada da realidade 

educacional.  

O estágio curricular supervisionado é concebido como um momento de formação profissional que 

deve ser efetivado pelo exercício in loco, pela presença participativa do licenciado em ambientes 

reais de trabalho. É um componente curricular que deve ser realizado direta e efetivamente, em 

unidades escolares dos sistemas de ensino, pois é um momento, para se verificar e provar (em si e 

no outro) a realização das competências exigidas na prática profissional e exigível dos estudantes, 

quanto à regência e quanto ao acompanhamento de aspectos da vida escolar, que são variáveis de 
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tempos em tempos como a elaboração de projetos pedagógicos, participação e acompanhamento da 

matrícula, organização de turmas e do tempo e espaços escolares.  

No Curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade, o estágio curricular supervisionado é 

desenvolvido focalizando vivências no ensino fundamental e no ensino médio, ambas com carga 

horária de 210 horas, totalizando 420 horas.  

 Estágio Supervisionado em Ciências do Ensino Fundamental: prática de ensino com participação 

e regência nos anos finais do ensino fundamental, o que oportuniza o levantamento de 

problemas e a elaboração de planos de ensino para docência em turmas de 6ª ao 9ª ano. 

 Estágio Supervisionado em Biologia do Ensino Médio: análise do projeto pedagógico, 

observação e regência no ensino médio, incluindo elaboração de planos de aula, também 

oportunizando o levantamento de problemas.  

 

3.7- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão é o momento em que o estudante será estimulado a integrar o 

conhecimento construído ao longo do processo de graduação, a partir da investigação de uma 

problemática levantada sobre uma área de interesse no mercado de trabalho ou temas vivenciados 

em experiências práticas, sob a supervisão do docente.  

Trata-se de uma produção intelectual pessoal do estudante concludente e caracteriza-se como uma 

fase de consolidação dos fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional da área e deve 

ser considerado como um exercício de formulação e sistematização de ideias, de aplicação dos 

métodos de investigação científica. Pode ainda assumir a forma de uma divisão de literatura 

publicada sobre um assunto, de uma discussão teórica e crítica sobre um tema doutrinário, ou 

outro tema, questionáveis no meio docente, sem exigência de originalidade ou aprofundamento 

complexo.  

A área temática poderá configurar-se no âmbito de uma disciplina ou abranger um conjunto de 

disciplinas que caracterizam uma nítida unidade de conhecimentos do ponto de vista científico, 

situar- se numa área de concentração do curso, ou versar sobre um assunto conexo aos estudos 

teóricos, básicos ou profissionalizantes, desenvolvidos no contexto do curso. 

O Colegiado de Curso indicará as áreas temáticas em que poderão ser realizados os Trabalhos 

Finais de Curso e o coordenador designará um professor Orientador para acompanhar o trabalho a 

ser elaborado pelo estudante, o qual deverá escolher o tema de sua preferência ou aceitar a 

indicação da Coordenação do Curso. 
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É previsto que o estudante elabore o projeto de pesquisa ainda no 8º semestre do curso, de forma 

que possa ter tempo hábil para submeter, quando necessário, a um Comitê de Ética e Pesquisa e 

então proceder o levantamento, a análise e a difusão dos resultados obtidos na pesquisa realizada, 

dentro do que é preconizado pela metodologia científica. 

Ao término da elaboração do TCC, o estudante deverá entregar versão escrita em formato de artigo 

científico e realizar a defesa oral, em sessão pública perante uma Banca Examinadora constituída 

por três professores, incluindo o professor orientador, que dominem o assunto versado no trabalho. 

Ao avaliar o trabalho, a comissão examinadora levará em conta o domínio do tema abordado 

pelo autor, a sua capacidade de formulação e sistematização de ideias, a aplicação adequada da 

metodologia científica, a discussão e a racionalidade dos resultados apresentados e a habilidade de 

redigir e de se expressar corretamente. 

Ademais, todas as informações pertinentes aos procedimentos de elaboração de TCC estão contidas 

no Manual de Trabalho de Conclusão de Curso dos Cursos de Graduação da Faculdade LS. 

 

3.8- Atividades Complementares  

 

Conforme regulamento interno consideram-se Atividades Complementares aquelas realizadas pelo 

estudante por meio de estudos e práticas independentes de sua grade curricular, mas pertinentes ao 

aprofundamento de sua formação acadêmica e relacionadas com o ensino, iniciação científica, 

extensão e atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão. 

As Atividades Complementares têm o objetivo geral de flexibilizar o currículo, ampliar conhecimento, 

possibilitar a discussão interdisciplinar e o aprofundamento temático e técnico-instrumental relevante 

à área em questão, constituindo componentes curricular que enriquece e implementa o perfil próprio 

do formando, estimulando a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e de 

interdisciplinaridade. São objetivos fundamentais: 

I- estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares; 

II- promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento 

intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

III – enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma formação profissional e 

social, ampliando os horizontes do conhecimento do estudante para além da sala de aula; 

IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do estudante 

em atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 
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V – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais nos 

mais diversos contextos da sociedade em que se insere esta Instituição de Ensino Superior. 

Conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002, as atividades complementares obedecem aos seguintes 

princípios e diretrizes: 

I- flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de estratégias 

acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de 

interação com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da 

cultura, desde o início do curso; 

II- estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do estudante e 

à criação cultural, mediante incentivo a permanente e contextualizada atualização 

profissional; 

III- promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, 

incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de reciprocidade. 

 

De acordo com regulamento interno da Faculdade LS, as Atividades Complementares poderão ser 

cumpridas pelo estudante a partir de seu ingresso no curso, inclusive durante os períodos de 

férias, observada à carga horária mínima exigida no Projeto Pedagógico para a conclusão de seu 

curso de graduação. Sendo que, para fins de cumprimento dessa exigência curricular, 

compreendem a realização de atividades vinculadas às seguintes modalidades: 

 

a) Ensino: monitoria entendida como iniciação docente, acompanhada do professor responsável e 

realização de estágios extracurriculares não obrigatórios. 

b) Extensão: participação dos estudantes em projetos, cursos de extensão e em eventos técnico-

científicos. 

c) Pesquisa: participação em projetos de iniciação científica que estejam em desenvolvimento na 

instituição, ligados à área de estudo do curso, sob a responsabilidade de um professor-

pesquisador, que tenha o projeto aprovado pelo órgão competente da Faculdade. 

d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em eventos culturais 

relevantes, na área do curso, ou em atividades de cunho social, realização de cursos de língua 

estrangeira, participação em bancas (assistência a bancas: graduação e pós-graduação), visitas 

técnicas / saídas de campo. 

 

Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas atividades estão estabelecidos em 

resolução interna. Ademais, a organização, supervisão, acompanhamento e convalidação dessas 

atividades ficarão sob a responsabilidade do Coordenador de Curso, o qual deverá: 
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a) observar as normas estabelecidas nesta Resolução; 

b) informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem Atividades 

Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência curricular; 

c) supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

d) analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo estudante; 

e) avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante de acordo 

com os critérios estabelecidos neste regulamento, considerando a documentação 

apresentada; 

f) f) orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares; 

g) fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise dos documentos 

comprobatórios; 

h) remeter à Direção de Ensino relatório semestral das atividades que foram desenvolvidas em 

seu curso; 

i) cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações adicionais sobre as 

Atividades Complementares e competentes registros; 

j) opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem adotadas medidas que 

propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades. 

 

Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a realização dessas atividades e 

que se encontram disponibilizadas no sítio desta Instituição de Ensino Superior, sendo a 

integralização das Atividades Complementares condição necessária para a Colação de Grau, 

devendo ocorrer durante o período em que o estudante estiver regularmente matriculado no curso, 

excetuando-se eventuais períodos de Trancamento de Matrícula. 

Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de acordo com sua oportunidade 

e compatibilidade de horários com as disciplinas curriculares, não havendo a possibilidade de abono 

de faltas devido à realização dessas atividades. 

Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam estabelecidas as seguintes exigências: 

a) Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de presença e 

apresentação de relatório sintético; 

b) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade 

LS: aprovação na Disciplina com média compatível a média praticada na instituição; 

c) Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e palestras assistidas: 

certificado de presença; 

d) Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e tese de Doutorado 

assistidas: atestado de presença e apresentação de relatório; 
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e) Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor; 

f) Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador; 

g) Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio e cópia do 

contrato; 

h) Atividades de extensão: certificado de realização; 

i) Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto; 

j) Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado; 

k) Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de participação e cópia de 

trabalho apresentado; 

l) Participação em concursos de monografias: monografia elaborada; 

m) Cursos extraordinários: certificado de participação; 

n) Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do estudante; 

o) Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto; 

p) Exposições técnico-científicas: certificado de participação; 

q) Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo professor 

responsável; 

r) Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, representante de 

turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: declaração de participação emitida pela 

coordenação. 

 

Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos estudantes fora do recinto 

acadêmico deverão ser registrados, via sistema eletrônico da IES, para análise. 

 

3.9- Ensino de Libras 

 

A inclusão da disciplina de Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS atende ao Decreto 5.626/2005. 

Outrossim, esta disciplina é oferecida em todos os cursos da Faculdade LS em consonância com a 

política nacional de inclusão e com a legislação emanada da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos e do Ministério de Educação. 

O Componente Curricular “LIBRAS” é obrigatório no curso de Ciências Biológicas, com carga horária 

total de 60 (sessenta) horas-aula. As atividades possuem cunho teórico-metodológico que 

contemplam a Legislação sobre o ensino de LIBRAS no Brasil e o vocabulário em Língua Brasileira 

de Sinais. Os aspectos metodológicos do ensino da Língua de Sinais como segunda língua preveem, 

ainda, atividades práticas para o ensino da mesma. 
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3.10- Atividades de Iniciação Científica  

 

As atividades de iniciação científica da Faculdade LS encontram-se organizadas pela Coordenação 

de Ética e Pesquisa da Faculdade LS – CEPE/LS. 

Esta coordenação é subordinada à Direção da Faculdade LS e integraliza o Comitê Institucional de 

Ética da Faculdade LS (CIE-LS), o Comitê Institucional de Pesquisa da Faculdade LS (CIP) e a 

Revista Científica “Acta de Ciências e Saúde”. 

Devido ao caráter da CEPE-LS, o seu Coordenador deverá ter a titulação de doutor e possuir  

experiência  comprovada  em  pesquisas  com  seres  humanos  e  em Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

a) Comitê Institucional de Ética (CIE) 

O Comitê Institucional de Ética (CIE) da Faculdade LS é um colegiado de caráter 

exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão. 

Criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como orientar pesquisadores e 

estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com seres humanos e a 

necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que envolvam seres humanos para 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

Dentre as atividades organizadas pelo CIE-LS estão: 

Orientar os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos, realizadas por professores e 

estudantes da instituição, sob os aspectos éticos e legais, especialmente aqueles relacionados à 

Resolução no. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

Auxiliar o encaminhamento e tramitação dos projetos de pesquisa realizados pelos professores e 

estudantes da instituição em um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) autorizado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Fomentar o conhecimento e a discussão das questões éticas e legais envolvendo as pesquisas 

com seres humanos. 

Organizar Workshops e seminários sobre pesquisas com seres humanos e orientações gerais para 

elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. 
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O Comitê Institucional de Ética, em consonância com a legislação vigente e em concordância com a 

Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e Mantenedora da instituição, poderá 

propor alterações nas normas que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu 

funcionamento. 

 

b) Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) 

O Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) da Faculdade LS é um colegiado criado com o 

objetivo de incentivar, auxiliar, desenvolver e fomentar a pesquisa na Faculdade LS. 

Dentre as atividades permanentes organizadas pelo CIP-LS estão: 

 Programa de Iniciação Científica da Faculdade LS  

 Programa de Incentivo à Produção Acadêmica  

 Programa de Apoio a Participação em Eventos  

Comitê Institucional de Pesquisa, em consonância com a legislação vigente e em concordância com 

a Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e Mantenedora da instituição, 

poderá propor alterações nas normas que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu 

funcionamento. 

 

c) Publicação de Revista Científica 

Com a finalidade de divulgar as pesquisas realizadas no âmbito das Ciências da Saúde, a Faculdade 

LS publica, com periodicidade semestral, a revista científica “Acta de Ciências e Saúde” (ISSN 

2178-2105). A primeira versão foi impressa e as demais on line no site www.ls.edu.br. 

 

3.11- Atividades de Extensão 

 

As atividades de extensão da Faculdade LS encontram-se organizadas pela Coordenação de 

Extensão da Faculdade LS – COEX/LS. 

Cabe ao coordenador da Extensão: 

 Fomentar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

 Organizar e orientar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

http://www.ls.edu.br/
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 Propor alterações nas normas que regem a extensão, bem como baixar resoluções 

que ordenem seu funcionamento. Estas normas e resoluções deverão ser analisadas e 

aprovadas em reunião de colegiado da Faculdade LS. 

 

Atualmente, existem quatro modalidades diferentes de atividades de extensão. Elas podem ser 

classificadas como: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados na Faculdade que respondem a demandas não 

atendidas pela atividade regular do ensino formal de graduação ou de pós-graduação. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como palestras, seminários, exposições, congressos, 

entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento. Destacam-se os Eventos 

Regulares, cuja recorrência permite que esses sejam programados a cada ano. 

c) Programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua: têm como objetivos o desenvolvimento 

de comunidades, a integração social e a integração com instituições de ensino. São projetos 

desenvolvidos ao longo do ano letivo, podendo ser renovados no ano seguinte. 

d) Programas e Projetos Especiais: compreendem atividades de duração determinada que são 

organizados para atender uma demanda específica, mas que não tem caráter permanente. 

 

 

3.12- Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem: AVALIAÇÃO PARA 

AS APRENDIZAGENS 

 

A Faculdade LS compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto dos 

cursos oferecidos, de modo que, independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é 

realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Sua finalidade maior 

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.  

 

O termo “Avaliação para as aprendizagens” é adotado porque nos situa no campo da educação com 

a intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com 

o processo (VILLAS BOAS, 2012). Enquanto a avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma 

positivista e, portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”, a avaliação para as 

aprendizagens se compromete com o processo e não somente com o produto final.  
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O objetivo é romper com a concepção de avaliação baseada no modelo classificatório da 

aprendizagem do estudante, a qual gera competição e estimula o individualismo na escola, 

produzindo entendimentos da educação como mérito, restrita ao privilégio de poucos e inviabilizando 

a democratização do saber. Villas Boas (2012) adverte que, nessa perspectiva, difunde-se o mito de 

que o medo da reprovação é o que leva o aprendiz a estudar, quando na verdade os obriga a 

adentrar o jogo avaliativo para alcançar notas ou pontos que nem sempre desvelam aprendizagens. 

Um processo educacional que busca contribuir para a formação de sujeitos autônomos não pode ser 

conduzido dessa forma, sob pena de produzir um ensino voltado à preparação exclusiva para a 

realização de provas e exames. O mito da reprovação como garantia de melhor desempenho dos 

estudantes é ainda reforçado pela tendência em acreditar que a não reprovação dispensa avaliações 

e camufla a baixa qualidade do ensino. 

 

Nesse contexto, a avaliação em sala de aula deve ter uma função diagnóstica, processual e 

continuada. Cada momento da aprendizagem do estudante deve se tornar um processo facilitador de 

investigação, que vise sua educação integral e a transformação de atitudes, distanciando-se da 

avaliação punitiva, classificatória, excludente.  

 

Para tanto, é necessário que o estudante seja estimulado a utilizar adequadamente uma diversidade 

de recursos educativos, desenvolvendo sua capacidade de buscar informações técnicas e científicas 

relevantes, propondo soluções contextualizadas e aplicáveis e sendo capaz de avaliar criticamente 

os progressos alcançados, aprende a aprender e a trabalhar em equipe. 

 

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS, Art. 70, a avaliação do desempenho escolar do 

estudante é realizada por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento, tendo por 

objetivos: 

 I - compreender o seu processo de aprendizagem; 

 II - oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos de ensino; 

 III - verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo; 

 IV - comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, para 

verificar sua evolução; 

 V - fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa melhorar sua 

aprendizagem; 

 VI - servir como indicador para avaliação da Faculdade LS.  

 

A avaliação de desempenho é realizada por meio de instrumentos diversificados e pode ser de 

caráter individual, de grupo, coletivo, intra e extraclasse. A avaliação é contínua e cumulativa, 

devendo o desempenho ser aferido por meio de pontuação, que varia de 0 a 10.  
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Ao longo do semestre serão realizadas, no mínimo, duas avaliações e no máximo quatro, 

observando o número de horas de cada disciplina, sendo o professor soberano na definição dos 

métodos e técnicas de avaliação que serão utilizados, entre elas provas regulares, fichamentos, 

resumos, resenhas, seminários, relatórios de práticas, provas práticas entre outras. No entanto, é 

exigido, no mínimo, uma avaliação escrita elaborada de forma contextualizada e problematizadora, 

contendo questões objetivas e subjetivas. Outrossim, os critérios de avaliação utilizados no processo 

avaliativo precisam ficar claros no plano de ensino, sendo necessário sua apresentação e discussão 

com os estudantes. 

As provas regulares são individuais e escritas, sendo o único tipo de avaliação sujeita à segunda 

chamada, conforme artigo 74 do Regimento Geral.  

O estudante que deixar de se submeter à avaliação do tipo Prova Regular fica sem nota até a 

realização da segunda chamada. Para as demais avaliações (provas práticas e trabalhos) que não 

forem realizadas pelo aluno é atribuída a nota 0 (zero). Cópia de trabalhos, seja de colegas, Internet, 

ou qualquer outra fonte apurada, caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota 0 (zero). 

É de direito do estudante a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer a correção e 

revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou em horário acordado entre 

professor e aluno.  

Conforme dispõe o Art. 75 do Regimento Geral, será considerado aprovado na disciplina, sem 

necessidade da avaliação final, o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária da disciplina e tiver alcançado média nas avaliações periódicas, 

igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero). Sendo que, os critérios para atribuição das notas das 

avaliações periódicas e a ponderação a fim de se obter a sua média final serão aprovados pelos 

colegiados do curso, observadas as normas fixadas pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Deverá realizar a avaliação final o aluno que, tendo frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento), não tiver alcançado, nas avaliações periódicas, média igual ou superior a 5,0 (cinco 

vírgula zero) na disciplina cursada (Art. 76.).  

Para ser aprovado, o estudante precisa alcançar média igual ou superior a 5,0 (cinco). Caso 

contrário, deve se submeter à Prova Final, precisando, neste caso, atingir a média final igual ou 

superior a 5,0 (cinco), conforme artigos 77 e 78 do Regimento Geral, a seguir:  

Art.77. A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da capacidade de 

domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o semestre letivo. 
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§ 1º. Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno que obtiver 

média final igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero), resultante da média aritmética entre a 

média do semestre e a nota da avaliação final. 

§ 2º. A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, após a 

publicação da média das avaliações periódicas em edital oficial. 

§ 3º. Será reprovado em qualquer disciplina em que estiver matriculado o aluno que: 

 I - não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da 

disciplina, independentemente do resultado do desempenho escolar; 

 II - ao final do período letivo e após a realização da avaliação final obtiver média final inferior 

a 5,0 (cinco vírgula zero). 

Art. 78. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas exigidas, 

repetirá, no semestre subsequente, as disciplinas nas quais foi reprovado, em regime de 

dependência, respeitados os pré-requisitos e as mesmas exigências de frequência e de 

aproveitamento estabelecidos nesse Regimento. 

Parágrafo único. O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-se 

obrigatoriamente em todas as disciplinas do semestre subsequente, respeitando-se a 

compatibilidade de horários. 
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V. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

O Sistema de Avaliação do Projeto do Curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade 

LS, realizado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante, tem como embasamento, dentre outros, a 

autoavaliação realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação da IES, regulamentada pela Lei 

n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cuja atribuição fundamenta-se na necessidade de promover a 

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa o aperfeiçoamento 

dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Tal ocorre, em especial, 

quando conta com a participação efetiva de toda a comunidade interna e, ainda, com a contribuição 

de atores externos do meio institucional. Nestes casos, a instituição constrói, continuamente, uma 

cultura de avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua 

missão e finalidades acadêmica e social.  

Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por meio da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da FACULDADE LS, que tem por objetivo orientar a gestão institucional 

num processo contínuo e permanente de avaliação, em suas dimensões política, acadêmica e 

administrativa, para promover os ajustes necessários à elevação do seu padrão de desempenho. 

