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1. APRESENTAÇÃO  

 
O Brasil iniciou tardiamente seu processo de expansão do acesso à educação 

básica, é somente a partir da década de 1980 que se começa a considerar que o direito 
ao acesso à escola foi universalizado. O uso reiterado da palavra acesso é justificado 
porque, como destacam Ferraro e Machado (2002, p. 217 ) 1, “ [...] O problema do acesso 
não se resolve simplesmente com professores e vagas nas escolas [...]”, uma vez 
garantida, ainda que não a totalidade da população, a presença de vagas nas escolas, 
o que combate o problema da exclusão da escola, nos deparamos com a questão da 
exclusão na escola, ou seja, a dificuldade de garantir que os alunos tenham acesso à 
escola, aprendam e nela permaneçam, pelo tempo a que tem direito. 

A ampliação do acesso à educação básica por camadas da população até então 
excluídas do ambiente escolar reconfigurou as escolas de educação básica. Novos 
desafios se colocaram aos professores dos anos iniciais, entre eles a presença de 
crianças cujos pais não frequentaram a escola, tampouco possuíam acesso aos 
instrumentos da cultura letrada, como os livros, para essas crianças, a escola é um 
mundo novo.  

Além disso, a diversidade social e cultural enfim chegou às instituições de educação 
básica e, paralelamente, todas as mudanças sociais e tecnológicas que o despontar do 
século XXI trouxe consigo. Porém, as escolas brasileiras demoraram a perceber sua 
necessidade de mudança e adaptação, e os maus resultados da aprendizagem dos 
alunos começaram a ser notados, a incomodar e a preocupar diferentes segmentos da 
sociedade. 

A partir da década de 1980 e principalmente na de 1990, ganharam repercussão 
internacional novas proposições relativas à formação inicial e continuada, anunciadas 
como parte da solução da “crise na escola”. Diante do baixo desempenho dos alunos, os 
professores e sua formação são considerados parte do problema, e também da solução. 
O questionamento da competência profissional dos professores é acompanhado de 
propostas de mudança na sua formação, e no desenvolvimento de novas propostas de 
formação em serviço que supririam as lacunas da formação inicial e capacitaram os 
docentes a melhor ensinar aos estudantes. 

A crença na má-formação dos professores como principal responsável pela baixa 
qualidade da educação básica brasileira ganha reforço com a divulgação dos resultados 
dos estudantes brasileiros nos rankings educacionais, e coloca-se como uma 
interpretação simplista e equivocada. A qualidade da formação do professor é essencial 

 
1 Para Ferraro e Machado (2002, p.215) “ [...] Por excluídos da escola entendem-se todos aqueles que, 
devendo frequentar a escola, não o fazem, independentemente de já a haverem ou não frequentado no 
passado. A categoria dos excluídos na escola compreende todos aqueles que, mesmo estando na escola, 
por ingresso tardio ou por força de sucessivas reprovações e repetências acusam forte defasagem (de dois 
ou mais anos) nos estudos.” FERRARO, Alceu Ravanello; MACHADO, Nádie Christina Ferreira. Da 
universalização do acesso à escola no Brasil. Educação & Sociedade 79: 213-241.2002. 
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para o sucesso educacional de crianças e jovens, porém, não é o único fator implicado 
nessa equação, sem o investimento em condições de trabalho e remuneração adequada, 
sem o respeito da sociedade e a colaboração da família, é pouco provável melhorar a 
aprendizagem dos alunos das escolas públicas. 

Assim, embora ponderando o alcance da atuação do professor na melhoria da 
qualidade da educação e chamando a atenção para a necessidade de atuação de outros 
agentes sociais, a importância da boa formação do professor para a aprendizagem dos 
alunos é inegável.  

Formar um bom professor é uma tarefa árdua. A formação docente implica a 
aquisição de diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes, pois, parafraseando 
Maria do Céu Roldão2 (2005) “para ser professor é preciso saber imenso”.  