Desse modo, constrói uma cultura avaliativa a partir da reflexão constante das finalidades da 

Faculdade LS, dos propósitos e ações da tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, visando à 

descrição da realidade, a crítica institucional e o compromisso com a qualidade educacional.  Essa 

comissão é composta por representantes docentes, coordenadores de graduação e de pós-

graduação, núcleo de pesquisa, corpo técnico-pedagógico administrativo, comunidade local e corpo 

discente. Conforme preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior – SINAES, 

cabe a esses personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, possam ser 

analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

A execução do processo da avaliação institucional na IES é de responsabilidade da  CPA,  sendo  

que  as  dimensões  avaliadas,  propostas  pelo  SINAES,  norteiam  o trabalho  dessa comissão a 

fim de   garantir a unidade  do  processo  avaliativo  em  todas  as instituições de nível superior, 

seja ela privada ou pública. Segue abaixo a distribuição das dimensões avaliadas divididas em 

seus respectivos eixos: 
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Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: Avalia as dimensões sobre planejamento de 

avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação 

institucional e faz um relato institucional; 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: Avalia a relação entre a missão da IES e o PDI, além de 

avaliar a  responsabilidade  social  na  qual  a  IES  se  compromete, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural; 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Avalia as políticas de ensino, pesquisa, extensão e pós- graduação e 

as respectivas normas de operacionalização, incluídos os processos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. Este eixo avalia também a 

comunicação com a sociedade e as políticas de atendimento aos estudantes; 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: Avalia as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

Assim como, a organização da gestão da instituição, de modo especial o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, 

e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios. A 

sustentabilidade financeira também é avaliada, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior; 

Eixo 5 – Infraestrutura: Avalia a infraestrutura física, com especial atenção à de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Outra forma de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso se dará por meio de encontros do Núcleo 

Docente Estruturante, que busca sempre adequá-lo as normas gerais que regem os cursos de 

graduação: 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao 

Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização 

contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, conforme regulamento interno: 

I. Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para a 

devida apreciação;  

II. Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com as 

disponibilidades do mercado de trabalho;  
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III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas;  

IV. Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e aderentes 

às políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do conhecimento;  

V. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso de 

graduação;  

VI. Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para análise a 

aprovação do Colegiado de Curso;  

VII. Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento dos 

estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, observadas as normas 

preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a matriz 

curricular do curso;  

IX. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico;  

X. Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação pedagógica 

continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais dificuldades detectadas;  

XI. Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de 

docentes e monitores, quando necessário;  

XII. Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo curso;  

XIII. Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  

XIV. Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para a 

autoavaliação do curso; 

XV. Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos na 

autoavaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação externa;  

XVI. Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo na 

formação do perfil profissional do egresso;  

XVII. Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores. 
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VI. CORPO DISCENTE 

 

1. Formas de Acesso___________________________________________________ 

 

O acesso ao curso atenderá aos critérios estabelecidos para as diferentes modalidades de ingresso 

na Faculdade LS, todas previstas em regulamento interno, conforme descrito abaixo: 

a) Processo Seletivo LS: é a forma de ingresso mediante aprovação em vestibular. 

Semestralmente, a Faculdade LS realiza vestibular por agendamento em período pré-

determinado, publicado em edital interno. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns 

às diversas formas de escolaridade do ensino médio, não podendo ultrapassar este nível de 

complexidade. Os candidatos são avaliados por meio de teste de múltipla escolha, na forma 

disciplinada, e realização de redação dissertativa. A classificação é feita pela ordem decrescente 

dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que 

não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelas normas regulamentares. A classificação 

obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção. 

b) ENEM: consiste na matrícula do estudante por meio da apresentação do boletim do ENEM, e 

sem a necessidade de participação no Processo Seletivo LS, respeitado o limite de vagas. Para 

tanto, é necessário ter feito mais de 450 pontos na prova, e não ter tirado nota zero na redação. 

c) Segunda graduação: é a forma de ingresso para portadores de diploma de graduação, 

conforme legislação vigente, e disponibilidade de vagas. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS, estas são as formas de acesso do estudante ao 

curso na IES: 

Art. 66. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a faculdade aceitará 

transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados por estabelecimentos 

de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico. 

§ 1º. As transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da lei. 

§ 2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação constante do 

artigo 59, além do histórico escolar do curso de origem, programas e carga horária das disciplinas 

nele cursadas com aprovação, e guia de transferência expedida pela Instituição de origem 

devidamente autenticada. 
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§ 3º. A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, não poderá ser fornecida 

ao interessado, tramitando diretamente entre as Instituições. 

§ 4º. A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia consulta, direta e escrita, 

da Faculdade à instituição de origem, que responderá, igualmente por escrito, atestando a 

regularidade ou não da condição do postulante ao ingresso. 

 Art. 67. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 

aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

§ 1º. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo Colegiado de Curso, 

ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes e demais normas da legislação 

pertinente: 

I. As matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição 

autorizada, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-se lhes os créditos, notas, 

conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de procedência; 

II. O reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa de qualquer 

adaptação e de suplementação de carga horária; 

III. A verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a constatação de que o 

aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas correspondentes a cada matéria; 

IV. Observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do aluno transferido, para 

integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária 

total; 

V. O cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido para efeito de 

integralização curricular, em função do total de horas obrigatórias à expedição do diploma da 

Faculdade. 

§ 2º. Nas matérias não cursadas integralmente, a Faculdade poderá exigir adaptação, observados os 

seguintes princípios gerais: 

I. Os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, carga 

horária e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se à consideração mais ampla da 

integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto da formação 

cultural e profissional do aluno; 

II. A adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial de estudo que 

possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do aluno; 
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III. A adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela excluindo-se o processo 

seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno para ingresso no curso; 

IV. Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes assegure a 

transferência em qualquer época e independentemente da existência da vaga, salvo quanto às 

matérias com aproveitamento, na forma dos itens I e II, do § 1º deste artigo; 

V. Quando a transferência se processar durante o período letivo, serão aproveitados conceitos, 

notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na Instituição de origem até a data em que se 

tenha desligado. 

Art. 68. Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo estabelecimento de destino, a 

Faculdade concede transferência de aluno nela matriculado. 

Art. 69. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros cursos de 

graduação de faculdade ou de instituições congêneres, as normas referentes à transferência, à 

exceção do disposto no artigo 64, § 1º e no artigo 65, § 2º, incisos I e IV. 

 

2. Apoio ao Discente: políticas de permanência estudantil __________________ 

As políticas de assistência estudantil, vista como inclusão social, correntemente apresentam um 

caráter que avança no sentido de atendimento  à legislação  federal. Assim, o acesso e a 

permanência do estudante representam fator imprescindível à conclusão do curso superior. 

Desta forma, a assistência estudantil na Faculdade LS está direcionada às atividades destinadas ao 

fortalecimento do desempenho acadêmico, da permanência estudantil, das atividades de cultura, 

principalmente para aqueles discentes com vulnerabilidade social. 

As políticas estabelecidas na seção anterior consideram em especial ações direcionadas a: (1) 

fortalecer o desempenho acadêmico, via bolsas-estudos, participação político-acadêmica e 

acompanhamento psicopedagógico; (2) ampliar as ações direcionadas para a permanência 

estudantil, o que inclui portadores de necessidades especiais; e (3) apoiar atividades culturais. 

A Faculdade LS busca promover um leque de facilidades e oportunidades ao corpo discente no que 

tange aos diferentes tipos de apoio, conforme descritos a seguir:  

a) Apoio Pedagógico – por meio do trabalho das coordenações dos cursos e docentes, numa 

política que visa colaborar com os alunos de forma pacífica no sentido de esclarecer suas 

dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, ao sequenciamento das disciplinas, qualquer 

grau de dificuldade dos estudantes, formas de recuperação, aulas extras, nivelamento, de modo 

que o aluno tenha o máximo de aproveitamento escolar. O apoio será também, quando 

necessário, por indicação do professor, pela equipe psicopedagógica da Faculdade no sentido 
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de esclarecer e ou resolver situações problemas. Em casos mais graves de estudo e avaliação o 

aluno é encaminhado aos serviços médicos competentes.  

b) Iniciação científica – apoio ao corpo discente no sentido de participação em atividades de 

iniciação científica, representado pelas bolsas concedidas, em resposta a projetos aprovados 

pela comissão de professores em que os estudantes estão inseridos. Além do apoio financeiro, 

serão disponibilizados aos estudantes salas, equipamentos, auxílio da biblioteca, professores 

designados para o devido acompanhamento e orientação na realização dos trabalhos. A 

Faculdade acompanhará o estudante beneficiado por um período de 12 (doze) meses, 

mantendo-o vinculado a IES com compromissos firmados e com obrigatoriedade de 

participação em congressos, seminários e eventos sócio- educativos. 

c) Atividades de extensão - os estudantes são motivados e incentivados a participarem de 

atividades de extensão, mesmo sem remuneração, tendo em vista o valor que as mesmas 

representam para agregar experiências à formação dos alunos. 

d) Participação em eventos - incentivo ao estudante à participação em todos os eventos 

realizados nas áreas dos seus cursos.  

e) Facilidades para acesso às informações acadêmicas - o aluno tem acesso a todas as 

informações pertinentes ao registro acadêmico por meio da Internet, no site da Instituição, e 

também de forma direta na secretaria geral, que lhe fornecerá as informações cabíveis. 

f) Bolsas de estudo – a política institucional é de atender os estudantes com dificuldades, 

mantendo-os com alunos regularmente matriculados e frequentando as aulas.  

g) Monitoria - é outra modalidade de acompanhamento por monitores que prestam atendimento 

extraclasse aos acadêmicos nas disciplinas para os quais foram indicados. A IES possui um 

Bolsa Monitoria, oferecida aos alunos que se candidatarem e estiveram aptos de acordo com os 

critérios exigidos para o desempenho desta função, previsto em regulamento próprio.  

h) Atendimento psicopedagógico – proporciona atendimento psicopedagógico aos estudantes 

com objetivo de auxiliá-los na busca de soluções de problemas que trazem reflexo negativo ao 

desempenho do acadêmico, por profissional devidamente habilitado e que atende aos 

estudantes que necessitam de auxílio em horários alternativos as aulas. Apoia o corpo  docente  

e  os  acadêmicos,  para  um  melhor  aproveitamento  no processo ensino aprendizagem, 

atender as  queixas  de  dificuldade  de  aprendizagem,  desatenção,  conflitos emocionais  

diversos,  afetivos,  de  relacionamento  interpessoal  e  familiar, conflitos relacionados ao 

trabalho, estresse bem como aos portadores de doenças físicas e mentais, dentre outros. Além 

disso, também auxiliar na identificação e avaliação das necessidades educacionais dos alunos, 

de forma a colaborar com os professores, coordenadores de cursos, a direção acadêmica e 

administrativa da Faculdade, e demais envolvidos no processo de ensino. 
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i) Setor de Estágio - a instituição já conta hoje com este tipo de serviço, buscando incrementar 

com vistas a ampliar as oportunidades de emprego ou estágios aos estudantes. Obedecida à 

legislação o estágio será feito na área do curso, conforme regulamento próprio do curso. 

j) Atividades Complementares - devem criar mecanismos de aproveitamento de saberes 

adquiridos pelo discente em atividades de iniciação científica, monitoria, extensão, participação 

em eventos ou programas científicos e/ou culturais e de visitas técnicas e cursos, conforme 

regulamento interno. 

k) Programa de Nivelamento: Diante dos variados dados estatísticos sobre a qualidade do ensino 

fundamental e médio, conseguimos entender o motivo pelo qual, os  estudantes que ingressam 

no ensino superior, possuem muitas dificuldades em acompanhar os cursos universitários. Por 

isso a Faculdade, que tem como missão contribuir para a construção de um mundo melhor, 

produzindo conhecimento e formando talentos criativos e empreendedores, capazes de sucesso 

em suas vidas pessoal, social e profissional, institui o Programa de Nivelamento para os 

ingressantes. Trata-se de uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 

suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 

meios de comunicação. São adicionadas ao calendário acadêmico horas a mais para as 

disciplinas com problemas mais atenuantes e dentro de um contexto interdisciplinar trabalha-se 

o nivelamento da turma para a posteriori iniciar o conteúdo propriamente dito de cada disciplina 

constante do plano de ensino. 

No ano de 2017, será desenvolvido, ainda, um curso de extensão específico para o Nivelamento, 

que junto às disciplinas presenciais, busca favorecer o avanço no processo de aprendizagem no 

que se refere à Língua Portuguesa e Matemática. Este curso será oferecido na modalidade a 

distância, atrelado ao plano de ensino presencial. 

 

3. Atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais ____ 

 

Compreende-se que a atenção à diversidade está focalizada não só no direito de acesso à escola, 

mas visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, bem como as 

perspectivas de desenvolvimento e socialização. 

Como as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola apresentam- se como um 

contínuo, será necessário respostas educacionais adequadas envolvendo graduais e progressivas 

adequações, tanto no curso do trabalho pedagógico até situações mais graves e persistentes que 

requererem o uso de recursos específicos para a sua solução. Nesse sentido, a Faculdade LS 
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busca atender as necessidades educacionais especiais de forma que os estudantes possam 

participar integralmente de um ambiente rico de oportunidade educacionais com resultados 

favoráveis a dinâmica do ensino e da aprendizagem, destacando-se entre eles: 

 A preparação e a dedicação da equipe educacional e dos docentes; 

 O apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;  

 As adequações curriculares e de acesso ao projeto pedagógico do curso; 

 A adoção de um currículo flexível, respeitando os diferentes ritmos e aprendizagens dos 

estudantes; 

 O desenvolvimento de um trabalho simultâneo, cooperativo e participativo.  

Assim, serão adotadas medidas de adequações para atender as necessidades particulares de 

aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva, levando  em consideração  não  somente  

as  capacidades  intelectuais  e  os  conhecimentos  dos estudantes, mas, também seus 

interesses e motivações. Nesse contexto, diferentes auxílios serão oferecidos, de modo a cumprir 

as finalidades da educação superior, conforme adequações a seguir: 

 

a) Adequações organizativas: 

 Organização didática da aula – proposição de conteúdos e objetivos de interesse do 

estudante ou diversificados, para atender às suas necessidades especiais, bem como disposição 

física de mobiliários, de materiais didáticos e de espaços disponíveis para trabalhos diversos. 

 

b) Adequações relativas aos objetivos e conteúdos: 

 Priorização de conteúdos que garantam funcionalidade e que sejam essenciais e 

instrumentais para as aprendizagem posteriores; 

 Reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para garantir o seu 

domínio e a sua consolidação. 

 

c) Adequações avaliativas: 

 Seleção de técnicas e instrumentos diferenciados utilizados para avaliar o estudante. 
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d) Adequações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-aprendizagem: 

 Seleção de métodos mais acessíveis para o estudante; 

 Introdução de atividades prévias, quando necessário; 

 Introdução de atividades complementares que requeiram habilidades diferentes ou a 

fixação e consolidação de conhecimentos já ministrados; 

 Alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo  recursos  de  apoio diversos; 

 

e) Adequações individualizadas para garantir o acesso ao currículo para o estudante com 

deficiência auditiva: 

 Materiais e  equipamentos  específicos  sempre  que  se  fizerem  necessários,  como tablado, 

softwares educativos, prótese auditiva e todos aqueles que assegurem o acesso às novas 

tecnologias da informação e da comunicação; 

 Textos escritos complementados com elementos que favoreçam a sua compreensão:  

linguagem gestual, língua de sinais e outros;  

 Sistemas alternativos de comunicação adaptado às possibilidades do estudante: leitura 

orofacial, gestos e língua de sinais; 

 Posicionamento do estudante na sala de tal modo que possa ver os movimentos orofaciais do 

professor e dos colegas; 

 Material visual e outros de apoio necessários a apreensão das informações expostas 

verbalmente; 

 A  iluminação da sala de aula, mesmo com uso de recursos audiovisuais, deverá ser 

sempre adequada; 

 Trabalho pedagógico bilíngue – Libras e Língua Portuguesa: contratação, quando necessário, 

de tradutor e intérprete, devidamente qualificado, para garantir o acesso do estudante surdo à 

escolarização em sala de aula e em outros espaços educacionais, observadas as seguintes 

disposições: 

1. O professor detém autoridade absoluta em sala de aula; 

2. Caberá o intérprete e tradutor fazer somente a intermediação entre professor e estudante, 

não sendo permito a este oferecer: feedback do processo de ensino- aprendizagem; tutorar o 

estudante em qualquer circunstancia; disciplinar os estudantes; realizar atividades gerais extra-

classe; 
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3. Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros e garantirem o 

direito do estudante de manter as informações confidenciais; 

4. O intérprete tem o direito de ser auxiliado pelo professor por meio da revisão e preparação 

das aulas, que garantem a qualidade da sua atuação durante as aulas; 

5. O interprete e tradutor é apenas um elemento que garantirá a acessibilidade. Os 

estudantes surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo para olhar para o 

interprete, olhar para as anotações do quadro, olhar para os materiais que o professor estiver 

utilizando em sala de aula; 

6. O professor combinará com o estudante como serão feitas as anotações referentes ao 

conteúdo, sendo possível o auxílio do interprete e tradutor, desde que garantida a participação do 

estudante surdo no desenvolvimento da aula; 

7. Conforme preconiza o código de ética do intérprete, faz-se necessário o sigilo e a discrição, 

de forma que o interprete não faça comentários e não compartilhe de informações que foram 

travadas durante sua atuação. 

 

4. Organização Estudantil ______________________________________________ 

 

De acordo com as normas regimentais, a faculdade proporciona aos estudantes espaços para 

organizarem-se em um Diretório Central de Estudantes, com representatividade por curso. 

 

5. Acompanhamento de egressos _______________________________________ 

 

É por meio da avaliação dos egressos que se pode ter a exata dimensão dos resultados práticos 

de seus cursos, constando o seu grau de intervenção sócio- profissional. A partir dessa avaliação, 

o curso poderá analisar a necessidade de alteração e/ou atualização das ementas e conteúdos 

programáticos das disciplinas. 

O plano de acompanhamento de egressos será feito por meio de um cadastro informatizado dos 

estudantes, com atualização periódica e acompanhamento das atividades profissionais e/ou  

acadêmicas  do  egresso.  As coordenações de cursos também acompanharão os egressos por 

meio de correspondência com ex-estudantes, ou mesmo associação de ex-estudantes fixados na 

própria instituição. Esta relação vem fortalecer a avaliação institucional, uma vez que o egresso 

poderá indicar os pontos fortes e fracos dos cursos, vivenciados no próprio mercado de trabalho e 
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com isso redimensionar suas diretrizes curriculares  com  vistas  a  um  trabalho  acadêmico  de 

melhor qualidade. 

O plano de acompanhamento a ser discutido pela Instituição preverá ainda consultas periódicas  

aos  estudantes  egressos,  a  fim  de  investigar  a  aplicabilidade concreta dos conhecimentos 

adquiridos no curso. Com esse feedback a coordenação poderá  reordenar  sua  proposta  

didático-pedagógica  aos  novos  desafios  enfrentados pelos estudantes egressos. São objetivos 

do programa: 

 Avaliar o desempenho da  instituição  por  meio  do  acompanhamento  do 

desenvolvimento profissional dos ex-estudantes; 

 Manter registros atualizados de estudantes egressos; 

 Promover intercâmbio entre ex-estudantes; 

 Promover a realização  de  atividades  extracurriculares  (estágios   e   /ou participação em 

projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico- profissional, como complemento à sua 

formação prática, e que, pela própria natureza do mundo moderno estão em constante 

aperfeiçoamento e, também, palestras direcionadas aos profissionais formados pela Instituição; 

 Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais; 

 Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no mercado de trabalho; 

 Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, dando ênfase à 

capacitação de profissionais da área; 

Propiciar apoio e incentivo à leitura de periódicos especializados, disponíveis na. 
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VII. CORPO DOCENTE 

 

1. Requisito de Titulação ______________________________________________ 

 

A comunidade da LS é formada pelos corpos docente, técnico-administrativo e discente, todos 

envolvidos na realização dos objetivos da Instituição. Entre os professores estão: Doutores, 

Mestres e Especialistas. 

A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua idoneidade moral, os seus 

títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, com um mínimo de experiência 

caracterizada pela relação no contexto das disciplinas a serem lecionadas. 

De acordo com o Regimento Geral da IES, Seção II, das categorias: 

Art. 82 - O corpo de professores da faculdade, nos termos do Regulamento da Mantenedora, é 

formado por categorias e classes, definidas no Plano de Carreira do Pessoal Docente. 

§ 1º. Integrará, também, o Corpo Docente da Instituição a categoria de Professor Colaborador, 

contratado como horista, que não integrará o Quadro de Pessoal Docente da Instituição. 

§ 2º. O Professor Colaborador é o profissional da área de ensino que exerce atividades de 

docência em cursos de graduação ou pós-graduação, extensão e pesquisa, incluídas as de 

laboratório, que, por não pertencer ao Plano de Carreira do Pessoal Docente, recebe sua 

remuneração por hora-aula. 

Para admissão de professor titular ou promoção a este nível, exige-se seguintes requisitos: 

I. Título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, ou 

título de livre docente, obtido na forma da Lei; 

II. A titulação mínima – certificação de curso de graduação e aperfeiçoamento ou 

especialização prevista. Experiência no magistério superior e/ou experiência profissional não 

acadêmica. 

No contexto das atividades relacionadas ao ensino de graduação, os professores em regime 

integral dedicarão, parte do seu tempo contratual com a instituição ao desenvolvimento de outras 

atividades, tais como: acompanhamento e orientação de estudantes  em  processos  de  
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nivelamentos,  elaboração  de  monografia,  conclusão  de curso, iniciação científica, visitas 

técnicas, estágio, etc. 

 

2. Critérios de Seleção e Contratação 

 

Os professores da Faculdade LS são contratados pela mantenedora, de acordo com o regime das 

leis trabalhistas, observados os critérios e as normas do Regimento Geral da IES e demais 

regulamentação superior. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela 

Coordenação de cada curso com o aval do Diretor Geral da Faculdade. A relação dos 

docentes selecionados será encaminhada para homologação e contratação pela Mantenedora, 

em conformidade com o disposto em seu regulamento. A experiência no magistério superior e a 

experiência profissional não acadêmica são os dois pontos básicos elementares na contratação 

do corpo docente. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS os critérios de seleção e contratação dos 

professores se dão da seguinte forma: 

Art. 83 - Os professores serão contratados pela mantenedora, segundo o regime das leis 

trabalhistas, observados os critérios e normas Regimentais da Mantenedora. 

Art. 84. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela Coordenação de Curso 

e homologação pelo Conselho Superior, em conformidade com o disposto no Regimento da 

Mantenedora. 

Art. 85. São atribuições do professor: 

I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o á  aprovação do Colegiado do 

Curso; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o 

programa e carga horária; 

III. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos estudantes; 

IV. Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos prazos 

fixados; 

V. Observar o regime escolar e disciplinar na Faculdade; VI - elaborar e executar projetos de 

pesquisa; 
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VI. Votar, podendo ser votado para representante de sua classe no Conselho Superior; 

VII. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

VIII. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

IX. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

Art. 81 - As atividades docentes, para efeito deste Título, compreendem: 

I. As relacionadas com a preservação, elaboração e transmissão de conhecimentos, por meio 

de: 

a) Aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição de debates; 

b) Realização de trabalhos práticos de iniciação e treinamento; 

c) Elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino, pesquisa ou 

extensão; 

d) Participação em congressos e reuniões  de  caráter  científico,  didático,  cultural  e artístico, 

para os quais seja designado; 

II. As relacionadas com a formação ética dos estudantes; 

III. As relacionadas com a administração da faculdade ou da própria mantenedora, 

privativas do exercício da função docente a seguir: 

a) Participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados ao ensino, à 

pesquisa e à extensão; 

b) Participação em comissões para as quais forem designados, visando à seleção de novos 

docentes e de pesquisadores, verificação do aprendizado que não o da disciplina na qual seja 

titular, ou execução de outras atividades de interesse da Instituição. 

 

3. Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de 

professores _ 

 

O regime de trabalho do pessoal docente da faculdade será o da Consolidação das Leis de 

Trabalho – CLT, da legislação complementar e das demais leis específicas, respeitadas as 

disposições estatutárias e regimentais da Faculdade e uma carga horária máxima de 36 horas 

semanais, conforme estabelecido em convenção. 
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O Professor ou o Especialista será substituído, em suas faltas ou impedimentos legais, por um ou 

mais professores, contratados por tempo determinado, especialmente para este fim, exigindo-se 

para atuação idêntica formação acadêmica. Os afastamentos podem ocorrer com ou sem 

remuneração, submetidos à análise dos motivos, pela Entidade Mantenedora, estando previsto 

afastamento com remuneração, exclusivamente para fins de representação da Instituição, quando 

esta julgar de extremo interesse a sua participação. 

 

4. Política de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho ____________ 

O corpo docente da Faculdade LS terá sua carreira disciplinada pelo “Plano de Carreira Docente” 

no que diz respeito à progressão de categorias funcionais, contratos e regimes de trabalho e 

remuneração. Conforme novas turmas sejam iniciadas em cada curso (por conta da progressão 

da turma iniciante para os módulos seguintes do curso, e considerando a formação de turmas 

no período matutino e noturno), a expansão do corpo docente tende a seguir os quadros 

esboçados abaixo, que explicitam o número de disciplinas disponíveis a cada semestre, desde a 

formação da primeira turma do curso. 

O intuito é facilitar a coesão do quadro, mantendo-o enxuto. Docentes serão aproveitados em 

mais de uma disciplina, do mesmo período ou de períodos diferentes, respeitadas sua formação e 

experiência, sempre que possível. A base do corpo docente será mantida por professores 

“parciais”, designados para o trabalho didático em disciplinas específicas. A coordenação de curso 

e a direção acadêmica contarão com profissionais envolvidos em regimes de trabalho 

diferenciados, com um número de horas de dedicação maior, que permita o planejamento e a 

supervisão das atividades acadêmicas, bem como o atendimento aos docentes e discentes. 

Para o corpo docente, a política é no sentido de contratação de professores com uma titulação 

ulterior no contexto da área, porém se encontrada dificuldades, estabelece estratégia de incentivo 

de aperfeiçoamento no contexto da pós-graduação. O plano de carreira docente regulamenta a 

admissão e os critérios de progressão na carreira. O programa da entidade contempla a política 

de capacitação dos professores e dos técnicos administrativos: 

• Perceber salários compatíveis com a função docente, estipulados em seu contrato e segundo 

as normas da Entidade Mantenedora; 

• Escolher seus representantes nos órgãos colegiados da Faculdade; 

• Afastar-se temporariamente para a participação de cursos  de  pós-graduação, desde que 

autorizado previamente pelo Colegiado do Curso, Conselho Superior e mediante apresentação de 

respectivo projeto. 
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Como forma de incentivo à titulação do corpo docente, a Mantenedora já tem à disposição da 

Faculdade um Plano de Cargos, Carreira e de Salários para o corpo docente, contemplando a 

formação acadêmica do professor em níveis, denominados de categorias funcionais, assim 

definidas segundo a titulação do professor e do técnico administrativo em tramite na IES. 

A política de desenvolvimento de recursos humanos da Faculdade LS busca criar condições para 

o crescimento pessoal e profissional, proporcionando oportunidade de conhecimento, 

desenvolvimento de habilidades e de competências, em compromisso com a instituição e com a 

sociedade. Pretende-se com as estratégias e ações propostas tornar o ambiente acadêmico 

humanístico nas relações de trabalho e convívio social. 

Seu objetivo no contexto das políticas de qualificação está voltado para um plano 

permanente de desenvolvimento profissional, no que se refere ao corpo docente e pessoal 

administrativo, que tem como estratégias: 

1. Elevar o índice de qualificação do corpo docente, investindo em capacitação para o 

desenvolvimento e qualificação, dando prioridade para capacitação interna e externa por meio de 

parcerias com empresas ou intuições congêneres. 

2. Implementar o projeto de qualificação do corpo técnico administrativo. 

3. Definir uma política de atração de profissionais qualificados/titulados para os programas 

institucionais. 

4. Promover a capacitação dos recursos humanos nas áreas acadêmica, administrativa, 

relacionamento pessoal e pedagógica. 

5. Incentivar a capacitação continuada de todos os colaboradores. 

6. Estimular programas de educação continuada nas áreas pedagógicas, metodológicas e 

didáticas para equipes de formadores de profissionais na Instituição. 

7. Implementar um programa de recepção aos docentes e técnico-administrativos na 

Faculdade e capacitação didático-pedagógico aos docentes recém-ingressos. 

8. Fortalecer a integração sócio-político-comunitária. 

 

A Faculdade LS tem ainda como objetivo estabelecer: 

 Um programa institucional de desempenho nas diversas áreas de atuação da faculdade, a fim 

de reformular o sistema de avaliação de desempenho vigente quanto a metas e objetivos 

definidos; 
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 A busca de uma alocação otimizada do pessoal, com qualificação compatível para 

desempenho das funções a exercer; 

 A implementação do programa de desenvolvimento institucional de valorização pessoal e 

profissional ao corpo docente e demais colaboradores utilizando períodos de recesso letivo ou de 

acordo com as necessidades institucionais; 

 Incentivo na participação em atividades extra-curriculares por meio de implementação de 

valorização aos membros participantes. 

Para tanto, a Faculdade promove um diagnóstico das necessidades de capacitação; identifica os 

fatores que efetivamente prejudicam as atividades do corpo técnico da instituição, estuda 

procedimentos que busquem o comprometimento acadêmico-científico e promove mudanças de 

atitudes, de comportamento profissional e incentivem a integração e o bem-estar social dos 

seus colaboradores; implanta uma política de segurança no trabalho e na saúde, identificando 

áreas de risco dentro da instituição; buscar otimizar a alocação dos recursos humanos sempre 

priorizando iniciativas comportamentais e motivacionais. 

 

5. Composição (titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica no 

magistério superior e experiência profissional não acadêmica) _______________ 

 

O Plano de Carreira Docente integra o Plano de Cargos, Salários e Carreira do pessoal docente e 

técnico-administrativo. O Plano de Cargos, Salários e Carreira define, normatiza e disciplina as 

condições de admissão, regime de trabalho, direitos e vantagens, deveres, afastamento. 

A carreira do pessoal docente é constituída por categorias, classes e níveis. As categorias 

constituem divisões da carreira fundamentadas na escolaridade e na titulação acadêmica, o que 

implica um conjunto específico de competências, habilidades, responsabilidades e experiências 

ligadas à qualificação e à formação profissional. As categorias são referências para a ascensão 

ou promoção para uma categoria mais elevada ou para um cargo de maior complexidade, com 

aumento remuneratório. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria, as quais 

determinam a progressão no quadro de carreira. Entende-se por progressão a passagem de um 

nível para outro dentro da mesma categoria, oportunizando aumento de remuneração. 

As categorias são estabelecidas conforme a titulação do docente, da seguinte forma: I - Doutor; II 

- Mestre; III - Especialista; IV – Graduado, com categorias nominadas de “D” a “A”. 

Quanto aos níveis, as categorias subdividem-se em seis níveis. Para fins de ascensão à uma 

categoria mais elevada, o critério é a titulação do docente e o enquadramento é automático. A 
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progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá mediante cumprimento de 

interstícios mínimos de dois anos e avaliação de desempenho, observados os seguintes critérios 

básicos: 

I. Dedicação ao ensino, em nível de graduação e ou de pós-graduação, incluindo, entre outros, 

indicadores como o envolvimento com o projeto pedagógico do curso e com projetos 

institucionais, orientação de estudantes, atenção aos estudantes, comprometimento,  pro  

atividade,  criatividade,  assiduidade,  pontualidade, disponibilidade de tempo e cumprimento de 

prazos; 

II. Promoção e execução de cursos ou de outros projetos de extensão;  

III. Promoção e execução de projetos de responsabilidade social; 

IV. Produção científica, incluindo, entre outros, publicações e apresentação de trabalhos em 

eventos científicos; 

V. Avaliação do professor pelo estudante; 

VI. Avaliação do professor pela Instituição. 

A avaliação do professor, para fins de progressão horizontal, cabe a uma Comissão Especial de 

Avaliação designada pelo Conselho Superior, observado o perfil ético, técnico e profissional dos 

membros a serem escolhidos. A avaliação bienal não é cumulativa, o que significa que serão 

levados em conta o desempenho e o mérito do professor no respectivo período de dois anos, 

após os quais se inicia sempre um novo ciclo avaliativo. 
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VIII. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

 

 

1. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO___________________________________________________________ 

 

O Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS é constituído pelos funcionários que têm sob 

sua responsabilidade a execução das atividades técnicas e de apoio administrativo necessárias 

ao bom funcionamento da Instituição. São todos os servidores não-docentes. 

A Faculdade investe na Política de qualificação e está em fase de implementação do plano de 

carreira e regime de trabalho do técnico-administrativo. Além desta ação, são previstos cursos de 

formação e capacitação, bem como palestras sobre motivação e formação de novos líderes. 

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS – PCSA/LS – 

define e regula a administração de cargos e salários do Corpo Técnico-Administrativo da 

Faculdade LS, implementando sua política de valorização em consonância com as necessidades 

e diretrizes do mercado de trabalho. Este plano tem a finalidade de:  

I. Promover a valorização do Corpo Administrativo da Faculdade LS, através do aprimoramento 

das habilidades técnico-profissionais; 

II. Definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar equilíbrio e coerência entre os 

valores pagos e os serviços prestados; 

III. Possibilitar o reconhecimento profissional através da progressão e/ou ascensão funcional, 

com base em diversas formas de avaliação; 

IV. Implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, como forma de atrair e 

manter na Instituição os melhores profissionais do mercado de trabalho; 

V. Estimular o aperfeiçoamento do Pessoal Técnico-Administrativo, possibilitando seu 

desenvolvimento profissional dentro da Instituição. 

O Quadro da Carreira Técnico-Administrativa da Faculdade LS é composto por um conjunto de 

categorias, cargos e respectivas funções, agrupados em carreiras funcionais, conforme 

regulamento do PCSA/LS.  

O corpo técnico-administrativo será remunerado conforme o cargo a ser exercido e o regime de 

trabalho, sendo que sua progressão na carreira se faz por senioridade conforme estabelecido na 

Convenção Coletiva Sindical, ou por merecimento, considerando-se o desempenho pessoal, 
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afinidade com as funções e demais referências obtidas com sua chefia imediata, com a Direção e 

com a Gestão de Pessoas. Todos são contratados sob o regime da legislação trabalhista (CLT), 

estando sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas pelos órgãos da administração 

superior da Faculdade.  

Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante contrato celebrado com a 

SANTANA, na condição de Entidade Mantenedora e regidos pela legislação trabalhista em vigor e 

em conformidade com o PCCS/LS. Cabe a Gestão de Pessoas a responsabilidade pelo processo 

de recrutamento e seleção para o preenchimento de cargos, em conformidade com normas 

estabelecidas pela Diretoria Administrativa. 
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IX. APOIO PEDAGÓGICO 

 

1. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS) possui como objetivo geral planejar, 

coordenar e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas da Faculdade LS e, dessa forma, 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de Graduação e Pós- Graduação.  

 

O corpo docente da Faculdade LS tem vasta experiência pedagógica, alcançando assim o ápice 

de todos os conteúdos curriculares dentro de uma performance de excelência no seu 

desenvolvimento. 

 

São objetivos específicos do NAPLS: 

 Oferecer ao corpo docente apoio didático-pedagógico permanente e momentos de formação 

continuada em serviço, subsidiar teórica e metodologicamente os docentes; 

 Oferecer aos estudantes mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem, buscando o 

fortalecimento do desempenho acadêmico; 

 Incentivar ações inovadoras nas atividades de ensino. 

 

Para tanto, possui como linhas de atuação as seguintes orientações: 

1. Apoio didático-pedagógico aos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, no 

sentido de aprimorar e desenvolver as atividades docentes e discentes, acompanhando a 

execução do projeto pedagógico dos cursos; 

2. Acompanhamento o Programa de Nivelamento/Integração de novos estudantes promovido a 

cada semestre pelas coordenações dos cursos; 

3. Análise dos perfis das turmas e orientações aos coordenadores e professores sobre 

demandas específicas de conteúdo, alterações curriculares ou situações didático-pedagógicas 

diferenciadas; 

4. Realização de acompanhamento pedagógico aos estudantes, individual ou em grupo, 

desenvolvendo métodos de estudo que facilitem ao processo de ensino-aprendizagem; 

5. Elaboração de manuais de orientação para docentes e discentes, em acordo com as 

coordenações dos cursos, e implantação após validação junto aos coordenadores e colegiados de 

cursos; 

6. Auxilio aos professores, quando demandado, sobre a didática utilizada em suas aulas; 
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7. Análise pedagógica dos resultados do desempenho dos alunos no Exame Nacional de Cursos 

(Enade) e nas avaliações multidisciplinares, de forma a fornecer subsídios aos coordenadores de 

cursos e contribuir para a revisão dos planejamentos de ensino; 

8. Acompanhamento o desempenho acadêmico dos estudantes, por meio de sistema específico, 

analisando resultados dos desempenhos no semestre, de forma a subsidiar decisões e correções 

por parte dos professores, coordenações e/ou direção dos cursos; 

9. Coordenação e acompanhamento das atividades complementares curriculares e 

extracurriculares de acordo com as demandas exigidas pelas coordenações dos cursos; 

10. Organização, a partir das demandas dos coordenadores de cursos, dos calendários 

acadêmicos letivos; 

11.  Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos monitores de disciplinas, com vistas o 

melhor desempenho das turmas em geral e de alunos que apresentam dificuldades; 

12. Resolução, no âmbito de sua competência, questões disciplinares e encaminhá-las, aos 

coordenadores de cursos, para a aplicação das regras estabelecidas nos regulamentos dos 

cursos; 

13. Promoção da integração entre a IES e a comunidade em articulação com os as coordenações 

dos cursos, de modo a propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da comunidade 

escolar e da sociedade civil; 

14. Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas dos cursos, em conjunto 

com os membros da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade LS, para retroalimentação dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos e conscientização da comunidade acadêmica da sua importância 

na melhoria contínua da qualidade do ensino. 

15. Estabelecimento de processos participativos e democráticos que contribuam para a formação 

de uma cultura de respeito à dignidade humana, valorizando a diversidade; 

16. Promoção dos cursos de formação de professores na Faculdade LS. 

17. Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência nos cursos de graduação e 

pós-graduação. 

18. Fomento a realização de atividades extracurriculares; 

19. Acompanhamento dos projetos integradores desenvolvidos pela IES; 

20.  Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras. 

 

Nesse sentido, para concretizar as suas ações o NAPLS desenvolve os seguintes programas: 

 Programa de Desenvolvimento Profissional Docente 

 Programa de Nivelamento e Apoio Pedagógico 

 Programa de Monitoria 

 Programa de Atendimento Psicopedagógico 

 Programa de Bolsas de Estudos 
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 Programa de Acompanhamento de Egressos 

 

 

2. A SECRETARIA ACADÊMICA 

 

A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento escolar 

e administrativo da Faculdade, dirigido por um Secretário Geral, sob a orientação do Diretor Geral. 

O Secretário Geral terá sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, arquivos, 

prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados por este Regimento e pela 

legislação vigente. 

 

Compete ao Secretário Geral: 

I. Chefiar a Secretaria fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus auxiliares, para 

o bom andamento dos serviços; 

II. Comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e lavrando as respectivas 

atas; 

III. Abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à assinatura do 

Diretor Geral; 

IV. Organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, prontamente, a 

qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou direção da Faculdade; 

V. Redigir editais de processo seletivo e elaborar as listas de chamadas para exames e 

matrículas; 

VI. Publicar, de acordo com este regimento, o quadro de notas de aproveitamento de provas, dos 

exames e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os interessados; 

VII. Trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores; 

VIII. Organizar as informações da direção da faculdade e exercer as demais funções que lhe forem 

confiadas. 

 

 

3. A BIBLIOTECA 

 

A Faculdade dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e discente e da 

comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.A biblioteca, 

organizada de acordo com os princípios internacionalmente aceitos em biblioteconomia, rege-se 

por regulamento próprio. 
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X. INFRAESTRUTURA  

 

 

1.  AS INSTALAÇÕES 

 

A adequação das instalações, bem como o Planejamento Econômico-Financeiro, considerou os 

quatro primeiros cursos já implantados e os demais planejados para o triênio com alguns já 

emtrâmite no Ministério da Educação. 