Conscientes da impossibilidade de fornecer esse “saber imenso”, mas 
comprometidos com a formação de um professor apto a atuar no contexto social da 
educação brasileira e para intervir nas demandas colocadas para a Educação no século 
XXI, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET/UFAM) iniciou suas atividades no 
Município de Itacoatiara no ano de 2007, com a oferta de cinco cursos de graduação, 
dentre eles dois cursos de Licenciatura em Ciências voltados para a formação de 
professores de ciências em Matemática e Física, e Biologia e Química. 

É importante destacar que um levantamento de dados realizado no ano de 2012 
nas cinco escolas que ofereciam o Ensino Médio na zona urbana de Itacoatiara, apontou 
que, dos 15 professores que lecionavam a disciplina de Química, apenas 4 eram 
formados na área em cursos oferecidos pelo PARFOR. A situação da disciplina de Física 
era ainda mais grave, dos 14 professores identificados ministrando essa disciplina, 
nenhum possuía formação na área, seja em curso de licenciatura ou mesmo bacharelado 
em Física. 

Hoje pode-se afirmar que o Município de Itacoatiara dispõe de professores 
habilitados para ministrar, com qualidade, aulas nas disciplinas de Física, Química, 
Biologia e Matemática. Porém, é preciso avançar, aperfeiçoando a formação dos 
professores egressos dos cursos de Licenciatura do ICET, contribuindo com a formação 
continuada dos professores atuantes nas escolas, integrando universidade, escola e 
comunidade na construção dos saberes necessários a plena atuação de todos os 
cidadãos na sociedade. 

Baseado no tripé: formação regional, técnica e pedagógica o projeto pedagógico 
em questão apresenta as principais linhas condutoras da licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia. Desde 2019, sua construção foi resultado do envolvimento direto e 
indireto dos docentes, discentes e comunidade interessada nos rumos da formação de 
professores.  O projeto espera fortalecer a formação acadêmica voltada para a docência 
na Educação Básica com a perspectiva da educação continuada no âmbito da pós-
graduação. 

 
2 ROLDÃO, M. do C. N. Profissionalidade docente em análise: especificidades dos ensinos superior e não 
superior. Nuances: estudos sobre educação. Ano XI, v. 12, n. 13, jan./dez., 2005. 
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2. REQUISITOS LEGAIS QUE NORTEIAM O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
  

A proposta de reestruturação do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e 
Biologia do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – ICET/UFAM, aqui apresentada, 
contempla adaptações e inovações que se fazem necessárias para atender às novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior para os cursos 
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura, assim como as legislações complementares que estabelecem 
configurações curriculares imprescindíveis aos Cursos de Licenciatura de graduação. Os 
dispositivos legais que fundamentam a elaboração deste Projeto Pedagógico de Curso 
de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia, com suas respectivas fontes em 
hiperlink, são:  

 Lei Nº. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - em especial os Artigos 61 a 64, que dispõem sobre a 
formação de profissionais da Educação; 

 Base Nacional Comum Curricular – BNCC da Educação Básica, instituída pelas 
Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018; 

 Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 
Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores 
da Educação Básica (BNC-Formação); 

 Diretrizes Curriculares para os Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências 
Biológicas (Resolução CNE/CES no 7, de 11 de março de 2002); 

 Diretrizes Curriculares para os Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química 
(Resolução CNE/CES no 8; de 11 de março de 2002); 

 Lei Federal n° 9.795/99, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação 
Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências; 

 Resolução CNE/CP Nº 2/2012, de 15 de junho de 2012 que estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, a serem 
observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e 
de Educação Superior, orientando a implementação do determinado pela 
Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999;   

 Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura Afro-brasileira", e dá outras providências; 

 Resolução CNE/CP Nº 01/2004, de 17 de junho de 2004 que institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas 
Instituições de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação 
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Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem programas de 
formação inicial e continuada de professores; 

 Lei No 10.436/2002 e no Decreto Federal No 5.626/2005, que regulamentam o 
ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

 Lei nº 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; 
 Lei nº 12.764 no 28/12/2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo;   
 Resolução CNE/CP Nº 1/2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.  
 
Estas determinações legais, entre outros aspectos, instituem os princípios 

curriculares e metodológicos em que esta proposta de reestruturação foi construída 
(BRASIL, 2001, 2002 e 2019), além de esclarecer aspectos acerca da “Dimensão 
Pedagógica” e a concepção de “Prática” que deve estar presente nas disciplinas que 
compõem o espaço do currículo “Prática como Componente Curricular”, 
respectivamente.  