 

a. Instalações – Unidade 1 

FACULDADE LS 

Assistentede coordenação 7m2 

Assistente de direção geral da faculdade 10m2 

Biblioteca 280m2 

Comitê de ética e pesquisa 4,44m2 

Coord. de biologia bacharelado e licenciatura 5,36m2 

Coordenação deenfermagem 10,96m2 

Coordenação defarmácia 10,91m2 

Coordenação denutrição 5,58m2 

Copa 4,56m2eoutra de5m2 

DECOB/Convênios 12,19m2 

Diretora geral da faculdade 17m2 

Diretor administrativo 13,2m2 

Diretor geral 18m2 

Espaçode convivência--2ª andar 51m2 

Espaçode convivência -Térreo 53m2 

Espaçode convivência-1º andar 51m2 

Espaçode convivência-3ª andar 87,5m2 

Estacionamento 1000vagas 

Financeiro 10,60m2 

Gabinete individual de trabalho Estágio e TCC 10,98m2 

Hallde atendimento-secretaria e financeiro 36,81m2 

Laboratóriosemgeral 1200m2 

Pátio 232,41m2 

Pós-graduação 11m2 

Praça de alimentação 80m2 

Presidência 20m2 

Reprografia 7m2 

SAA 10,89m2 
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Sala da CPA 11m2 

Sala de atendimento psicopedagógico 7m2 

Salade constasa pagar 19m2 

Salade contas a receber 19m2 

Salade reunião 12,41m2 

Salade servidores(Data Center) 8m2 

Sala do áudio e vídeo 7m2 

Sala dos professores 28m2 

Sala dos professores – Aulas práticas 11m2 

Sanitários 12 m2 

Secretaria Acadêmica 55m2 

Salas de aula 

11 salas 62,9m2 

08 salas 62,64m2 

03 salas 43,80m2 

01 sala 65,86m2 

01 sala 21,90m2 

 

b. Instalações – Unidade 2 

FACULDADE LS 

     Assistente de coordenação 12m2 

     Auditório 322m2 

Banheiro Feminino 2 (8 box)             22m2 

Banheiro Masculino 2 (4 box)             14m2 

Banheiro Masculino e Feminino 1 3m2 (cada) 

     Banheiro PNE Feminino 4m2 

     Banheiro PNE Masculino 5m2 

     Coordenação de Administração e Gestão Financeira 7m2 

     Coordenação de Gestão Hospitalar 7m2 

     Coordenação de Radiologia 7m2 

     Copa 11,8m2 

     Depósito da mantenedora 3m2 

     Diretora de ensino 10m2 

     DML (departamento de limpeza) 3m2 

Gerencia administrativa e financeira 11,39m2 

     Hall 1 32m2 

     Hall 2 195m2 

     Hall da copa 14m2 

     Laboratório de informática 39m2 

     Laboratório de radiologia 46m2 

Diretoria Financeira 17,83m2 

     Sala da TI 18m2 

Salade recursoshumanos(DP) 22m2 
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     Sala de reuniões/direção 9,87m2 

     Sala dos professores 26m2 

     T1  3m2 

Tesouraria 10 m2 

     Vestuário Feminino 10m2 

     Vestuário Masculino 11m2 

Salas de aula 

04 salas 33m2 

02 salas 49m2 

02 salas 63m2 

02 salas 9,40m2 

01 sala 38,18m2 

01 sala 64,61m2 

01 sala 66m2 

01 sala 67m2 

01 sala 42m2 

01 sala 9,20m2 

 

 

c.  Infraestrutura de Acessibilidade aos Deficientes Físicos 

 

Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa, localizada na entrada principal, e 

por elevadores que possibilitam o acesso às salas de aula localizadas nos pavimentos superiores. 

As instalações da instituição foram projetadas em conformidade com a Portaria 3.284/2003 da 

Secretaria de Educação Superior. Fundamentados nesse documento, a acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências compreendem: acesso aos espaços de uso coletivo; reserva de vagas 

no estacionamento da Instituição; rampa e elevador propiciando circulação de cadeira de rodas; 

portas e banheiros com espaços adequados ao acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas 

paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

 

Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a instituição equipará com 

máquina de datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de 

voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento 

para ampliação de texto para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas, réguas de 

leitura, scanner acoplado ao computador. Fazendo-se necessário, será também adquirido gradual 

acervo bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso didático. 

 

Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha estudante portador desta 

deficiência, será providenciado, se necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 
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contando com período de provas, flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico, e  estímulo o  aprendizado da língua  portuguesa  na  modalidade  

escrita,  para  uso  de  vocabulário  pertinente  as disciplinas do curso em que o estudante 

estiver matriculado. 

 

d. Laboratório de Informática 

Laboratório 

(nº ou nome) 

Área (m2) m2 por 

estação 

m2por 

estudante 

Laboratório 1 80 m2 2 m2 2 m2 

Descrição(SoftwareInstalado, e/ououtros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de apresentação – 

Power Point, correio eletrônico-Outlook, browser -Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

 

50 

Processador Intel® Core (TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 7 Professional 

Memória SDRAM 4GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

            Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 500 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core (TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Placa - Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  

Gravadora DELL 

Monitor 15.6‟‟ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Optical 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 
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Sistema Operacional: Windows – o em 

(licenciado) Editores de Texto 

Windows 7 Professional 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Editores Gráficos e Editoração Eletrônica  

Gerenciadores de Banco de Dados SQL2008 

Multimídia Áudio evídeo, projetor 

Sistema de Rede-Conectividade 

Mundial–Internet – Provedor 

Vivo 

ADSL 25 Mbps multiusuário com firewall 

Home Page–Web www.ls.edu.br 

Correio Eletrônico contato@ls.edu.br 

ArtFinance é um software completo que abrange as áreas de Contas a Pagar, Receber, 

Tesouraria e Controle Bancário. Integra-se ao Service - Software de Gestão de Vendas, 

Serviços e CRM FATUMATIC – Sistema de Faturamento – é um sistema que auxilia no 

controle diário e principalmente no gerenciamento da sua empresa o sistema 

disponibiliza orçamentos, pedidos de vendas, notas fiscais e controle de duplicatas, 

dentre outros softwares que serão disponibilizados no decorrer do curso. 

Link dedicado administrativo; link 

banda larga educacional todo o prédio 

com ambiente - wi-fi. 

2 Mbps multiusuário com firewall 

 

O laboratório de informática está sob a responsabilidade dos professores de disciplinas afins, cujos 

são auxiliados por um monitor contratado para apoio às atividades do corpo discente. Todos os 

usuários previamente cadastrados têm acesso a uma infraestrutura necessária para a realização de 

suas tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet. A FACULDADE LS possui Laboratório de 

Informática, localizados andar térreo, medindo 98 m2, com acesso livre aos computadores para 

estudantes e professores, dentro do horário de funcionamento. 

O acesso aos computadores é livre aos estudantes previamente cadastrados e professores da 

Faculdade, dentro do horário de funcionamento, havendo uma exceção a estes Laboratórios, nos 

horários em que tenham lugar as disciplinas de informática constantes na estrutura curricular. Dentro 

deste horário o laboratório é de uso preferencial para o desenvolvimento de aulas práticas da 

disciplina, seguindo o horário conforme abaixo: 

 

http://www.ls.edu.br/
mailto:contato@ls.edu.br
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HORÁRIO ABERTURA ENCERRAMENTO 

2ª a 6ª feira 08h 22h30 

Sábado 08h 13h 

 

Os professores de disciplinas afins são auxiliados por um monitor contratado para apoio às 

atividades do corpo discente. Todos os usuários previamente cadastrados têm acesso a uma 

infraestrutura necessária para a realização de suas tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet. 

 

e. Recursos Audiovisual 

Item Observações Quantidade 

Televisores 29” 01 

Vídeos cassete  01 

Retro projetores  01 

Data Show  35 

Câmeras Digital 02 

Vídeo móvel equipado com CPU  02 

QuadroBranco  37 

 

 

f. Plano de atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos: 

A Faculdade LS conta com um planejamento de atualização tecnológica dos laboratórios, 

substituindo máquinas e periféricos e ou adquirindo softwares de acordo com a necessidade dos 

cursos. 

Algumas disciplinas têm softwares que as suportam.  O intuito da IES é providenciar na 

especificidade de cada curso dentro da importância para o sucesso do ensino aprendizagem. 

A manutenção dos equipamentos é feita de forma preventiva, semestralmente e corretiva de acordo 

com a necessidade. 

 

g. Relação de materiais dos laboratórios: 

 

ANATOMIA HUMANA E ANATOMIA COMPARADA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agulha 03 

Apoio para livros 07 

Aquário expositor 07 

Armário com bancada tampa em granito com 15 portas 01 

Armário de vidro (cristaleira) 01 
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Bacia inox 02 

Bancada tampa em granito com 32 portas 01 

Bandeja inox 04 

Banqueta 25 

Cabo de bisturi 16 

Cabo de bisturi 16 

Cadáver formolizado 04 

Cadáver fracionado 01 

Cadáver glicerinado 01 

Cadeira para alunos 32 

Cadeira para o professor 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Feto 20 

Guarda-volumes 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Maca hospitalar 01 

Maca inox 02 

Mesa para aluno - Redonda 09 

Mesa para professor 01 

Modelo de articulação 04 

Modelo de articulação 04 

Modelo de membro inferior 02 

Modelo de membro superior 02 

Modelo esqueleto - pequeno 01 

Modelo esqueleto tamanho natural 01 

Modelo hemiface 01 

Modelo hemipelve gravídico 01 

Modelo muscular – Pequeno 02 

Modelo pulmão 01 

Modelo torso - Pequeno 02 

Modelo torso feminino 02 

Óculos de proteção 14 

Peças anatômicas Inúmeros sistemas 

Pinça de procedimento 09 

Pinça dentro de rato 27 

Pinça hemostática 02 

Quadro modelo anatômico 04 

Quadro sistema anatômico 08 

   Recipiente plástico para peças anatômicas 10 

Tanque inox para glicerina 01 

Tela para projetor 01 

Tesoura curva 10 

Ventilador de teto 02 
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MICROSCOPIA E MACROSCOPIA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário com 3 portas e 8 gavetas 01 

Armário com 4 portas e 4 gavetas 01 

Armário de 2 portas com 18 gavetas - laminário 01 

     Bancada de madeira para microscópios 05 

Banqueta 30 

Barrilete para água destilada 01 

Braçadeira - Suporte de braço para coleta de sangue 01 

Cadeira estofada preta  01 

Caixa de lâmina histológica humana - permanente 72 

Caixa de lâmina histológica vegetal - permanente 27 

Câmara de Neubauer 05 

       Câmera digital color para microscópio 01 

Contador de leucócitos manual 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Lupa estereoscópica 05 

Microscópio óptico 31 

Microscópio 02 

TV 29” - Samsung 01 

Ventilador de teto 03 

 

Vidrarias Quantidade 

Bercinho para corar lâmina 13 

Bastão de vidro 04 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta volumétrica de 1 ml 10 

Pipeta volumétrica de 1 ml 09 

Pêra 06 

 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 02 

Agitador magnético com aquecedor 01 

Analgesímetro 01 

Armário com tampo de granito em 12 portas 02 

Autoclave 01 

Balança analítica 01 

Balança digital analítica 01 

Bancada de madeira 02 

Banho-maria 02 

Banqueta 36 



 LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

www.ls.edu.br/faculdade| Telefone: (61) 3352-2294  120 

Barrilete para água destilada 01 

Bico de Bunsen 04 

Braçadeira - Suporte de braço para coleta de sangue 01 

Cadeira estofada branca 01 

Capela 01 

Carrinho de medicação 01 

Centrífuga 02 

Chapa aquecedora 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Colorímetro 01 

Esdpectrofotômetro 01 

Geladeira 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manta aquecedora 02 

Micropipeta 10µL 02 
Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 02 

Micropipeta 20µL 02 

Micropipeta 200µL 02 

Micropipeta 25µL 02 

Micropipeta 50µL 02 

Micropipeta 500µL 01 

Ponto de fusão 01 

Ventilador de teto 01 

 

Vidrarias Quantidade 

Adaptador de vidros – 3 vias 02 

Almofariz com pistilo de vidro 10 

R4Balão de destilação 250 ml 10 

Balão de destilação 500 ml 11 

Balão de fundo chato 1.000 ml 06 

Balão de fundo chato 100 ml 07 

Balão de fundo chato 25 ml 03 

Balão de fundo chato 250 ml 12 

Balão de fundo chato 500 ml 15 

Balão de fundo redondo – 3 vias 02 

Balão de fundo redondo 1.000ml 07 

Balão de fundo redondo 100 ml 04 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 01 

Balão de fundo redondo 250 ml 08 

Balão de fundo redondo 500 ml 07 

Balão volumétrico (âmbar) 1.000ml 05 

Balão volumétrico (âmbar) 250 ml 10 

Balão volumétrico (âmbar) 500 ml 10 

Balão volumétrico 1.000 ml 22 

Balão volumétrico 100 ml 07 

Balão volumétrico 2.000 ml 03 

Balão volumétrico 25 ml 03 

Balão volumétrico 250 ml 05 
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Balão volumétrico 500 ml 10 

Bastão de vidro 07 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 08 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 08 

Bercinho para coloração de lâmina 06 

Bureta 10 ml 10 

Bureta 100ml 02 

Bureta 25 ml 10 

Bureta 50 ml 10 

Bureta 50 ml 02 

Bureta de filtragem 01 

Cabeça de destilação de Claisen com condesador de West 03 

Cadinho Médio 05 

Cadinho pequeno 05 

Cálice de decantação 150 ml 02 

Cálice de decantação 250 ml 02 

Cálice de decantação 500 ml 02 

Cálice de sedimentação (liso) 02 

Condensador com serpentina 07 

Condensador e extrator – grande  01 

Condensador e extrator – médio  01 

Condensador e extrator – peq.  05 

Condensador sem serpentina 08 

Conexões 20 

Dessecador 01 

Erlenmeyer 1.000 ml 10 

Erlenmeyer 100 ml 09 

Erlenmeyer 50 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 13 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 06 

Erlenmeyer boca larga 250 ml 05 

Erlenmeyer com tampa 250ml 03 

Erlenmeyer com tampa 500ml 02 

Erlenmeyer para destilação 250 ml 03 

Erlenmeyer para destilação 500 ml 03 

Espátula 05 

Frasco conta-gotas 100 ml 03 

Frasco conta-gotas 40 ml 04 

Frasco de vidro grande com tampa 04 

Funil de decantação 02 

         Funil de haste longa (simples) grande 06 

         Funil de haste longa (simples) médio 05 

       Funil de haste longa (simples) pequeno 06 

Funil de separação 250 ml 05 

Funil de separação 500 ml 03 

Garrafa de destilação 04 

Gral e pistilo 10 

Kitassato 1.000 ml 03 
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Kitassato 250 ml 04 

Kitassato 500 ml 03 

Manta aquecedora 03 

Peneiras 07 

Pêra 10 

Picômetro 250 ml 03 

Picômetro 500 ml 05 

Pipeta graduada 1 ml 17 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 12 

Pipeta graduada 20 ml 12 

Pipeta graduada 25 ml 04 

Pipeta graduada 5 ml 23 

Pipeta Pasteur  

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 10 ml 16 

Pipeta volumétrica 2 ml 02 

Pipeta volumétrica 20 ml 04 

Pipeta volumétrica 25 ml 02 

Pipeta volumétrica 5 ml 11 

Placa de Kline 08 

Placa de Petri (grande) 20 

Placa de Petri (médio) 20 

Placa de Petri (pequeno) 20 

Proveta 1.000 ml 06 

Proveta 100 ml 04 

Proveta 250 ml 06 

Proveta 50 ml 10 

Proveta 500 ml 03 

Proveta sem marcação 02 

Secador de filtro 05 

Torneira de vácuo 03 

Tubo adaptador 105º com junta fêmea 03 

Tubo de ensaio 20 ml 150 

Tubo de ensaio 50 ml 50 

Tubo de hemólise 200 

Tubo Ifile determinador de ponto de fusão 03 

Vidraria para filtração osmótica 05 

                      Vidro de relógio (médio)  10 05 

 

ANÁLISES QUÍMICAS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 02 

 Armário com tampo de granito e 6 portas 03 

Balança digital 01 

Bancada de madeira 02 

Banho-maria 02 

Banqueta 21 

Barrilete para água destilada 01 
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Braçadeira - Suporte de braço para coleta de sangue  
02 

Cadeira estofada branca  02 

Computador 01 

Espectrofotômetro 01 

Geladeira 01 

Lavador de placa - Elisa 01 

Leitor de Elisa 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manta aquecedora 02 

Manta aquecedora 02 

Micropipeta 10µL 01 

Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 01 

Micropipeta 20µL 01 

Micropipeta 200µL 02 
Micropipeta 25µL 02 
Micropipeta 50µL 03 

 

Vidrarias Quantidade 

Adaptador de vidro 11 

Balão de destilação 250 ml 04 

Balão de destilação 500 ml 06 

Balão de fundo redondo 1.000 ml 05 

Balão de fundo redondo 100 ml 05 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 01 

Balão de fundo redondo 250 ml 05 

Balão volumétrico 10 ml 01 

Balão volumétrico 100 ml 05 

Balão volumétrico 250 ml 03 

Balão volumétrico 50 ml 04 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 07 

Béquer 1.000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 

Béquer 50 ml 05 

Béquer 600 ml 05 

Bureta 10 ml 09 

Bureta 100 ml 02 

Bureta 25 ml 10 

Bureta 50 ml 09 

Erlenmeyer 1.000 ml 05 

Erlenmeyer 100 ml 07 

Erlenmeyer 25 ml 08 

Erlenmeyer 500 ml 05 

      Funil de haste longa (simples) médio 03 

      Funil de haste longa (simples) pequeno 03 

Pipeta graduada 1 ml 26 

Pipeta graduada 10 ml 10 
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Pipeta graduada 2 ml 05 

Pipeta graduada 20 ml 19 

Pipeta graduada 5 ml 19 

Pipeta Pasteur  20 

Pipeta volumétrica 5 ml 08 

Proveta 1.000 ml 02 

Proveta 100 ml 03 

Proveta 250 ml 02 

Proveta 50 ml 07 

Proveta 500 ml 02 

Tubo de ensaio grande 30 

Tubo de ensaio médio 30 

Tubo de hemólise 100 

 
 

PLANTAS MEDICINAIS, CORRELATOS E BOTÂNICA  

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 01 

Armário de madeira com tampo de mármore – 3 portas e 8 gavetas 01 

Mesa de apoio quadrada – fórmica 01 

Balança digital 01 

Bancada de madeira - fórmica 01 

Bancada inox 01 

Banho-maria 01 

Banqueta 20 

Estufa de secagem 01 

Lixeira 02 

Micropipeta 10µL 01 
Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 01 

Micropipeta 20µL 01 

Micropipeta 200µL 02 

Micropipeta 25µL 01 
Micropipeta 50µL 01 

Mixer Arno 05 

Liquidificador 01 

Mufla 01 

Barrilete para água destilada 01 

 

Capela de manipulação 01 

Manta aquecedora 03 

pHmetro 01 

Agitador maguinético 01 

 
 

Vidrarias Quantidade 

Almofariz com pistilo porc. (grande) 02 

Almofariz com pistilo porc. (médio) 02 

Almofariz com pistilo porc. (peq.) 02 
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Apatador de vidro - 3 vias 01 

Balão de dest. fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo chato 1.000 ml 02 

Balão de fundo chato 100 ml 04 

Balão de fundo chato 250 ml 05 

Balão de fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo redondo – 3 vias 02 

Balão de fundo redondo 1.000ml 08 

Balão de fundo redondo 100 ml 05 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 02 

Balão de fundo redondo 250 ml 09 

Balão de fundo redondo 500 ml 08 

Balão volumétrico (âmbar) 250 ml 05 

Balão volumétrico (âmbar) 500 ml 05 

Balão volumétrico 1.000 ml 10 

Balão volumétrico 2.000 ml 03 

Balão volumétrico 250 ml 05 

Balão volumétrico 50 ml 06 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 02 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 05 