Em relação a carga horária total do curso e de seus componentes curriculares, esta 
proposta segue os preceitos da Resolução CNE/CP 02/2019 que estabelece o mínimo 
de 3.200 horas para cursos de licenciatura, assim como na organização interna dos 
componentes curriculares – 400 horas de Estágio Curricular; 400 horas de Prática como 
Componente Curricular; 2.205 horas em atividades formativas articuladas entre estudos 
de formação geral, das áreas específicas, e do campo educacional, seus fundamentos e 
metodologias e das diversas realidades educacionais, e, estudos de aprofundamento e 
diversificação da área de formação profissional, incluindo conteúdos específicos e 
pedagógicos; e 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

3. DADOS DO CURSO 
 

a) Nome do curso: Ciências: Química e Biologia. 

b) Modalidades de curso: Licenciatura. 

c) Modalidade de ensino: Presencial. 

d) Titulação: Licenciado em Ciências: Química e Biologia 

e) Número de vagas oferecidas pelo curso: 50 vagas com ingresso anual.  

f) Regime de matrícula: Semestral/por créditos. 

g) Formas de ingresso: ENEM/SISU, Processo Seletivo Contínuo-PSC e 
Processo Seletivo Extramacro-PSE 

h) Turnos de funcionamento do curso: Integral (Matutino e Vespertino) 
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i) Tempo de integralização: Mínimo: 5 anos, equivalente a 10 períodos e 
Máximo: 7 anos e meio, equivalente a 15 períodos. 

j) Carga horaria: 3.890h 

k) Local/Endereço de funcionamento: INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLOGIA – ICET, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 3863 – 
Tiradentes – Campus Moysés Israel. Itacoatiara-AM. CEP: 69.100.000. 
Telefones: (92) 3305-1181. E-mail: direcaoicet@ufam.edu.br. 

l) Renovação de Reconhecimento do Curso: Portaria nº 1.098, de 24 de 

dezembro de 2015, publicada no DOU Nº 247, de 28 de dezembro de 2015; 

m) Conceito Preliminar de Curso (CPC): 3 

n) Resultado do ENADE 2014: 3 

4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA NO PAÍS E NO QUADRO GERAL DE 
CONHECIMENTOS 

O desenvolvimento social e econômico de uma região ou de um país depende, 
dentre outros aspectos, de uma educação de qualidade. No entanto, a realidade da 
educação no Brasil passa por sérios problemas como evasão escolar, baixa qualidade 
de ensino e estudantes desestimulados. Nesta perspectiva, o novo Plano Nacional de 
Educação (PNE) sancionado pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigência 
até 2024, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período 
de dez anos.  

O PNE tem como objetivos principais a garantia do acesso à permanência e a 
qualidade da educação, em todos os níveis de ensino, por via de metas. A primeira meta 
refere-se às metas estruturantes para a garantia do direito a educação básica com 
qualidade, para assim promover a garantia do acesso, a universalização do ensino 
obrigatório e a ampliação das oportunidades educacionais. A segunda meta faz alusão 
à redução das desigualdades e a valorização da diversidade, pois são caminhos 
imprescindíveis para a equidade. A terceira meta trata da valorização dos profissionais 
da educação, área considerada estratégica para que as metas anteriores sejam 
atingidas. Já a quarta meta refere-se ao ensino superior, especificamente a ampliação 
de vagas, as formas de acesso e a melhoria da qualidade. 

Também está prevista na PNE a BNCC, que apresenta os conhecimentos 
fundamentais que se espera que o estudante aprenda em cada ano da educação básica, 
além de assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais e um 
conjunto de habilidades que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento.  

Considerando estas metas e o cumprimento das habilidades e competências 
exigidas pela BNCC, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências: 
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Química e Biologia foi restruturado, modificando a matriz curricular do curso através da 
revisão das ementas, diminuição da carga horária total do curso, atualização das 
referências bibliográficas e a inserção dos componentes curriculares nas disciplinas 
obrigatórias do curso, proporcionando uma formação que possibilite a significação e 
ressignificação dos saberes por meio de princípios formativos como a contextualização 
e a interdisciplinaridade, imprescindíveis na formação de professor de Licenciatura para 
atender às atuais demandas, expectativas e objetivos educacionais propostos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica publicada em 2019, através da 
Resolução CNE/CP N°2, de Dezembro de 2019. 

O § 1º do art. 5º das resoluções CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 e 
CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018, entre outras disposições, estabelece que a 
BNCC-Educação Básica deve contribuir para a articulação e a coordenação das políticas 
e ações educacionais em relação à formação de professores; 

As aprendizagens essenciais, previstas na BNCC-Educação Básica, a serem 
garantidas aos estudantes, para o alcance do seu pleno desenvolvimento, nos termos 
do art. 205 da Constituição Federal, reiterado pelo art. 2º da LDB, requerem o 
estabelecimento das pertinentes competências profissionais de professores. 

Em Itacoatiara, a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas (SEDUC - AM) 
apresenta índices que podem ser utilizados como referência para identificar o campo de 
atuação de Licenciados em Ciências: Química e Biologia. Há 5 escolas estaduais que 
atendem o Ensino Médio e outras seis que oferecem o Ensino Fundamental II. Destas, 
três Escolas oferecem o Ensino na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
período noturno e apenas uma oferece o Ensino regular no turno noturno.  

Diante deste cenário, torna-se manifesto o aumento da demanda futura para a 
formação inicial e continuada de professores nas áreas de Química e Biologia, para 
suprir o aumento programado de número de vagas nos anos finais do ensino 
fundamental e ensino médio. 

Esta proposta de reestruturação do Curso de Licenciatura em Ciências: Química 
e Biologia está norteada pela Resolução CNE/CP 02/2019, que estabelece 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 
pelas Resoluções CNE/CES No 7, de 11 de março de 2002 e CNE/CES No 8; de 11 de 
março de 2002, que instituem as Diretrizes Curriculares para cursos de licenciatura e 
bacharelado em Ciências Biológicas e em Química, respectivamente. 

Estas determinações legais, entre outros aspectos, instituem os princípios 
curriculares e metodológicos em que esta proposta de reestruturação foi construída 
(BRASIL, 2001, 2002 e 2015). Outros documentos norteadores são os pareceres 
CNE/CES 197/2004 e CNE/CES 15/2005, que esclarecem aspectos acerca da 
“Dimensão Pedagógica” e a concepção de “Prática” que deve estar presente nas 
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disciplinas que compõem o espaço do currículo “Prática como Componente Curricular”, 
respectivamente. 

No limiar do novo século, a Base Nacional Comum Curricular representa um 
marco de profundas mudanças estruturais em todo o sistema de educação do país. 
Referenciada desde a Constituição Federal de 1988, pontuada na LDB de 1996 e no 
Plano Nacional de Educação de 2014, e finalmente homologada em dezembro de 2019, 
a BNCC é um documento normativo que expressa o compromisso com a promoção de 
uma educação integral e estabelece o conjunto de aprendizagens essenciais e 
indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. 

Posterior ao incremento da base, seria consequente a necessidade de 
alinhamento de outras políticas e ações, primordialmente aquelas referentes à formação 
de professores,as novas orientações, uma vez que as aprendizagens essenciais, 
previstas na BNCC- Ciências da Natureza, devem ser garantidas aos estudantes, para 
o alcance do seu pleno desenvolvimento, e requerem o estabelecimento das pertinentes 
competências profissionais dos professores. 

Nesta intenção que a Resolução CNE/CP No. 2, de 20 de dezembro de 2019, 
definindo Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para 
a Educação Básica e instituindo a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação), trouxe mudanças significativas na 
concepção e nos processos curriculares da formação inicial do licenciado em Ciências: 
Química e Biologia. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

5.1. Objetivos do Curso 

5.1.1. Geral 

Promover a formação de professores para o ensino de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias, especialmente, de Química e Biologia, para atuar no ensino 
fundamental e médio através de uma proposta investigativa e colaborativa pautada numa 
compreensão sociohistórica, crítica e reflexiva, problematizadora das realidades sociais 
e educacionais e dos processos de ensinar e de aprender, comprometida com a inclusão 
social, com a melhoria da qualidade da Educação Básica Pública e com a 
sustentabilidade social e ambiental com ênfase no cotidiano e na realidade amazônica. 