Bureta com filtro 01 

Bureta de 10 ml 09 

Bureta de 100 ml 02 

Bureta de 25 ml 10 

Bureta de 50 ml 10 

Cabeça de destilação de Claisen com condesador de West 02 

Cadinho Médio 05 

Cadinho pequeno 05 

Cálice de decantação 150 ml 02 

Cálice de decantação 250 ml 02 

Cálice de decantação 500 ml 02 

Cálice de sedimentação (liso) 02 

Condensador com serpentina 03 

Condensador sem serpentina 05 

Conexões de vidro 17 

Dessecador 01 

Erlenmeyer 1.000 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 100 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 07 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 04 

Erlenmeyer boca larga 250 ml 05 

Erlenmeyer boca larga 500 ml 04 

Erlenmeyer com tampa 250ml 03 

Erlenmeyer com tampa 500ml 02 

Erlenmeyer com tampa 500ml 03 

Erlenmeyer com tampa 50ml 03 
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Espátulas 05 

Frasco conta-gotas 100 ml 03 

Frasco conta-gotas 40 ml 04 

Frasco de separação a vácuo 03 

Frasco de vidro grande com tampa 04 

Funil de decantação 1000 ml 02 

Funil de filtração 04 

Funil de haste longa (simples) grande 05 

Funil de haste longa (simples) médio 04 

Gral e pistilo de vidro 11 

Junta adaptada 105º com junta fêmea 02 

Peneiras 05 

Pêra 06 

Pipeta graduada 1 ml 13 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta Pasteur 20 

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 10 ml 16 

Pipeta volumétrica 2 ml 02 

Pipeta volumétrica 20 ml 04 

Pipeta volumétrica 5 ml 15 

Placa de Petri (grande) 20 

Placa de Petri (médio) 20 

Placa de Petri (pequeno) 20 

Proveta 1.000 ml 02 

Proveta 100 ml 05 

Proveta 50 ml 07 

Proveta 500 ml 03 

Proveta sem marcação 02 

Secador de filtro 05 

Torneira de vácuo 02 

Tubo de ensaio 50 

Tubo de hemólise 50 

Tudo Ifile determinador de ponto de fusão 02 

                   Vidro de relógio (médio)  10 05 

 

PARASITOLOGIA E FLUIDOS CORPORAIS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira com 6 portas 01 

  Bancada com tampo de mármore para microscópios  
01 

Baqueta 21 

   Câmera digital color para microscópio Opton 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Lupa 15 

Manta aquecedora 02 
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Microscópio 12 

Quadro de parasitologia – Teníase e Cisticercose 01 

TV 29” 01 

 

Vidrarias Quantidade 

Balão de fundo chato 250 ml 05 

Balão volumétrico 250 ml 05 

Balão volumétrico 50 ml 02 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 07 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 05 

Bercinho para corar lâmina 02 

Cálice de decantação 150 ml 05 

Cálice de decantação 250 ml 10 

Cálice de decantação 500 ml 05 

Cálice de sedimentação (liso) 10 

Erlenmeyer boca estreita 150 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 05 

         Funil de haste longa (simples) grande 05 

         Funil de haste longa (simples) médio 03 

         Funil de haste longa (simples) peq. 04 

Funil de sedimentação 100 ml 11 

Gral e pistilo de vidro 02 

Peneiras 17 

Pêra 06 

Pipeta graduada 1 ml 13 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta Pasteur 30 

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 5 ml 20 

Placa de Kline 08 

Proveta 1.000 ml 04 

Proveta 100 ml 03 

Proveta 250 ml 02 

Proveta 50 ml 07 

Proveta 500 ml 02 

Tubo de ensaio 100 

Tubo de hemólise 100 

                  Vidro de relógio (grande)  02 13 

                  Vidro de relógio (médio)  10 07 

                  Vidro de relógio (pequeno)  04 12 
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MICROBIOLOGIA E BROMATOLOGIA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 03 

Agitador horizontal - Shaker 01 

     Agitador magnético com aquecimento 01 

Armário de madeira com tampo de mármore com 10 portas e 8 gavetas 01 

Armário de vidro - Cristaleira 01 

Autoclave 01 

Balança analítica 01 

Balança semi-analítica 01 

Bancada com tampo em mármore 02 

Banho-maria 01 

Banqueta 25 

Barrilete para água destilada 01 

Bico de Bunsen 04 

Cadeira acolchoada preta 01 

Capela de fluxo laminar 01 

Carrinho metálico para transporte 01 

Carrinho metálico para transporte 01 

Centrífuga 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Estufa bacteriológica 02 

Estufa bacteriológica 02 

Geladeira 02 

Jarra de cultura para anaeróbio 02 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Mesa agitadora orbital 01 

Micro-ondas 01 

Paquímetro 10 

PHmetro 01 

Suporte para coloração de lâmina 01 

Suporte para tela de amianto 04 

Termômetro de parede 01 

 
 

Vidrarias  Quantidade 

Almofariz com pistilo (vidro) 02 

Balão de fundo chato 1.000 ml 04 

Balão de fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo chato 250 ml 02 

Balão volumétrico 1.000ml 07 

Balão volumétrico 250 ml 01 

Balão volumétrico 100 ml 01 

Balão volumétrico 50 ml 02 

Bastão de vidro 25 

Béquer 1.000ml 02 

Béquer 500 ml 12 

Béquer 100 ml 07 
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Béquer 50 ml 07 

Béquer 25 ml 18 

Bercinho para corar lâmina 02 

Erlenmeyer 1.000 ml 04 

Erlenmeyer 500 ml 02 

Erlenmeyer 250 ml 06 

Erlenmeyer 150 ml 01 

Erlenmeyer 100 ml 03 

Funil de buchner (grande) 01 

Funil de Buchner (pequeno) 01 

Funil de haste longa (simples) grande 05 

Funil de haste longa (simples) médio 05 

Funil de haste longa (simples) pequeno 01 

Microtubo (Eppendorf) 2000 

Pipeta graduada 20 ml 08 

Pipeta graduada 10 ml 27 

Pipeta graduada 5 ml 66 

Pipeta graduada 2 ml 33 

Pipeta graduada 1 ml 74 

Pipeta Pasteur 07 

Pipeta volumétrica 1 ml 01 

Placa de Petri (pequeno) 44 

Placa de Petri (médio) 256 

Placa de Petri (grande) 44 

Proveta 1.000 ml 01 

Proveta 100 ml 03 

Proveta 50 ml 04 

Proveta 20 ml 02 

Tubo cônico com tampa 50 ml 30 

Tubo cônico com tampa 15 ml 40 

Tubo de ensaio com tampa 250 

Tubo de ensaio 250 

Tubo de hemólise 200 

Vidro de relógio (pequeno) 05 

Vidro de relógio (grande) 01 

  

BIOLOGIA MOLECULAR 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 01 

  Armário de madeira com portas de vidro 01 

Armário de madeira com tampo de mármore e 4 portas 01 

Balança digital analítica 01 

 Bancada de ferro com tampo de mármore 01 

Baqueta 02 

Barrilete para água destilada 01 

Cuba de eletroforese 01 

Fluxo laminar 01 

Fonte de eletroforese 01 

Freezer 01 

Geladeira 01 
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Lixeira 01 

Lousa pequena 01 

Mesa de madeira quadrada 02 

Microcentrífuga 02 

Micro-ondas 01 

Micropipeta 10µL 01 

Micropipeta 100µL 02 
Micropipetas 1000µL 03 

Micropipetas 2µL 01 

Micropipetas 20µL 02 
Micropipetas 200µL 02 

Transiluminador 02 

 
 

MATERIAISDIDÁTICOSE TECNOLÓGICOS: 

Nº de Ordem Especificação 2014 2015 2016 

01 Fitas de vídeo 120 150 236 

02 CD ROM 20 25 285 

03 Televisão eVídeo de29„ 06 06 01 

04 Internet– ADSL Hi-Fi 08 

05 Data-show 18 20 22 

06 Flip-charts 02 02 0 

07 Quadros brancos 37 37 60 

08 Câmera – filmadora 01 02 01 

09 Retroprojetores 08 08 0 

10 Canhões multimídia  01 01 0 

11 Spniligth 02 02 0 

12 Placas Spinligth 02 02 0 

13 Gravador 02 04 06 

14 Projetor deslides. 02 04 0 

15 Painéis com figuras anatômicas 
específicas para estudos. 

10 12 14 

16 Câmera fotográfica 04 04 04 

17 Confecção de transparências 
conforme solicitação e 
planejamento das aulas. 

 

18 Copiadora Xerox (e um Sistema 
terceirizado complementar) 

02 02 02 
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Dependências    

-Sala dos Mantenedores 01 01 01 

-Sala da Diretoria Geral 01 01 01 

-Sala da Diretoria de Ensino 01 01 01 

-Sala da Diretoria Administrativa 01 01 01 

-Sala da Diretoria Financeira 01 01 01 

-Secretaria Acadêmica 01 01 01 

-Salas de Coordenações 05 05 05 

-SAA– Setor de Atendimento ao Estudante 01 01 01 

-SAP– Setor de Atendimento ao Professor 01 01 01 

-Áudio e Vídeo 01 01 01 

-Logística 01 01 01 

-Sala de Coordenação de laboratórios 01 01 01 

-Central de Equipamento 01 01 01 

-Sala para atendimento a professores– ala 

laboratórios 

01 01 01 

-Sala de esterilização edescarte 01 01 01 

-Central de aulas preparadas 01 01 01 

-Protocolo 01 01 01 

-Sala de apoio/Multimeios 01 01 01 

-CPD / DATA CENTER 01 01 01 

-Tesouraria 01 01 01 

-PraçadeAlimentação 01 01 01 

-ÁreadeConvivência(comáreapreservada para 

fumantes de acordo com o que prevê a Lei Federal) 

 

02 

 

02 

 

03 

Cantina – Terceirizada 01 01 01 

Banheiros para portadores de necessidades 

especiais– PNE – com acesso para cadeiras de 

rodase barrasde apoio nas paredes 

03 03 03 

Bebedouros em altura acessível para PNE. 04 04 04 

Banheiro Feminino e Masculino para estudantes 16 16 16 

Banheiro para Direção, Professores e Funcionários 

Masculino e Feminino. 

05 05 05 

Bebedouro em alturanormal 04 04 04 

Escadacom corrimão 02 02 02 

Estacionamento nas proximidades da Faculdade com 

reserva para PNE com vagas superiora 50 (cinquenta) 

01 01 01 

Estacionamento Alternativo para estudantes com 800 

vagas /turno 

01 01 01 

Hallde entrada 01 01 01 

Entrada comacesso porescadas 01 01 01 

Entrada comacesso porelevador 01 01 01 

Laboratórios de Informática 01 01 01 
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Obs.: Todas as dependências apresentam um patamar superior a 2 m² por estudante. Quanto aos 

Laboratórios existe uma escala rodízio permanecendo no máximo 15 estudantes por vez para 

atividades práticas. 

A instituição tem instalações que atendem ao seu projeto de expansão, porém serão 

disponibilizados novos laboratórios e novas salas de aula, para suprir os novos cursos, que para 

funcionarem imediato só depende de adequação. 

 

2. EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS FÍSICOS 

 

2. Salas de aula - espaços físicos comportando até 60 estudantes. 

3. Instalações administrativas – espaços destinados para a organização acadêmico-

administrativa, com vista ao controle acadêmico, atendimento aos discentes no que se referem ao 

fluxo escolar, matrículas, trancamentos, frequências, notas, históricos, documentos em geral e aos 

docentes do curso o planejamento pedagógico. 

4. Instalações para docentes – salas destinadas ao atendimento das necessidades dos 

professores, sendo: sala de professores, sala de reuniões de colegiado, salas de orientações. 

5. Instalações para discentes – sala destinada ao atendimento de estudantes inseridos em 

programas e projetos de Diretório Acadêmico. 

6. Instalação para Coordenação de Curso – salas destinadas para o funcionamento da 

coordenação de curso. 

7. Sala para Coordenação de laboratórios – destinada ao Coordenador de laboratórios. 

8. Central de Equipamentos – local para armazenamento de todos os recursos materiais e 

equipamentos para os laboratórios multidisciplinares. 

9. Sala do Técnico de Laboratório  

10. Sala para agendamento e preparo de aulas de laboratórios. 

11. Auditório – 1 com espaço para 120 pessoas, destinado para conferências, palestras, 

seminários, teatro, shows musicais e outros eventos científico-culturais. 

12. Biblioteca – espaço destinado para estudos individuais e coletivos, com um acervo em livros, 

periódicos nacionais e internacionais, multimídia (slides, DVD, CD-ROM, fitas de vídeo), jornais e 

base de dados digitalizada, informatização do acervo e serviços de catalogação, controle, reserva 

e empréstimo, comutação e consulta local e na internet. A biblioteca é atualizada semestralmente 

por meio de uma política de aquisição e expansão condizente com a proposta do curso e ou de 

acordo com as necessidades eventuais nos períodos. 
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Manutenção e conservação das instalações físicas 

 A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por funcionários contratados 

pela instituição.  Quando requer mão-de-obra com especialidade não disponível no quadro de 

funcionários, contratam-se prestadores de serviços. 

 

Manutenção e conservação dos equipamentos 

A manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas "in loco" pela equipe de técnicos 

do quadro de pessoal da instituição. 

A manutenção dos equipamentos dos Programas de Informatização da Secretaria Acadêmica e 

da Biblioteca é realizada por empresas especializadas. 

 

3. BIBLIOTECA ANA NERY 

A Biblioteca Ana Nery é um serviço de informação que tem como missão apoiar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Faculdade LS, buscando sempre o aprimoramento intelectual de 

sua comunidade acadêmica. Tem como objetivo disponibilizar informação e conhecimento aos 

seus usuários, criando um ambiente de aprendizagem para que os estudantes desenvolvam o 

máximo de suas potencialidades. 

Estrutura Física: 

 

A Biblioteca tem uma área total de 337,08m² capacidade para atender a 122 alunos 

simultaneamente em instalações para estudo individual e em grupo, sendo: 

 10 baias individuais, com computadores para consulta. 

 3 salas de estudo em grupo, medindo 7,70m² cada, com 01 mesa,  05 cadeiras e um 

computador em cada uma. 

 1 sala de estudo em grupo de 8,91m², com 02 mesas, 10 cadeiras e um computador. 

 15 baias para estudo individual 

 18 mesas para estudo em grupo, com 04 cadeiras em cada  

 

Em resumo: 

Área total: 337,08m² 

Área de estudo 192,83m² 

Área de estudo individual 30,26m² 

Área do acervo: 73,82m² 

Sala da Bibliotecária: 8,16m² 
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Acervo: 

O acervo é constituído por: 

Tipo de material Títulos Exemplares 

Livros, monografias, anais de congressos, 

publicações seriadas, obras de referência e 

multimeios (DVDs, CDs, CDROM e VHS). 

2499 7770 

Periódicos nacionais e internacionais nas áreas de 

saúde, letras, administração, educação e áreas 

correlatas. 

*Os periódicos são encontrados no suporte impresso 

e virtual. 

87 1856 

Analíticas de artigos de periódicos 9594  

 

Serviços: 

 

Consulta local 

A consulta local é permitida a todos os usuários, com acesso restrito às estantes, tendo o usuário 

que solicitar a obra desejada no balcão de atendimento. 

 

Empréstimo domiciliar 

Os documentos do acervo, com exceção dos periódicos, obras de referência e multimeios (DVD, 

fitas VHS) são emprestados para os usuários devidamente cadastrados e sem multa na biblioteca. 

O limite de exemplares para empréstimo e o prazo de devolução variam de acordo com a 

categoria do usuário e tipo de material: 

 

 

Empréstimos – Quantidade e prazo 

Usuário Livros Revistas, 
Dicionários, 

Reserva 
Técnica 

DVD, Fita 
VHS 

CD-ROM 

Aluno 3 por 4 dias Empréstimo 

local 

Empréstimo 

local 

3 por 2 dias 

Professor 5 por 15 

dias 

Empréstimo 

local 

3 por 2 dias 3 por 2 dias 

Funcionário 3 por 4 dias Empréstimo 

local 

1 por 2 dias 3 por 2 dias 
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Renovação 

Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual período, tanto pessoalmente 

quanto pela Biblioteca Online. 

 

Reserva 

Os documentos que se encontram emprestados podem ser reservados pelos usuários. A reserva 

poderá ser pessoalmente e pela Biblioteca Online. 

A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos, permanecendo à disposição do 

usuário por dois (2) dias úteis. 

 

Devolução 

Efetuada somente no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi retirado. 

 

Visitas orientadas à biblioteca 

O grupo de alunos, previamente agendado, será recebido e orientado pela bibliotecária e receberá 

informações a respeito das normas e serviços da biblioteca, organização e acesso ao acervo. 

 

Pesquisa bibliográfica 

Este serviço visa atender a comunidade acadêmica da Faculdade LS em suas necessidades de 

informação, oferecendo pesquisa de qualidade em base de dados e no catálogo da biblioteca. 

 

Uso dos Computadores 

Cada aluno terá direito a utilizar o computador por meia hora, utilizando os computadores sempre 

com fins acadêmicos. 

Um equipamento só poderá ser utilizado por 01(um) aluno de cada vez. 

Não podem ser usados para acesso a sites de salas de bate papos, de assuntos pornográficos, 

de música e jogos. 

 

Salas de Estudo em Grupo 

A reserva é solicitada aos colaboradores da biblioteca, mediante a apresentação da carteira 

estudantil, funcional ou carteira de identidade. 

É exigência de no mínimo 2 e máximo de 5 pessoas em cada sala. 

Ao completar o horário de utilização o usuário deverá devolver a chave no balcão de atendimento. 

A sala só poderá ser utilizada para trabalhos acadêmicos, monitoria e orientações de professores. 

O usuário poderá se ausentar da sala por até 15 minutos. 

 

 



 LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

www.ls.edu.br/faculdade| Telefone: (61) 3352-2294  136 

Multas 

Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa no valor de R$1,00 por dia de 

atraso, exceto sábados, domingos e feriados. 

 

Usuário em débito com a biblioteca 

O usuário em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por empréstimo domiciliar. 

 

Reposição de obras extraviadas e danificadas 

O extravio ou danificação das obras implicará na obrigatoriedade de reposição do mesmo 

material, além de multa equivalente aos dias de atraso. 

 

Bases de Dado 

A utilização de recursos informacionais pelos usuários da Biblioteca é ampliada pelo acesso 

facultado às redes de informação e estrangeiras, entre elas a Internet. 

 

•  O acesso ao documento primário via Internet, é fortalecido por meio da implantação de serviços 

de divulgação de acesso às instituições e serviços educacionais disponíveis na Internet e de 

educação para a melhor utilização de seus recursos.  

 

 

Mecanismo e periodicidade de atualização do acervo: 

A política de atualização do acervo é uma constante na Instituição, observando os critérios para a 

formação de uma coleção atualizada com maior qualidade de títulos. A aquisição se faz, baseada 

nas indicações bibliográficas da unidade curricular dos cursos técnico e de graduação da 

Instituição, sugestões de professores, solicitação dos alunos e pesquisa pela Bibliotecária aos 

catálogos das editoras.  

 

 

Os livros e periódicos existentes abrangem as seguintes áreas: 

 

• Administração 

• Ciências Biológicas 

• Ciências Humanas 

• Ciências Sociais 

• Contabilidade 

• Direito 

• Enfermagem 
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• Estética e imagem pessoal 

• Ética 

• Farmácia 

• Filosofia 

• Finanças 

• Física 

• Gestão de Saúde 

• Literatura  

• Nutrição 

• Química 

• Radiologia 

• Religião 

• Segurança do Trabalho 

 

Os custos da aquisição dos materiais informacionais são de responsabilidade da mantenedora 

da Faculdade LS. Neste sentido, serão priorizados os seguintes requisitos: 

• Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição; 

• Autoridade do autor e/ou editor; 

• Atualidade; 

• Qualidade técnica; 

• Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

• Cobertura/tratamento do assunto; 

• Custo justificado; 

• Idioma; 

• Número de vagas anuais oferecidas para o curso; 

• Conveniência do formato e compatibilização com os equipamentos existentes. 