5.1.2. Específicos 
 

 Fomentar a formação de professores pesquisadores, isto é, investigadores de 
sua própria prática nos contextos educativos; 
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 Criar momentos de descoberta em sala de aula, laboratórios, espaços de 
Ciências e áreas verdes; 
 Instigar a apropriação da linguagem em toda a sua diversidade (escrita, leitura, 

oralidade, argumentação, diálogo, literatura, divulgação científica, cinema, música, 
artes, etc.) na perspectiva da Educação em Ciências e do Ensino de Química e de 
Biologia; 
 Construir o pertencimento à área da Educação em Ciências, compreendendo 

que o mundo é complexo e transdisciplinar; 
 Potencializar a construção de uma identidade pautada nas dimensões política, 

ética, estética, social, emocional, cultural e pedagógica; 
 Compreender os conceitos, leis e princípios das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, principalmente, da Biologia e da Química baseados em elementos 
históricos, epistemológicos e contemporâneos da produção do conhecimento; 
 Relacionar as diferentes áreas da Química e da Biologia com a construção do 

conhecimento vinculado ao cotidiano dos educandos e ao currículo escolar; 
 Desenvolver atitude investigativa de modo a despertar nos/nas estudantes a 

busca constante de atualização, acompanhando a rápida evolução científica nas 
áreas; 
 Promover reflexões sobre problemáticas da Amazônia sob a ótica científica a 

fim de relacionar ciência e sociedade na escola; 

 Articular conhecimentos e saberes (científicos, populares e escolares), 
reconhecendo a Química e a Biologia como uma construção humana e 
compreendendo os aspectos históricos de sua produção e suas relações com os 
contextos culturais, epistemológicos, socioeconômicos e políticos; 
 Compreender e avaliar criticamente às aplicações da Química e da Biologia na 

sociedade, envolvendo os aspectos políticos, sociais, éticos, emocionais, 
tecnológicos e ambientais; 
 Contribuir com a melhoria da qualidade da Educação Básica Pública e com os 

processos de gestão democrática no âmbito da escola e das instituições sociais em 
geral; 
 Elaborar e/ou adaptar materiais didáticos apropriados ao ensino de Ciências: 

Química e Biologia; 

 Promover o respeito à diversidade étnica e cultural e a construção de 
 relações sociais inclusivas; 

5.2. Formação de Pessoal e Mercado de Trabalho 

O curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia visa formar um 
profissional com amplo domínio dos conhecimentos pertinentes ao ensino em Ciências: 
Química e Biologia, apto a empregar esses conhecimentos com adequação pedagógica. 
A formação deste profissional é permeada pelas seguintes características: 
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 Crítico, ético, humanista e solidário; 
 Detentor de adequada fundamentação teórica, com base para ação 
competente do exercício da docência; 
 Consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade no 
ensino das Ciências Química e Biologia; 
 Consciente da necessidade de empreender a formação continuada e da 
responsabilidade de influenciar a sociedade com anseios pela educação 
socioeconômica com ênfase na sustentabilidade ambiental; 

5.3. Campos de Atuação Profissional 

O curso de Licenciatura em Ciências Química e Biologia do ICET/UFAM, 
atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio 
onde se determina as competências e habilidades do profissional docente, define que, 
ao concluir a graduação, o egresso esteja apto a: 

1) Apto a atuar na educação escolar de maneira multi, inter e 
transdisciplinarmente visando sempre a aproximação com a sociedade por meio 
do diálogo e aproximação com a família do educando.  
2) Agir na construção e disseminação de conhecimento em diferentes níveis 
escolares pautando pela ética e compromisso pela qualidade de vida da 
sociedade. 
3) Atuar na pesquisa básica ou aplicada nas áreas de Ciências Biológicas e na 
Educação;  

5.4. Regulamento e Registro da Profissão 

A formação docente é demanda legal instituída pela LDBEN 9.394/96 que em seu 
parágrafo primeiro do Art. 62 diz que a União, o Distrito Federal, os Estados e os 
Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 

No caput do Art. 62 ainda é estabelecido que a formação docente, para atuar na 
educação básica, se dará por meio de curso de licenciatura plena e que esta é a 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal. Acrescenta ainda, de acordo com o Art. 61, que os profissionais da educação 
escolar básica são aqueles que se encontram em efetivo exercício e são formados em 
cursos reconhecidos. Desta forma, o diploma de Licenciatura em Ciências: Química e 
Biologia atende a legislação brasileira possibilitando ao egresso atuar na educação 
básica no território nacional. 

Um aspecto fundamental na regulamentação da carreira docente é o que 
assegura o Parecer N.º: CNE/CP 21/2001 que dispõe: 
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A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, 
permissão ou concessão dada por uma autoridade pública 
competente para o exercício de uma atividade profissional, em 
conformidade com a legislação. A rigor, no âmbito do ensino 
público, esta licença só se completa após o resultado bem sucedido 
do estágio probatório exigido por lei. 

 

A posse da certificação de licenciado deveria ser condição básica para atuação 
no magistério a ela acrescida o que dispõe a LDBEN 9.394/96 em seu Art. 67, face aos 
sistemas públicos, constante do Título VI: Dos Profissionais da Educação inciso I ao 
estabelecer que a carreira no magistério público far-se-á exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos. 

A atuação profissional do egresso em qualquer outro estabelecimento educacional 
ocorrerá em obediência ao que também dispõe o Parecer CNE/CP No 28/2001, pois o 
diploma de licenciado pelo ensino superior é o documento oficial que atesta a concessão 
de uma licença. No caso em questão, trata-se de um título acadêmico obtido em curso 
superior que faculta ao seu portador o exercício do magistério na educação básica dos 
sistemas de ensino, respeitadas as formas de ingresso, o regime jurídico do serviço 
público ou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As questões expostas encontram 
ainda amparo legal no inciso XIII do Art. 5º da Constituição que assegura o livre exercício 
profissional, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece no caso do 
magistério, a LDBEN 9.394/96. 

5.5. Perfil Profissional do Egresso 

O Licenciado em Ciências: Química e Biologia é seguramente um profissional da 
educação. Sua atuação deverá ser exercida de maneira integrada, tendo como meta a 
efetiva qualidade da Educação Básica. Nela deverá tomar por fundamento a construção 
da humanização individual e coletiva numa perspectiva de educação comprometida com 
a mudança e a cidadania. Assim sendo, o perfil desejado é de um profissional com 
profundo conhecimento técnico, pedagógico e da realidade local, capaz de atuar na 
escola e em diferentes sistemas de educação. 

O egresso possuirá um repertório de informações e habilidades composto pela 
pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos que de acordo com o Art. 7° da 
Resolução CNE/CP No. 2, de 20 de dezembro de 2019 lhe permitirá: (a) conhecer a 
instituição educativa como organização complexa na função de promover a educação 
para e na cidadania; (b) atuar no ensino, na gestão de processos educativos e na 
organização e gestão de instituições de educação básica e (c) pesquisar, analisar e 
aplicar os resultados de investigações de interesse da área educacional e específica. 
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De maneira simplificada pode-se afirmar que o profissional egresso do Curso de 
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia estará apto a atuar no ensino de Biologia 
e da Química na Educação Básica, bem como na elaboração e condução de atividades 
de divulgação da ciência. A formação desse profissional deverá superar as contradições 
que o educador encontra em seu espaço de ação. A organização curricular de seu 
próprio curso é a busca por uma visão integralizadora e interdisciplinar do conhecimento 
humano. Logo, o grande desafio mediante a uma proposta de formação que integre 
competência técnica, humana e compromisso político é a superação das dicotomias 
teoria e prática, discurso e atuação, conhecimentos cristalizados e interdisciplinaridade. 

Espera-se que a formação oferecida pelo curso seja suficiente para desenvolver 
profissionais reflexivos e críticos. Uma vez conhecedores da realidade local, poderão 
suprir em parte a necessidade de professores no interior do Estado do Amazonas, 
principalmente nas cidades do médio Amazonas como: Silves, Itapiranga, Urucurituba, 
Urucará, Itacoatiara e São Sebastião do Uatumã. 