 

        Tendo em vista a seleção qualitativa do material a ser adquirido, considera-se: 

 

• As bibliografias básicas e complementares dos programas das disciplinas dos cursos 

devem ser atualizadas periodicamente pelos docentes, cabendo às coordenações encaminhar as 

solicitações à biblioteca; 

• Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulações curriculares; 

• Renovação de assinaturas de periódicos científicos que já façam parte da lista básica, 

conforme indicações dos docentes junto às coordenações e que possuam uso estatisticamente 

relevante. 
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Expediente 

Horário de funcionamento 

Segunda a sexta-feira: 7h45 às 22h 

Sábado: 8h às 12h 

E-mail: biblioteca@ls.edu.br 

Telefone: 3029-9328 

 

Infraestrutura de Segurança 

O acesso ao campus é supervisionado pelo porteiro. O acesso de estudantes aos laboratórios é 

controlado pela Coordenação de Laboratório. Os blocos são equipados com extintores de 

incêndio. O acesso ao estacionamento privativo é feito após identificação pelo responsável pelo 

estacionamento. Há funcionários responsáveis pela vigilância interna na área do campus. 

 

Equipamentos 

Acesso a equipamentos de informática pelos professores. O corpo Docente dispõe de 3(três) 

computadores instalados em cabines individuais na sala de professores para trabalho individual e 

acesso aos laboratórios nos horários não destinados as aulas. 

 

A instituição de ensino disponibiliza aos professores, estudantes e funcionários. Acesso a Internet 

e Intranet 24 horas. 

 

Acesso a equipamento de informática pelos estudantes 

      O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis na biblioteca para 

consulta e realização de trabalhos acadêmicos. O estudante pode usar qualquer equipamento dos 

laboratórios, em qualquer turno, desde que não esteja tendo aula e tenha autorização da 

coordenação. A Faculdade também disponibiliza duas ilhas (uma por andar) com acesso livre à 

internet. 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@ls.edu.br
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APÊNDICE – MATRIZ CURRICULAR 
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Matriz Curricular 

 

CURSO: Ciências Biológicas - Licenciatura             (Matriz 2)    

Carga Horária (CH) Total : 3.000  Qtd. Créd. Total: 140 
CH Disc. Obrigatórias: 2.680  Qtd. Créd. Disc. Obrig.: 134 
CH Disc. Optativas: 120  Qtd. Créd. Disc. Optat.: 6 
Atividades Complementares: 200   
Nº. semestres Mínimo: 6    
Nº semestres Máximo: 9   
Graduação: Biólogo Licenciado   
Início da vigência do currículo: 2º/2015 
Aprovação: Autorizado pela Portaria nº 205, de 27 de junho de 2011 – DOU nº 122 de 28/06/2011 
seção 01, pag. 1 e Portaria Normativa MEC Nº 040 DE 12/12/2007, consolidada no DOU nº 249 de 
29/12/2010. 

 
Turnos disponíveis: Matutino          Vespertino         Noturno   
 

Sem Seq. Nome da Disciplina 
Pré-
requisito 

Carga Horária 

Teo Prat Total 

1º 01 Anatomia humana  80 40 120 

1º 02 Citologia e Histologia  80 40 120 

1º 03 Química Geral e Inorgânica  40  40 

1º 04 Leitura e Produção de Textos  80 - 80 

1º 05 Psicologia da Educação  40 - 40 

2º 06 Cálculo  40  40 

2º 07 Evolução de Órgãos e Sistemas 1,2 40 40 80 

2º 08 Fisiologia Humana 1,2 80 40 120 

2º 09 Organização da Educação Brasileira 5 40  40 

2º 10 Metodologia da Produção Acadêmica 4 40  40 

2º 11 LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais  4 60  60 

2º 12 Didática Geral 5 40  40 

3º 13 Bioestatística 6 40  40 

3º 14 Química Orgânica 3 40  40 

3° 15 Anatomia e Fisiologia Vegetal 2 0 0 120 

3° 16 Microbiologia 2 60 20 80 

3° 17 
História e Filosofia da Educação e Ciências 
Naturais 

 40  40 

3° 18 
Metodologia e tecnologia aplicada ao ensino de 
biologia 

5,9,12 80  80 

4° 19 Bioquímica 3,14 40  40 

4° 20 Anatomia e Fisiologia Comparadas 1 e 8 40  40 

4° 21 Zoologia I 7 40 40 80 

4° 22 Genética 19 40 40 80 

4° 23 Sistemática Vegetal I 17 40 40 80 

4° 24 Parasitologia 15 20 20 40 

4° 25 Fundamentos da Física 6 40  40 

5° 26 Zoologia II 21 40 40   

5° 27 Ecologia geral  40  40 

5° 28 Trabalho de Conclusão de Curso I 10 40  40 
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5° 29 Sistemática Vegetal II 17  40 40 80 

5° 30 Didática aplicada ao ensino de ciências 18 40  40 

5° 31 Educação Ambiental 27 40  40 

5° 32 Disciplina Eletiva I  40  40 

5° 33 
Estágio Supervisionado em Ciência do Ensino 
Fundamental 

12,18 80 130 210 

6° 34 Biogeografia 27 40  40 

6° 35 Biotecnologia 22 40  40 

6° 36 Ecologia de Populações e Comunidades 37 40  40 

6° 37 Geologia e Paleontologia 27 40  40 

6° 38 Disciplina Eletiva II  80  80 

6° 39 Evolução 20,22 80  80 

6° 40 Trabalho de conclusão de curso II 28 80  80 

6° 41 
Estágio Supervisionado em Biologia do Ensino 
Médio 

33 80 130 210 

Carga Horária 2.800 

Horas complementares 200 

Carga Horária Total 3.000 

 
 

Seq. Nome da Disciplina 
Pré-
requisito 

Carga Horária 

Teo Prat Total 

01 Homeopatia                                                                40 

02 Microbiologia dos Alimentos                                       40 

03 Fitoterapia Clínica                                                       40 

04 Vigilância Sanitária                                                     40 

05 Saúde Coletiva: Gestão de Saúde                               40 

06 Biologia Molecular/Técnicas Avançadas                     80 

07 Didática para Educação em Saúde                             40 

08 Antropologia e Saúde           40 

09 Tópicos Especiais em Atualidade     40 

10 Tópicos Especiais em Biologia    80 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

1º Disciplina:  ANATOMIA HUMANA 

EMENTA 
Nomenclatura anatômica. Osteologia. Junturas. Miologia. Estrutura anatômica do 
sistema respiratório, circulatório, digestório, endócrino, urinário, reprodutor, nervoso.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. Tradução de Cláudia Lúcia Caetano de 
Araújo. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 21. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000.  

GRAY, HENRY. Anatomia. 37. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.   

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GRANT, John Charles Boileau. Atlas de anatomia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1993.  

MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2006.  

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e 
segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia humana: 
atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5. ed. São Paulo: Manole, 2002.  

KENDALL, Florence Peterson; MCCREARY, Elizabeth Kendall; PROVANCE, Patricia Geise. 
Músculos: provas e funções. 4. ed. São Paulo: Manole, 1995.  

1º Disciplina:  CITOLOGIA E HISTOLOGIA. 

EMENTA 

Introdução à célula. Evolução da célula procarionte e eucarionte. Técnicas de estudo da 
célula. Membrana celular. Cloroplastos e mitocôndrias. Citoesqueleto. Transporte 
celular. Núcleo. Ciclo celular. Métodos em histologia. Tecidos epitelial, conjuntivo, 
ósseo, cartilaginoso, adiposo, muscular, hematopoiético, nervoso. Pele e anexos. 
Estrutura histológica dos sistemas do corpo humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

CORMACK, David H. D. Fundamentos de histologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003.  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José Biologia celular e molecular. 8. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ROBERTIS, E. D. P.Bases da biologia celular e molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 

MOORE, Keith L. Embriologia básica. 6. ed. São Paulo: Elsevier, 2004.  

SADLER, T. W. Langman, embriologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2016  

MOORE, Keith L. Embriologia clínica. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

NASCIMENTO, J. V. Citologia no ensino fundamental: dificuldades e possibilidades na 
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produção de saberes docentes. 2016. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 
do Espírito Santo. Disponível em: http://dspace2.ufes.br/handle/10/5327. Acesso em: 
14 mar. 2017 

1º Disciplina:  QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA.   

EMENTA 

Estrutura atômica; tabela periódica; ligações químicas; estrutura de compostos 
fundamentais; soluções; comportamento ácido-básico, reações químicas de ácidos, 
bases, sais e óxidos; reações de oxi-redução; cálculo em reação química descritiva;; 
interações intermoleculares.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RUSSEL, John. Química Geral, volume 1. 2. ed. São Paulo, MAKRON, 2004.  

RUSSEL, John. Química Geral, volume 2. 2. ed. São Paulo, MAKRON, 2006. 

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica: volume 1 . 9. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

DENNIS D. LEHMAN & GEORGE I. SACKHEIM. Química e Bioquímica para Ciências 
Biomédicas.  Ed. 8ª. Manole:2001. 

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica: volume 2.  8. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. 

TRINDADE, D. F.; OLIVEIRA, F. P.; BANUTH, G.S.L.; BISPO, J.G. Química básica 
experimental. São Paulo: Ícone, 1993. 

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

FELTRE, R. FUNDAMENTOS da química: química, tecnologia, sociedade: volume único. 4. 
ed. São Paulo: Moderna, 2005. 700 p. 

1º Disciplina:  LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO.  

EMENTA 

Processos de comunicação. Variação lingüística. Leitura ativa, analítica e crítica de 
textos. Planejamento e produção de resumos, resenhas críticas e textos dissertativo-
argumentativos, textos científicos e revisão gramatical.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem.  8. ed. São Paulo: Cortez, 
2002. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 10. ed. São 
Paulo: Cortez, 2005. 

LIMA, Rocha. Gramática normativa da Língua Portuguesa. 42. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Tradução de Maria Augusta Bastos de 
Mattos. 12.  ed. São Paulo: Globo, 2004. 

FARACO, Carlos Emilio; MOURA, Francisco. Para gostar de escrever. São Paulo: Ática, 
2002. 

CARRAHER, David W. Senso crítico: no dia-a-dia às ciências humanas. São Paulo: 
Pioneira, 2003. 

FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 23. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2011. 

http://dspace2.ufes.br/handle/10/5327
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TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino da 
gramática. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

  

1º Disciplina:  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO  

EMENTA 

A natureza da psicologia da educação como ciência aplicada; seu âmbito e sua relação 
com a educação no Brasil. Princípios psicológicos que explicam e fundamentam o 
processo ensino-aprendizagem no contexto da educação brasileira. Compreensão do 
educando nos contextos intra e extra-escolar e ações educativas que favorecem o seu 
desenvolvimento. Relacionamento interpessoal na escola e na comunidade. 

  

COLL, Cesar et AL. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2004. 6 ex 

COUTINHO, Maria Tereza da Cunha; MOREIRA, Mércia. Psicologia da Educação: um 

estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos 

voltados para a educação. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2004. 4 ex 

GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos, aplicações à 

prática pedagógica. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 4 ex 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CUNHA, Marcus Vinicius da. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 4 

ex 

FALCÃO, Gerson Marinho. Psicologia da Aprendizagem. São Paulo: Ática, 2003. 4 ex 

MORAIS, Maria de Fátima; AZEVEDO, Ivete; JESUS, Saúl de. Competências criativas e 

motivação para a aprendizagem: realidades distintas em adolescentes?. Revista de 

Psicologia, Educação e Cultura, v. 18, n. 1, p. 87-99, 2014. Disponível em: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/32317/3/Psicologia%20Educa%C

3%A7%C3%A3o%20e%20cultura.pdf. Acesso em: 14 mar. 2017. 

GUNTHER, Isolda de Araújo. As necessidades emocionais do adolescente e a 

escola. Temas psicol.,  Ribeirão Preto ,  v. 1, n. 1, p. 45-57, abr.  1993 .   Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

389X1993000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso: em  14  mar.  2017. 

FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA (Resp. Intelectual). Nova escola. São Paulo: Fundação Victor 

Civita, 1986.  

 

  

2º Disciplina:  CÁLCULO. 

EMENTA 
Números reais, funções, limites, derivada, integrais.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ÁVILA, GERALDO. Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1998.  

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/32317/3/Psicologia%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20cultura.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/32317/3/Psicologia%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20cultura.pdf
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HUGHES-HALLETT, Deborah; GLEASON, Andrew M.; MCCALLUM, William G. Cálculo de 
uma variável. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2011. 

BRADLEY, Gerald; HOFFMANN, Laurence. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 
9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FLEMMING, Diva Marilia. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6. ed. São 
Paulo: Prentice-Hall, 2006. 

FERREIRA, José Roberto da Costa. Cálculo, volume 1: diferencial e integral. Brasília: 
Homini, [2000]. 

BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral: volume 1. São Paulo : Makron Books, 
1999. STEWART, James. Cálculo: volume 1. São Paulo: Cengage Learning, 2009.  

WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo (George B. Thomas Jr.), 
volume 1. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. 

  

2º Disciplina:  EVOLUÇÃO DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ANIMAIS.  

EMENTA 

Embriologia. Gametogênese. Fecundação. Desenvolvimento embrionário dos principais 
grupos de animais Anexos embrionários. Evolução dos principais órgãos e sistemas 
animais. Estudo comparativo de órgãos e sistemas corporais dos animais e suas 
adaptações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GILBERT, S. F. Biologia do Desenvolvimento, 2 ed. Editora da Sociedade Brasileira de 
Genética, 1995. 

MOORE, Keith L. Embriologia básica. 6. ed. São Paulo: Elsevier 2004.  

WOLPERT, L.; BEDDINGYON, R et al. Princípios de Biologia do Desenvolvimento. Editora 
Artmed, 2008.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

KARDONG, K. V.; HOENEN, Sonia M. M. Vertebrados: Anatomia Comparada, Função e 
Evolução. 5 ed. Roca , 2011. 

LEWIS, Ricki. Genética humana: conceitos e aplicações. Tradução de Paulo Armando 
Motta. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

ALBERTS, Bruce. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2004. 

SADLER, T. W. Langman, embriologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  

2010.  

KORF, Bruce R. Genética humana e genômica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008.  

  

2º Disciplina:  FISIOLOGIA HUMANA. 

EMENTA 

Introdução à Fisiologia. Sinapses químicas: junção neuromuscular. Contração do 
músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Sistema 
nervoso autônomo. Fisiologia cardiovascular. Fisiologia respiratória. Fisiologia renal. 
Fisiologia gastrintestinal. Neurofisiologia. Fisiologia endócrina. Fisiologia da reprodução. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Tradução de Alcides 
Marinho Junior. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Tradução de Antônio José Magalhães da Silva Moreira. 3. 
ed. São Paulo: Elsevier, 2007. 

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2º ed. Barueri, São 
Paulo, Editora Manole, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

AIRES, M. M. Fisiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2008. 

BERNE, Robert M., LEVY, Matthew N.. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 

GANONG, W.F. Fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.  

KANDEL, Eric.R., SCHWARTZ, J.H., JESSEL, T.homas M. Fundamentos da neurociência do 
comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

FOX, Stuart Ira. Fisiologia humana. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2007. 

 

  

2º Disciplina:  ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

EMENTA 

Organização da Educação Brasileira na contemporaneidade: interrelações economia-
política-cultura, história e cultura afro-brasileira e indígena. Estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando 
as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 
Brasil Legislação de ensino: Constituição Federal, lei de diretrizes e bases da educação 
nacional, plano nacional de educação e/ou plano decenal de educação e/ou plano de 
desenvolvimento da educação. O sistema educacional brasileiros aspectos formais: 
níveis e modalidades de ensino; federalismo no ensino - responsabilidades da União, 
dos estados, do distrito federal e dos municípios; gestão democrática; financiamento; 
formação de profissionais da educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB: passo a passo : Lei de diretrizes e bases da educação 

nacional : Lei n. 9.394/96 comentada e interpretada, artigo por artigo. 4. ed. São Paulo: 

Avercamp, 2010.  

SAVIANI, Dermeval. Da Nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 4. ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2011.  

MENESES, João Gualberto de Carvalho. Estrutura e funcionamento da educação 

básica: leituras. 2. ed. atual. São Paulo: Thomson, 2004.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: 

EDUSP, 2007.  

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.  

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 6. ed., Rio de Janeiro: 
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Civilização Brasileira, 1988.   

BRASIL. Legislação: Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988; Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro 1996: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); e Plano 

Nacional de Educação (PNE) e/ou Plano Decenal de Educação (PDE) e/ou Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). 

BRZEZINSKI, Iria (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 1998.   

 

  

2º Disciplina:  METODOLOGIA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

EMENTA 

Investigação acerca do conhecimento, em particular da ciência. Análise dos 
procedimentos técnicos e metodológicos de preparação, execução e apresentação da 
pesquisa científica. Estudo das formas de elaboração dos trabalhos acadêmicos; normas 
técnicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: Guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São 

Paulo:  Atlas, 2002.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

REY, Luís. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 2003.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 

6. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007.  

SEVERINO, Antônio Joaquim, 1941. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São 

Paulo: Cortez, 2002.  

 

  

2º Disciplina:  LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). 

EMENTA 

Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua 
de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de 
léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audio-visuais; Noções de 
variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPOVILLA, F. C.; RAFAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 

De Sinais Brasileira, VOLUME I: A a L e VOLUME:II de M a Z .Editora da  Universidade de 

São Paulo, 2002.  

QUADROS, Ronice Muller. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre,  

Artmed,2004.  

FRIZANCO, Mary Lopes Esteves ;  HONORA,Márcia Livro ilustrado de língua brasileira de 

sinais – LIBRAS  ; Editora Ciranda Cultural 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

RABELO, Annete Scotti. Português sinalizado: comunicação total. Goiânia: Editora UCG, 

1992.  

LABORIT, Emanuelle. O Vôo da Gaivota.Paris. Copyright Éditions ,1994. 

SACKS, Oliver W.  texto 

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 2: básico. 1. ed. Rio de 

Janeiro: LSB Vídeo, 2009.  

LIRA, Guilherme de Azambuja; SOUZA Tanya Amara Felipe de. Dicionário Digital da 

Língua Brasileira de Sinais. Brasília: Coordenadoria Nacional para a Integração de Pessoa 

Portadora de Deficiência, 2005. Disponível em: < http://www.ines.gov.br/dicionario-de-

libras/main_site/libras.htm>. Acesso em: 1 nov. 2016. 

SILVA, Fábio Irineu da et al. Aprendendo língua brasileira de sinais como segunda língua: 

nível básico. Santa Catarina: Ifb, [200-?]. 69 p. Disponível em: 

<http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-

basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2016. 

 

2º Disciplina:  DIDÁTICA GERAL.   

EMENTA 

Dimensionamento dos conceitos de educação e instrução das condições e das 
perspectivas de desenvolvimento do indivíduo no seu contexto sócio-econômico e 
político-cultura. Relação professor/aluno mediada pelo currículo. Planejamento 
didático: seleção, ordenação, descrição e delimitação de objetivos. Seleção e 
organização de conteúdo, metodologia de ensino e processo de avaliação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. Petrópolis – RJ: Vozes, 2004. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova didática. Petrópolis – RJ: Vozes, 2005. 

CALLUF, Cassiano Cesar Horst. Didática e avaliação em Biologia. São Paulo: IBPEX, 2007.  

KRASILCHIK, Myriam; MARANDINO, MARTHA. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São 
Paulo: EDUSP, 2008.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Repensando a didática. 22. ed. São Paulo: Papirus, 2005.  

BIBLIOGRAFIA FAZENDA, Ivani Catarina. Didática e Interdisciplinaridade. São Paulo: Papirus, 2006. 

http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm
http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm
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COMPLEMENTAR FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz da Terra, 2004. 

HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. 7. ed. São Paulo: Ática, 2003. 327 
p., 21 cm. (Educação). 6. reimpr. 

PILETTI, Claudino. Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

MARIN, Alda Junqueira (Coord.). Didática e trabalho docente. 2. ed. Araraquara, SP: JM, 
2005.  

  

3º Disciplina:  BIOESTATÍSTICA.  

EMENTA 

Apresentação: definição de Estatística. Variáveis qualitativas e quantitativas. Estudo de 
populações e amostras, distribuição de frequências, representação gráfica, medidas de 
tendência central e variabilidades. Teste de hipóteses. Probabilidade, distribuição 
normal e binomial, estimação, inferência, regressão, correlação, associação, análise 
multivariada. Análise e interpretação de dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERQUÓ, Elza Salvatori; et al. Bioestatística. 2. ed. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária, 2005. 