A concepção teórica, filosófica e a matriz curricular do curso buscam de maneira 
precípua um profissional capaz de enfrentar problemas referentes à prática educativa em 
suas diferentes modalidades, que consiga investigar e produzir conhecimentos sobre a 
natureza e as finalidades da educação. O curso de Licenciatura em Ciências: Química e 
Biologia engendram, portanto, um perfil profissional no qual ensino, pesquisa e extensão 
são fundadores e fundamentais para formação e atuação docente. 

5.6. Competências e Habilidades 

A resolução CNE CP No 2, de 20 de dezembro de 2019 vem em resposta à 
necessidade de orientação quanto a um novo perfil de professor a ser formado. Esta 
normativa parte de uma proposta integradora de competências e habilidades previstas 
nas dimensões do conhecimento profissional, prática profissional e engajamento 
profissional. Nesse sentido, este projeto norteará suas ações pedagógicas adotando 
como principais as seguintes competências e habilidades para os licenciandos, de 
acordo com Anexo 1 “BNCC-Formação” da referida resolução: 

5.6.1. Competências 
 

a) Desenvolver ações didáticas fundamentadas em conhecimentos tanto das áreas 
de química quanto de biologia, filosofia, história, sociologia, psicologia e pedagogia 
transpassando o conhecimento de senso comum ou empírico; 
b) Desenvolver projetos na área do ensino da Química e Biologia que permitam 
estruturar conteúdos e experiências com domínio das técnicas de laboratórios 
pertinentes às suas respectivas modalidades para o Ensino de ambas as Ciências; 
c) Desenvolver a capacidade ética-crítico-reflexiva dos novos conhecimentos 
científicos e/ou educacionais adquiridos ao atuar na sociedade e de suas relações 
com o contexto cultural, socioeconômico e político a que esteja inserido, 
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colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e 
inclusiva; 
d) Desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe compreendendo as diversas 
etapas que compõem uma pesquisa educacional, suas implicações e aplicações à 
comunidade no exercício de sua cidadania; 
e) Compreender as ciências Química e a Biologia como construções humanas 
relacionando os aspectos socio-históricos de suas produções e relações com os 
contextos e realidades socioeconômicos avaliando e propondo soluções aos 
problemas ambientais de forma interdisciplinar de sua comunidade; 
f) Desenvolver habilidades que o capacitem à preparação e desenvolvimento de 
recursos didáticos alternativos e instrucionais relativos à sua prática docente, 
procurando soluções tecnológicas para planejar práticas pedagógicas 
desafiadoras, coerentes e significativas. Divulgar e produzir conhecimentos, 
resolver problemas e potencializar as aprendizagens utilizando e criando 
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e ética nas 
diversas práticas docentes. 
g) Colaborar na contextualização do curriculum de acordo com o projeto 
pedagógico implantado pelas unidades de ensino; 
h) Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros; 
i) Assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de 
preparar os alunos para o exercício consciente da cidadania, incentivando, pessoal 
e coletivamente, com autonomia e responsabilidade, a abertura a diferentes 
opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de 
aprendizagem possa refletir esses valores. 
j) Atuar como um pesquisador no ensino das Ciências Química e Biologia em 
constante processo de aprimoramento no seu auto aperfeiçoamento profissional; 
k) Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de Química e 
de Biologia; 
l) Organizar e utilizar laboratórios de Química e Biologia em uma perspectiva 
didático-pedagógica ativa em prol do pleno desenvolvimento do ensino de ciências 
na educação básica; 
m) Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados da 
pesquisa educacional em ensino de Ciências: Química e Biologia, visando 
solucionar os problemas relacionados ao ensino-aprendizagem. 
n) Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital – para 
se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, 
produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
o) Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que 
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respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético 
em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