LAURENTI, Ruy; et. al. Estatísticas de saúde. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária, 2005. 

JEKEL, James F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Porto Alegre: 
Artmed, 2005.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

VIEIRA, Sônia. Bioestatística: tópicos avançados: testes não-paramétricos, tabelas de 
contingência e análise de regressão. 2. ed. rev., e atual. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária, 2003. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica, volume 1: probabilidade. 7. ed. São Paulo: 
Pearson Makron Books, 2006. 
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica, volume 2: inferência. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2005. 
SOARES, José Francisco; SIQUEIRA, Arminda Lucia. Introducao a Estatistica Medica. [S.l.]: 
Editora UFMG, 2002. 
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. , atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 

 

  

3º Disciplina:  QUÍMICA ORGÂNICA. 

EMENTA 

Estudo das propriedades do átomo de carbono (hibridização, cadeia carbônica, 
classificação) e estudo dos grupos orgânicos mais simples (alcanos, alcenos, alcinos, 
aromáticos e halogenados). Estudo das propriedades e reações dos compostos 
orgânicos mais complexos (álcoois, fenóis, éteres, nitroderivados aminas e compostos 
carbonílicos). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química orgânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

VOLHARD, K. P.; SCHORE, N. E. Química orgânica: estrutura e função. São Paulo: 
Bookan,2004. 
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MCMURRY, John, 1942-. Química orgânica. São Paulo: Cengage Learning, c2012. 2 v.   

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALLINGER, N. L. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976. 

MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. vol.1 e 2. 13. ed.. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1996. 

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

VOET, Donald. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o 
meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. 

  

3º Disciplina:  ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL. 

EMENTA 

Anatomia: meristemas, parênquimas, tecidos de revestimento, de sustentação, de 
secreção e vasculares, raiz, caule e folha, flor, fruto, semente: aspectos anatômicos. 
Fisiologia: absorção e transporte de água, nutrição mineral, absorção de sais minerais, 
transporte pelo floema, fotossíntese e assimilação do nitrogênio. Crescimento e 
desenvolvimento: Estrutura, transdução de sinais e principais efeitos fisiológicos de 
hormônios e reguladores de crescimento; fotomorfogênese, fotoperiodismo, floração e 
germinação de sementes). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CUTTER, ELIZABETH G. Anatomia vegetal – Parte 1. 2ª ed. Roca. 2002. 

CUTTER, ELIZABETH G. Anatomia vegetal – Parte 2. 2ª ed. Roca. 2002. 

RAVEN, Peter H. Biologia vegetal. 7 ed. Guanabara Koogan. 2007. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

TAIZ, LINCOLN; ZEIGER, EDUARDO; SANTAREM, ELIANE R. Fisiologia Vegetal. 4ª ed. 
Porto Alegre Artmed. 2008.  

KERBAUY, GILBERTO B. Fisiologia vegetal. 2ª ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
2008.  

GROPPO, Milton et al. Perguntas, Hipóteses e o Método Científico: Utilizando a 
Anatomia Vegetal para a Construção de Conceitos em Ciência. PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO, 2016. Disponível em: 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49858978/anais_congresso_grad
uacao_usp_2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=149018834
4&Signature=MD4lFytVvv3psPRO%2BAlJ0s9lwuI%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DCapacitacao_didatica_na_ECA-
USP_a_experi.pdf#page=66. Acesso em: 22 mar. 2017. 

SOUZA, Suzani Cossiani; ALMEIDA, Maria José PM. Leituras na mediação escolar em 
aulas de Ciências: A fotossíntese em textos originaisde cientistas 1. Pro-posições, v. 12, 
n. 1, p. 110-125, 2016. Disponível em: < 
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8644014/11463
>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

DETTKE, Greta Aline; MILANEZE-GUTIERRE, Maria Auxiliadora. Anatomia vegetativa de 
Bromelia antiacantha Bertol.(Bromeliaceae, Bromelioideae). Balduinia, n. 13, p. 01-14, 
2014. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/balduinia/article/view/14050. Acesso 
em: 22 mar. 2017. 

SILVA, Silvia Roberta Santos. Adaptações morfoanatômicas de herbáceas em resposta a 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49858978/anais_congresso_graduacao_usp_2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490188344&Signature=MD4lFytVvv3psPRO%2BAlJ0s9lwuI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCapacitacao_didatica_na_ECA-USP_a_experi.pdf#page=66
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49858978/anais_congresso_graduacao_usp_2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490188344&Signature=MD4lFytVvv3psPRO%2BAlJ0s9lwuI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCapacitacao_didatica_na_ECA-USP_a_experi.pdf#page=66
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49858978/anais_congresso_graduacao_usp_2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490188344&Signature=MD4lFytVvv3psPRO%2BAlJ0s9lwuI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCapacitacao_didatica_na_ECA-USP_a_experi.pdf#page=66
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49858978/anais_congresso_graduacao_usp_2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490188344&Signature=MD4lFytVvv3psPRO%2BAlJ0s9lwuI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCapacitacao_didatica_na_ECA-USP_a_experi.pdf#page=66
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49858978/anais_congresso_graduacao_usp_2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490188344&Signature=MD4lFytVvv3psPRO%2BAlJ0s9lwuI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCapacitacao_didatica_na_ECA-USP_a_experi.pdf#page=66
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8644014/11463
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8644014/11463
https://periodicos.ufsm.br/balduinia/article/view/14050
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condições xéricas. 2016. Disponível em: 
http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18351. Acesso em: 22 mar. 2017. 

 

  

3º Disciplina:  MICROBIOLOGIA.  

EMENTA 

História da microbiologia, células procarióticas, cultivo de microrganismos, metabolismo 
microbiano. Caracterização e identificação – Taxonomia, filogenia, morfologia, nutrição, 
patogenicidade, características genéticas, controle de microrganismos. Principais 
grupos: bactérias, fungos e vírus.  Genética microbiana.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Tradução de José Procópio M. 
Senna. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

TRABULSI, Luiz Rachid. Microbiologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 

HARVEY, Richard A. Microbiologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2008. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

PELCZAR, Michael Joseph. Microbiologia. São Paulo: McGraw Hill, 1980. 

CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R.Microbiologia ilustrada. 
2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

KONEMAN, Elmer; et al. Diagnóstico Microbiológico. Texto e Atlas. 6ª Ed.Rio de 
Janeiro, Medsi, 2008  

JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1980. 

MURRAY, Patrick R. Microbiologia médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004.   

3º Disciplina:  HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS NATURAIS. 

EMENTA 

Epistemologia da ciência e sua necessidade para educação em ciências. Relação entre a 
história e a filosofia de ciências e o ensino de biologia; concepção acerca do processo de 
construção do conhecimento científico ao longo da história, relação entre os 
fundamentos filosóficos, sociólogos e o ensino de ciências; Características do trabalho 
científico numa visão contemporânea. Concepções de professores sobre a construção 
do conhecimento científico. Perspectivas pedagógicas em educação em ciências. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A HISTÓRIA da ciência no Brasil: constituição e abordagens. São Paulo: Instituto 
Butantan, 2010. 249 p., il. 

APRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São 
Paulo: Cultrix, c1996. 256 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 8531605563. 

APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2006. 209 p. ISBN 8522104093. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CHASSOT, Áttico Inácio; OLIVEIRA, Renato José de (Org.). Ciência, ética e cultura na 
educação. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2004.   

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2011. 519 p. 
ISBN 850808935X. Disponível em: 
<http://docs.thinkfree.com/docs/view.php?dsn=567651>. Acesso em: 27 mar. 2017. 

OS níveis de ética de Henri Atlan e o desafio do "quarto nível". Ciência & saúde coletiva, 

http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18351
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Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 407-416., mar./abr. 2008. 

ABOY, Roberto Gutiérrez. Um olhar filosófico à ética em pesquisa. Bioética, Brasília, v. 
21, n. 1, p. 43-52., 2013. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/788/854>. 
Acesso em: 27 mar. 2017. 

 A função dos comitês de ética institucionais ao uso de animais na investigação científica 
e docência. Bioética, Brasília, v. 12, n. 2, p. 11-22., jul./dez. 2004. 

  

3º Disciplina:  METODOLOGIA E TECNOLOGIA APLICADA AO ENSINO DE BIOLOGIA. 

EMENTA 

Formulação do saber científico, retrospectiva histórica do ensino de ciência/biologia e 
as perspectivas da educação em ciências. Organização e formas avaliativas do trabalho 
pedagógico em ciências e biologia. Elaboração do um projeto de ensino. Uso dos 
recursos tecnológicos na educação e no desenvolvimento da ciência.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GALIAZZI, Maria do Carmo. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de professores 
de ciências. Ijuí, Ed.Ijuí. 2003. 

KRASILCHIK, M. Prática do ensino de Biologia. São Paulo,Harper & Row. 2003.  

MARANDINO, M.; SELLES, S.E; FERREIRA, M.S. Ensino de Biologia: histórias e práticas em 
diferentes espaços educativos. São Paulo,Ed Cortez.2009. 

ROSSASI, Lucilei Bodaneze; POLINARSKI, Celso Aparecido. Reflexões sobre metodologias 
para o ensino de biologia: uma perspectiva a partir da prática docente. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/491-4.pdf. Acesso em: 22 
mar. 2017. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ABRAMOVAY, Miriam & CASTRO, Mary Garcia. Ensino Médio: Múltiplas vozes. Brasília: 
MEC/UNESCO, 2003. Ebook no repositório. 

BRASIL. Ministério da educação, Secretaria de educação Básica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Brasília: MEC, 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pnld/195-
secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12640-parametros-
curriculares-nacionais-1o-a-4o-series>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretária de Educação básica. PCN+ Ciências da 
Natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC, 2002. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. Acesso em: 22 mar. 
2017. 

NARDI, R (ORG) Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo, 
Escrituras.2001.  

PAVÃO, A. C. & FREITAS, D. Quanta ciência há no ensino de ciências. São Carlos, 
Edufscar. 2008. 

  

4º Disciplina:  BIOQUÍMICA.  

EMENTA 

Análise das estruturas das biomoléculas correlacionando-as com as funções biológicas, 
como os carboidratos, lipídios, águas, aminoácidos, peptídios, proteínas, ácidos 
nucléicos, coenzimas e enzimas, bem como visando a importância bioenergética e os 
metabolismos dos carboidratos, proteínas e lipídios. Solução Tampão 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 
Tradução de Carla Dalmaz. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006. 

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto 
Alegre, RS: Artmed, 2014. 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica Básica. 2. ed. Rio de Janeiro 
Guanabara Koogan, 2007.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

RIEGEL, Romeo Ernesto. Bioquímica. Rio Grande do Sul: UNISINOS, 2004. 

KOOLMAN, Jan; RÖHN, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

VOET, Donald.; VOET, Judith G.;  PRATT, Charlotte W.. Fundamentos de Bioquímica. 
Tradução de Germano Fett Neto et alli, Porto Alegre: Artmed, 2002. 

Revista Brasileira de análises clínicas. Disponível em: http://sbac.org.br/rbac.aspx 

Revista Brasileira de Farmácia. Disponível em: <http://www.rbfarma.org.br/> 

  

4º Disciplina:  ANATOMIA E FISIOLOGIA COMPARADA. 

EMENTA 

Estudo comparativo da organização e estrutura dos sistemas orgânicos nas diversas 
classes de vertebrados e invertebrados, do ponto de vista evolutivo. Estudo 
comparativo dos sistemas e órgãos dos vertebrados, dentro de uma abordagem 
histórica que permita entender a modificação da forma ao longo da história evolutiva 
do grupo, através da compreensão de suas homologias 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KARDONG, K. V.; HOENEN, Sonia M. M. Vertebrados: Anatomia Comparada, Função e 
Evolução. 5 ed. Roca , 2011. 

HILDEBRAND, Goslow. Análise da estrutura dos vertebrados. 2 ed. Atheneu. 2006. 

 RANDALL, David; BURGGREN, Warren; FRENCH, Kathleen. Eckert : Fisiologia Animal 
Mecanismos e Adaptações. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

SCHMIDT-NIELSEN, KNUT. Fisiologia Animal: adaptação e meio ambiente. 5ª edição. São 
Paulo, editora Santos, 2002. 

POUGH, F. H. et al. A Vida dos Vertebrados. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Tradução de Antonio José Magalhães da Silva Moreira. 3. 
ed. São Paulo: Elsevier, 2007.  

ALENCAR, Waleska Torres; PEREIRA, Lígia Almeida. Coleção osteológica como recurso 
didático em aulas práticas no curso de ciências biológicas da UEMA, São Luís-MA. 
PESQUISA EM FOCO, v. 20, n. 2, 2015. Disponível em: 
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/PESQUISA_EM_FOCO/article/view/1011. Acesso 
em: 22 mar. 2017. 

SOARES, Marina Bento. Cinodontes fósseis brasileiros revelam os primeiros passos da 
evolução dos mamíferos. Cienc. Cult., São Paulo, v. 67, n. 4, Dez. 2015. Disponível em: 
<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252015000400014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 Mar. 2017.  

  

http://sbac.org.br/rbac.aspx
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4º Disciplina:  ZOOLOGIA I. 

EMENTA 

Introdução ao sistema zoológico. Protozoários e a evolução dos Metazoários. 
Morfologia, fisiologia, ecologia, evolução e sistemática dos Porifera, Placozoa, Cnidaria, 
Ctenophora, Platyhelminthes, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, 
Acantocephala, Kinorhyncha, Loricifera, Tardigrada e Mollusca, Annelida, Arthropoda e 
seus subfilos, tentaculados (Brachipoda, Phoronida, Bryozoa e Entoprocta) e 
equinodermados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RUPPERT, Edward E., FOX, Richard S. Zoologia dos invertebrados. 7 ed. Roca. 2005.  

BARNES, R. S. K.; CALLOW, P. & OLIVE, R. J. W. Os invertebrados: uma nova síntese. São 
Paulo: Atheneu, 1995. 

MOORE, Janet. Uma introdução aos invertebrados. 2 ed. Santos. 2011. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e na 
África. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

OLIVEIRA, Elna Mugrabi; GOLDIM, José Roberto. Legislação de proteção animal para fins 
científicos e a não inclusão dos invertebrados - análise bioética. Bioética, Brasília, v. 22, 
n. 1, p. 45-56., 2014. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/882/971>. 
Acesso em: 22 mar. 2017. 

RIBEIRO-COSTA, Cibele S. (Cibele Stramare); ROCHA, Rosana Moreira da (Coord.). 
Invertebrados: manual de aulas práticas. 2. ed. Ribeirão Preto, SP: Holos, 2006. 

Martins, R. T. d. M. C., & Castioni, R. (2012). Softwares educativos no ensino 
profissional: Jogo virtual e o ensino de zoologia de invertebrados. Disponível em: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10142/3/2011_RafaelTagoriMCMartins.pdf: 
Acesso em: 22 mar. 2016. 

PECHENIK, J. A. Biologia dos invertebrados. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 

4º Disciplina:  GENÉTICA.  

EMENTA 

As leis básicas da Genética. Herança e ambiente. Interações genéticas. Determinação 
gênica do sexo e herança ligada ao sexo. Ligação, recombinação e mapeamento 
genético. Noções de herança quantitativa e citoplasmática. Os genes nas populações. 
Frequências gênicas e genotípicas. Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRIFFITHS, Anthony J. F.; et al. Introdução à genética. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2006. 

LEWIS, Ricki.Genética Humana: conceitos e aplicações. Traduzido por Paulo Armando 
Motta. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2004. 

NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F. Thompson & 
Thompson genética médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

JORDE. Lynn B. Genética médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

SNUTAD, D. Peter. Fundamentos de genética. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2001. 

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

LEWIS, B. Genes IX. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
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DE ROBERTIS, E. D. P; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, c2010. 

  

4º Disciplina:  SISTEMÁTICA VEGETAL I.  

EMENTA 
Sistemática e taxonomia de cianobactérias, protistas fotossintetizantes, Reino Fungi 
(com ênfase em Ascomycotina e Basiodiomycotina), briófitas e  pteridófitas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JUDD, Walter S. CAMPBELL, Christopher S., KELLOG, Elizabeth A., STEVENS, Peter F. 
DONOGHU, Michael J. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3 ed. Artmed. 
2009.  

RAVEN, Peter H. Biologia vegetal. 7 ed. Guanabara Koogan. 2001. 

SOUZA, Vinicius Castro; LORENZI, Harri, 1949-; INSTITUTO PLANTARUM DE ESTUDOS DA 
FLORA. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de 
Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG III. 3. ed. Nova Odessa, SP: Instituto 
Plantarum de Estudos da Flora, 2012. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

JOLY, Aylthon B. Botânica: Introdução à Taxonomia Vegetal. 12 ed. Ed. Nacional. 1998.  

SANTOS, E. R. D. dos. Material complementar ao livro sistemática vegetal I: fungos. 
Disponível em: < 
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1311301/course/section/972329/Drechsler-
Santos%202015%20material%20did%C3%A1tico%20fungos%20encarte%20EAD.pdf>. 
Acesso em: 22 mar. 2017. 

SANTOS, Kleber Renan de Souza; SANT'ANNA, Célia Leite. Cianobactérias de diferentes 
tipos de lagoas ("salina", "salitrada" e "baía") representativas do Pantanal da 
Nhecolândia, MS, Brasil. Rev. bras. Bot., São Paulo, v. 33, n. 1, p. 61-83, Mar. 2010. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
84042010000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 Mar. 2017. 

SANT'ANNA, Célia Leite et al . Lista de Cyanobacteria do Estado de São Paulo. Biota 
Neotrop., Campinas, v. 11, supl. 1, p. 455-495, Dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032011000500017&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 22 Mar. 2017. 

ACTA botanica brasilica. Porto Alegre, RS: Sociedade Botanica do Brasil, 1985. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
3306&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

  

4º Disciplina:  PARASITOLOGIA.  

EMENTA 
Parasitismo e relação parasito-hospedeiro. Estudo da morfologia, fisiologia, patogenia e 
ciclo biológico dos protozoários, helmintos e artrópodes. Grupos parasitológicos de 
interesse sanitário. Profilaxia e tratamento das principais parasitoses. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002.  

CIMERMA, Benjamim. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2.ed. São 
Paulo: Atheneu, 2005.  

NEVES, DAVID PEREIRA. Parasitologia humana. 11.ed. São Paulo: Atheneu, 2005.   

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1311301/course/section/972329/Drechsler-Santos%202015%20material%20did%C3%A1tico%20fungos%20encarte%20EAD.pdf
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1311301/course/section/972329/Drechsler-Santos%202015%20material%20did%C3%A1tico%20fungos%20encarte%20EAD.pdf
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

REY; Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e na 
África. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

WILSON, R. Alan. Introdução a parasitologia. São Paulo: EPU,  1980 . 

PESSÔA, Samuel B. Parasitologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1982.  

LEITE, Ignácio da Costa; GOULART, Enio Garcia; BRAZIL, Reginaldo 
Peçanha. Parasitologia & micologia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008.  

AMATO, L; NETO, V.; CORRÊA, L. L. Exame parasitológico de fezes. 6ª. Ed., São Paulo: 
Sarvier, 1996. 

  

4º Disciplina:  FUNDAMENTOS DA FÍSICA. 

EMENTA 
Relações entre medidas físicas e erros. Princípios da energia, da estática, dos fluídos, da 
termodinâmica, da ótica, da eletricidade e da radioatividade, em relação aos sistemas 
biológicos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALLIDAY, David; WALKER, Jearl; RESNIZKY, Robert. Fundamentos de Física, V.1 São 
Paulo, LTC, 2006. 

HALLIDAY, David; WALKER, Jearl; RESNIZKY, Robert. Fundamentos de Física, V.2 São 
Paulo, LTC, 2006.  

HALLIDAY, David; WALKER, Jearl; RESNIZKY, Robert. Fundamentos de Física, V.3 São 
Paulo, LTC, 2006. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALVARENGA, B; MÁXIMO, A. Física: volume único. São Paulo, Scipione, 1997.  

OKUNO, Emico; CALDAS, Iberê L; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e 
biomédicas. São Paulo: Harper & Row Do Brasil, c1982. 

AMALDI, Ugo. Imagens da física: as ideias e as experiências do pêndulo aos quarks. 
Colaboração de Giuseppe Ferrari. São Paulo: Scipione, 2006. 

RAMALHO JUNIOR, Francisco; SOARES, Paulo Antônio de Toledo; FERRARO, Nicolau 
Gilberto. Os fundamentos da física. 9. ed. São Paulo: Moderna, 2007. v. 2 .  

RAMALHO JUNIOR, Francisco; SOARES, Paulo Antônio de Toledo; FERRARO, Nicolau 
Gilberto. Os fundamentos da física. 8. ed. São Paulo: Moderna, 2003. v. 1 .  

  

5º Disciplina:  ZOOLOGIA II.  

EMENTA 
Introdução aos cordados. Morfologia, bionomia, evolução e sistemática dos grandes 
grupos de vertebrados (agnatos, condríctios, osteíctios, anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HILDEBRAND, M. 1995. Análise da Estrutura dos Vertebrados. Atheneu Editora São 
Paulo. 

STORER, T. I. e USINGER, R. L. 1974. Zoologia Geral. Ed. Nacional/EDUSP, S. Paulo. 

KARDONG, Kenneth V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 5. ed. 
São Paulo: Roca, c2011. 
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

POUGH, F. H. et al. A Vida dos Vertebrados. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 

ACTA botânica brasilica. Porto Alegre, RS: Sociedade Botânica do Brasil, 1985. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
3306&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

ORR, R. T. 1986. Biologia dos Vertebrados. Livraria Roca, S. Paulo. 

FRANCISCO, Caroline Sanches Vick et al. P 06. Anatomia Comparada da Região Cervical 
de Aves e Humanos. Archives of Health Investigation, v. 5, 2016. Disponível em: 
http://archhealthinvestigation.com.br/index.php/ArcHI/article/view/1803. Acesso em: 
22 mar. 2017. 

SCHMIDT-NIELSEN, KNUT. Fisiologia Animal: adaptação e meio ambiente. 5ª edição. São 
Paulo, editora Santos, 2002. 

5º Disciplina:  ECOLOGIA GERAL.   

EMENTA 

Definições de Ecologia. Ecossistema. Os ciclos bioquímicos e o funcionamento dos 
ecossistemas. Estrutura trófica do ecossistema. Cadeias alimentares. Características dos 
ambientes aquáticos marinhos e continentais. Indicadores Biológicos. Ecologia do 
Cerrado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ODUM, E.P. Fundamentos de Ecologia. Fundação Calouste Gulbernkian, 2004. 

AJOZ, Roger. Princípios de Ecologia. Artmed, 2005 

TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em ecologia. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

RICKLEFS, R.E., A Economia da Natureza. Ed. Guanabara Koogan. 1996. 

ODUM, Eugene. Ecologia. Guanabara Koogan, 1998. 

LAROCA, S. Ecologia - Princípios e Métodos. Ed. Vozes. 1995.  

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a 
uma ecologia de saberes. Novos estud. - CEBRAP,  São Paulo ,  n. 79, p. 71-94,  Nov.  
2007 Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002007000300004&lng=en&nrm=iso>. access on  29  Mar.  2017.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002007000300004. 

COUTINHO, Leopoldo Magno. "Aspectos ecológicos do fogo no cerrado das queimadas e 
a dispersão de sementes em algumas espécies anemocóricas do estrato herbáceo-
subarbustivo. Boletim De Botânica Da Universidade De São Paulo 5 (1977): 57-63. 
http://www.jstor.org/stable/42871365. 

  

5º Disciplina:  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC I). 

EMENTA 
Contextualização do tema e problema de pesquisa na prática do cuidar. Elaboração de 
projeto de pesquisa científica utilizando subsídios metodológicos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 
6. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007.  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.               

http://archhealthinvestigation.com.br/index.php/ArcHI/article/view/1803
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002007000300004
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para escrever bem. 2. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004.  
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 
pensar. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003.  
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodologia de pesquisa. 5. ed. Porto Alegre, RS: Penso, 2013.  
 
KOLLER, Silvia Helena; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von (Org.). 
Manual de produção científica. Porto Alegre, RS: Penso, 2014.  
 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2010. 248 p 

  

5º Disciplina:  SISTEMÁTICA VEGETAL II.  

EMENTA 

Sistemática, História Natural e evolução das fanerógamas. Circunscrição atual e 
caracterização dos grandes grupos taxonômicos fanerogâmicos. Metodologias para 
investigação botânica em espermatófitas. Importância econômica e ecológica. 
Conservação de fanerógamas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Vinicius C. LORENZI, Harri. Botânica Sistemâtica. 2 ed. Plantarum. 2008.  

RAVEN, Peter H. Biologia vegetal. 7 ed. Guanabara Koogan. 2001. 

JUDD, Walter S. CAMPBELL, Christopher S., KELLOG, Elizabeth A., STEVENS, Peter F. 
DONOGHU, Michael J. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3 ed. Artmed. 
2009. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ACTA Amazônica. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 1971- . 
Disponível em: <http://acta.inpa.gov.br/>. Acesso em: 24 mar. 2017. 

ACTA botanica brasilica. Porto Alegre, RS: Sociedade Botanica do Brasil, 1985. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
3306&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 24 mar. 2017. 

ESAU, Katherine. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo: E. Blücher, 1974. 293 
p., il. 

JOLY, Ailton Brandão. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 6. ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1983. 777 p., il. 

ROTHWELL, Gar W.; SERBET, Rudolph. Lignophyte phylogeny and the evolution of 
spermatophytes: a numerical cladistic analysis. Systematic Botany, p. 443-482, 1994.  

  

5º Disciplina:  DIDÁTICA AO ENSINO DE CIÊNCIAS. 

EMENTA 

A relação professor/aluno, mediada pelo currículo. O método didático: sujeitos, 
procedimentos e instrumentos; a natureza qualitativa do conceito de método: o 
método em função dos objetivos operacionais; metodologia didática e objeto do 
processo operatório. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HAIDT, R. C. Curso de didática geral. Ática, São Paulo, 7ª ed., 7ª reimp. São Paulo, 2004;  

CALLUF, Cassiano Cesar Horst. Didática e avaliação em Biologia. São Paulo: IBPEX, 2007. 
114 p., il. (Metodologia do ensino de biologia e química, 5) 

KRASILCHIK, Myriam; MARANDINO, MARTHA. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São 
Paulo: EDUSP, 2008. 197 p., il. ISBN 9788531407772. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

MOREIRA. D. A. Didática, no ensino superior: técnicas e tendências. Ed. Pioneira. São 
Paulo, 1997.  

HIGUERAS, L. Ruiz e outros. La noción de función como objeto a enseñar y como objeto 
enseñado: análisis de un proceso de transposición didáctica . In: Quadrante: Revista 
Teórica e de Investigação. Lisboa: Associação de Professores de Matemática. Vol. 4 n o 
2, p. 91-116. 1995.  

DA SILVA, Elcio Oliveira e outros. O contrato didático e o currículo oculto: um duplo 
olhar sobre o fazer pedagógico. In: Zetetiké . Campinas: CEMPEM. Vol. 4 n o 6, p. 9-23. 
Jul./dez. de 1996.  

CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. 24. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 128 p. 
ISBN 85326009 

LIBANEO, J. C. Didáticas. Ed. Cortez. São Paulo, 1990;  

  

5º Disciplina:  EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

EMENTA 
Histórico dos movimentos ambientalistas e da Educação Ambiental. Recomendações 
para a prática da Educação Ambiental.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 2. ed.  Gaia, 1993. 

REIGOTA, Marcos; PRADO, Bárbara Heliodora Soares do Prado (Org.). Educação 
ambiental: utopia e práxis. São Paulo: Cortez, 2008. 206 p. (Cultura, memória e 
currículo, 8). ISBN 9788524914355. 

RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. Porto 
Alegre, RS: Penso, 2012. 312 p., il. (Fundamentos da educação). Inclui bibliografia. ISBN 
9788563899866.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FELDMANN, Wagner. Água: fonte universal da vida. São Paulo: PAE Editora, 2012. 71 p., 
il. : algumas color. (Educação ambiental). ISBN 9788598558783. 

GRÜN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 13. ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2010. 120 p. (Magistério: formação e trabalho pedagógico). ISBN 8530804333. 

A função social da educação ambiental nas práticas colaborativas: participação e 
engajamento. Cadernos Cedes, Campinas, SP, v. 29, n. 77, p. 63-79., jan./abr. 2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
32622009000100005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 24 mar. 2017. 

EDUCADORES ambientais nas escolas: as redes como estratégia. Cadernos 
Cedes, Campinas, SP, v. 29, n. 77, p. 49-62., jan./abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
32622009000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 24 mar. 2017. 

ESPAÇOS educativos impulsionadores da educação ambiental. Cadernos 
Cedes, Campinas, SP, v. 29, n. 77, p. 29-47., jan./abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
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32622009000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 24 mar. 2017. 

5º Disciplina:  ELETIVA I 

EMENTA 

As disciplinas optativas serão cursadas ao longo dos semestres respectivos em que 
forem oferecidas, todas com carga horária = 40h/a, podendo ser uma das que segue: 
Homeopatia, Microbiologia dos Alimentos, Fitoterapia Clínica, Vigilância Sanitária,  
Saúde Coletiva: Gestão de Saúde, Didática para Educação em saúde,  Antropologia e 
Saúde, Tópicos Especiais em Atualidade. 

  

5º Disciplina:  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO FUNDAMENTAL:   

EMENTA 

Visão sistemática para a instrumentalização do ensino de ciências biológicas, visando a 
organização e aplicação da aprendizagem. Analise crítica de programas, conteúdos, 
métodos de ensino, material didático, avaliação, recursos financeiros, para o ensino das 
ciências biológicas. Observações e análise das atividades de ensino-aprendizagem nas 
escolas de ensino fundamental do 6º aos 9º anos. Conforme o previsto na Resolução Nº 
2, de 1º de junho de 2015. 

  

6º Disciplina:  BIOGEOGRAFIA. 

EMENTA 
Estudo da teoria de deriva continental e fatores bióticos e abióticos da distribuição dos 
animais e vegetais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOORE, PETER D.; COX, C. B. Biogeografia: Uma Abordagem Ecológica E Evolucionária. 
7ª ed. LTC. 2009.  

CARVALHO, CLAUDIO, J. B. DE. ; ALMEIDA, EDUARDO A. B. Biogeografia Da  América do 
Sul.  1ª ed. Roca 2011. 

BROWN, James. Biogeografia. 2 ed. Funpec. 2006.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FELFILI, Jeanine M. Biogeografia do bioma cerrado. Editora UNB. 2007. 

FORATTINI, Oswaldo Paulo. Biogeografia, origem e distribuição da domiciliação de 
triatomíneos no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 40, n. 6, p. 964-998, 2006. 
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/32163. 

BORGES, Sérgio H.. Análise biogeográfica da avifauna da região oeste do baixo Rio 
Negro, amazônia brasileira. Rev. Bras. Zool.,  Curitiba ,  v. 24, n. 4, p. 919-
940,  dez.  2007 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
81752007000400008&lng=pt&nrm=iso>.  

ROCHA, Yuri Tavares. TÉCNICAS EM ESTUDOS BIOGEOGRÁFICOS. Raega - O Espaço 
Geográfico em Análise, [S.l.], v. 23, nov. 2011. ISSN 2177-2738. Disponível em: 
<http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/24846>.  

BIBLIOTECA NACIONAL. Coleção Alexandre Rodrigues Ferreira. Disponível em:. 
http://bndigital.bn.gov.br/projetos/alexandre/galeria.htm 

 

  

http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/32163
http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/24846
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6º Disciplina:  BIOTECNOLOGIA. 

EMENTA 
Histórico do desenvolvimento da biotecnologia. Genômica. Clonagem. Organismos 
geneticamente modificados. Aplicações da biotecnologia na ciência médicas e 
biológicas. Riscos e benefícios da biotecnologia 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula 4a ed. Porto Alegre, Editora Artes 
Médicas, 2004. 

LEWIN, B. Genes IX. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2009.  

ZAHA, A. et al. Biologia Molecular Básica. 3ª ed. Porto Alegre, Editora Mercado Aberto, 
2003. 

FRAGA, Ivana de Oliveira; AGUIAR, Mônica Neves. Neoeugenia: o limite entre a 
manipulação gênica terapêutica ou reprodutiva e as práticas biotecnólogicas seletivas 
da espécie humana. Bioética, Brasília, v. 18, n. 1, p. 121-130., 2010. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/540/526>. 
Acesso em: 24 mar. 2017. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

NELSON, David L.; LEHNINGER, Michael M.. Princípios de Bioquímica 3. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2002.  

VOET, Donald.; VOET, Judith G.;  PRATT, Charlotte W.. Fundamentos de Bioquímica. 
Tradução de Germano Fett Neto et alli, Porto Alegre: Artmed, 2002.  

MICKLOS, D. A.; FREYER, G. A. & CROTTY, D. A. A Ciência do DNA. 2a ed. Porto Alegre, 
Artmed, 2005.  

WATSON, James D. et al. DNA recombinante: genes e genomas. 3. ed. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2009.  

ULRICH, Henning (Org.) et al. Bases moleculares da biotecnologia. São Paulo: Roca, 
2008. 218 p., il. ISBN 9788572417594 

  

6º Disciplina:  ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES.  

EMENTA 

Estrutura das populações. Crescimento populacional. Regulação das populações 
Interações entre espécies. Metapopulações. Ecologia de populações e conservação. 
Comunidades: conceitos básicos e como unidades de estudos em ecologia; modelos de 
distribuição de espécies; Estrutura e funcionamento das comunidades. Interações entre 
espécies; Estabilidade de Comunidades; Sucessão ecológica; Padrões locais, regionais e 
globais de distribuição da riqueza de espécies; Dinâmica de comunidades. 
Macroecologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOTELLI, Nicholas J. ELLISON, Aaron M. Princípios de estatística em ecologia. 1 ed. 
Artemed. 2010. 

RICKLEFS, R.E., A Economia da Natureza. Ed. Guanabara Koogan. 1996. 

DIBLASI FILHO, Italo. Ecologia geral. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. xlii, 650 p., 
il. ISBN 9788573936063 (broch.).  

ODUM, Eugene Pleasants. Ecologia. Rio de Janeiro: Interamericana, 2010. xi, 434 p., il. 
ISBN 8520102492 (broch.). 

BIBLIOGRAFIA 
LEWINSOHN, Thomas Michael; PRADO, Paulo Inácio. Biodiversidade brasileira: síntese 
do estado atual do conhecimento. 2. ed. São Paulo: Contexto, c2004. 176 p., il. 



 LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

www.ls.edu.br/faculdade| Telefone: (61) 3352-2294  162 

COMPLEMENTAR (Contexto Acadêmica). Bibliografia: p. 114-116. ISBN 9788572442305. 

CUNHA-SANTINO, Marcela Bianchessi da; BIANCHINI JÚNIOR, Irineu. Ciências do 
ambiente: conceitos básicos em ecologia e poluição. São Carlos, SP: EDUFSCar, 2010. 
179 p., il. (Coleção UAB-UFSCar. Tecnologia sucroalcooleira). Inclui bibliografia. ISBN 
9788576002024. 

FACHIM, Eliani; GUARIM, V. L. M. S. Conservação da biodiversidade: espécies da flora de 
Mato Grosso. Acta Botanica Brasilica, v. 9, n. 2, p. 281-287, 1995. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/abb/v9n2/v9n2a08. 

DIEGUES, Antonio Carlos (org.). Os saberes tradicionais e a biodiversidade no Brasil. 
Brasília: MMA, 2000. Disponível em: 
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/750/2/Biodiversidade%20e%20comunidades%2
0tradicionais%20no%20Brasil.pdf.  

BRITO, Daniel. Análise de viabilidade de populações: uma ferramenta para a 
conservação da biodiversidade no Brasil. O ecologia Brasiliensis, v. 13, n. 3, p. 452-469, 
2009. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3628449. 

  

6º Disciplina:  GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA. 

EMENTA 
Estudo da composição e estruturada terra. Processo de formação de rochas e minerais. 
Estudo do tempo geológico. Introdução à Paleontologia. Processos de fossilização. 
Coleta e preparo de material fossilífero.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Ismar de Souza (Ed.). Paleontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2010. v. 1 . 

TEIXEIRA, Wilsom (Org.). Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Nacional, 2009.  

MILLIDGE, Judith. Fósseis: guia prático. São Paulo: Nobel, 1998. 64 p., il. ISBN 
8521310366 (enc.).  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRAZILIAN Journal of Geology. São Paulo: Sociedade Brasileira de Geologia, 1971. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2317-
4889&lng=pt&nrm=iso. 

REVISTA Brasileira de Paleontologia. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de 
Paleontologia, 2001-. Disponível em: http://www.sbpbrasil.org/pt/revista 

COELHO NETTO, Ana Luiza. A interface florestal-urbana e os desastres naturais 
relacionados à água no maciço da tijuca: desafios ao planejamento urbano numa 
perspectiva sócio-ambiental. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v. 16, 
p. 46-60, apr. 2011. ISSN 2236-2878. Disponível em: 
<http://www.periodicos.usp.br/rdg/article/view/47284>. Acesso em: 29 mar. 2017. 
doi:http://dx.doi.org/10.7154/RDG.2005.0016.0005. 

  

6º DISCIPLINA:  ELETIVA II. 

EMENTA 

As disciplinas optativas serão cursadas ao longo dos semestres respectivos em que 
forem oferecidas, todas com carga horária = 80h/a, podendo ser uma das que segue: 
Biologia Molecular/Técnicas Avançadas e Tópicos Especiais em Atualidade, Tópicos 
Especiais em Biologia. 

http://www.scielo.br/pdf/abb/v9n2/v9n2a08
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/750/2/Biodiversidade%20e%20comunidades%20tradicionais%20no%20Brasil.pdf
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/750/2/Biodiversidade%20e%20comunidades%20tradicionais%20no%20Brasil.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2317-4889&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2317-4889&lng=pt&nrm=iso
http://www.sbpbrasil.org/pt/revista
http://www.periodicos.usp.br/rdg/article/view/47284
http://dx.doi.org/10.7154/RDG.2005.0016.0005
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6º Disciplina:  EVOLUÇÃO.  

EMENTA 

História do pensamento evolutivo. Mecanismos Evolutivos: mutação, migração; Deriva 
Genética e Seleção Natural. Consequências do Processo Evolutivo: Adaptação, Extinção 
e Especiação; Padrões Evolutivos: Biogeografia, Filogenia, Novidades Evolutivas e 
Interações entre Espécies. Evolução do homem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FUTUYMA, Douglas J. Biologia Evolutiva, 2 ed. Ribeirão Preto: FUNPEC-RP, 2002. 

RIDLEY, Mark. Evolução.3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2006. 

BURNIE, David Evolução ‐ a adaptação e a sobrevivência dos seres vivos no planeta ‐ 
série mais ciência. São Paulo: Publifolha, 2008.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

STRATHERN, P.Darwin e a evolução em 90 minutos. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

MEYER, D.; EL-HANI, C. N. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: Editora UNESP, 
2005. 

FÓSSEIS: guia prático. São Paulo: Nobel, 1998. 

PALEONTOLOGIA: conceitos e métodos, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2010.  

WOLPERT, L. Princípios de biologia do desenvolvimento. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 

  

6º Disciplina:  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC II) 

EMENTA 
Fundamentos teóricos e técnicos para a elaboração e execução do projeto de pesquisa; 
análise e sistematização dos resultados da pesquisa. Apresentação e julgamento à 
banca examinadora.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 3ª ed. São Paulo: Cortez. 1991. (Coleção Polêmica 
do Nosso (Tempo), 25).  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: Guia para eficiência nos estudos. 5ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

SEVERINO, Antônio Joaquim, 1941. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2002.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: 
Pearson Makron Books, 2005.  

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 
pensar. 23ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003.  

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projeto de pesquisas, TGI, 
TCC, monografias, dissertações e teses. 2ª ed. São Paulo: Pioneira, 2001. 

GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para escrever bem. 2ª ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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6º Disciplina:  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

EMENTA 

Visão sistemática para a instrumentalização do ensino de ciências biológicas, visando a 
organização e aplicação da aprendizagem. Analise crítica de programas, conteúdos, 
métodos de ensino, material didático, avaliação, recursos financeiros, para o ensino das 
ciências biológicas. Observações e análise das atividades de ensino-aprendizagem nas 
escolas de ensino médio. Conforme o previsto na Resolução Nº 2, de 1º de junho de 
2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