5.6.2. Habilidades 

a) Aplicar na práxis o conhecimento dos conceitos de sua formação e habilitação 
na área adotando sempre que possível estratégias metodológicas com recursos 
pedagógicos que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem para o seu 
desenvolvimento intelectual em seu letramento ou alfabetização científica como 
prática social. 
b) Demonstrar saberes e habilidades adequados a cada etapa ou ano de sua 
formação acadêmica conectando-os às práticas e conteúdos pedagógicos das 
disciplinas. Dentre tais saberes e habilidades destacamos: conhecimento do 
conteúdo a ser ensinado, conhecimento curricular, conhecimento pedagógico 
sobre os conteúdos das disciplinas de biologia e química, conhecimentos sobre a 
construção do conhecimento científico, especificidades sobre o ensino e a 
aprendizagem das ciências, química e biologia. 
c) Usar as tecnologias apropriadas nas práticas de ensino, contextualizando 
partes dos conteúdos com uso de metodologias ativas que estimulem o 
desevolvimento cognitivo dos estudantes. 
d) Conhecer e atuar de forma crítico-reflexiva as diferentes modalidades de ensino 
do sistema educacional e as orientações curriculares da unidade onde atua, 
dentre elas Ciência-Tecnologia-Sociedade e Ambiente (CTSA) e os recursos 
tecnológicos que potencializam o ensino-aprendizagem, articulando-as com a 
direção e o corpo pedagógico da escola com a família como estratégia de ação 
contínua à aproximação dialógica entre escola-família-sociedade à comunidade. 
e) Procurar aplicar diferentes métodos de avaliação na análise da compreensão 
dos conteúdos como profissional da educação, enquanto intervenção pedagógica, 
de modo que possibilite abranger o maior número possível de alunos no 
monitoramento da evolução de sua inteligência cognitiva. 
f) Ser ator participativo e atuante na construção e avaliação crítico-reflexiva do 
projeto pedagógico da escola. 
g) Desenvolver o espírito de cidadania e de liderança na construção de uma 
sociedade producente na equidade de valores ao transpor os conhecimentos 
adquiridos como contributos da escola à comunidade. 
h) Propor soluções ou alternativas aplicáveis que minimizem os possíveis 
problemas da educação escolar conforme o contexto da escola na comunidade 
por meio de projetos de extensão estreitando a dialogicidade participativa da 
relação família-escola. 
i) Ser capaz de flexibilizar o planejamento das metas do ensino-aprendizagem de 
forma autocrítica diante dos conteúdos científico-cultural ao promover a 
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articulação entre conhecimento específico (química e biologia) e o conhecimento 
pedagógico atendendo às exigências propostas pela Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC). 
j) Promover a articulação entre os conhecimentos específicos e os 
conhecimentos pedagógicos e as atividades práticas em escolas à sua formação 
profissional, dentre tais articulações enquanto alfabetização/letramento científico 
destacamos: natureza da ciência, linguagem científica e aspectos sociocientíficos. 
k) Promover ao aluno o uso e habilidade da leitura da linguagem científica e o uso 
da argumentação científica extraindo e compreendendo o significado dessa 
linguagem com aspectos sociocientíficos (ASC), dentre eles: questões 
ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e 
tecnologia. 
l) Aplicar as informações sobre a estrutura do sistema educacional brasileiro, sua 
legislação e as avaliações institucionais, suas gestões, políticas e programas de 
modo articulado com a realidade de cada região do país. 

5.7. Elementos da Atuação Profissional do Licenciado em Ciências: em Química 
e Biologia 

 Articular em sua práxis as esferas ensino, pesquisa e extensão; 
 Desenvolver o interesse científico estabelecendo relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade; 
 Atuar como docente no ensino fundamental e médio, de acordo com a 
legislação específica, em Instituições de ensino públicas e/ou privadas; 
  Atuar no campo da pesquisa com espírito dinâmico e criativo, ingressando em 
instituições de pesquisa e programas de pós-graduação. 
  Contribuir com a pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas do Ensino, 
da Biologia e da Química, comprometido com a divulgação dos resultados à 
comunidade científica; 

  Atuar ativamente na elaboração e execução de projetos, perícias, consultorias, 
emissão de pareceres e laudos. 

5.8. Formas de Acesso ao Curso 

O ingresso no Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia será 
processado em duas formas. A primeira será a oferta anual de 25 vagas para 
concorrência no PSMV (Processo Seletivo Macro de Verão) de livre concorrência entre 
os interessados na área. A segunda possibilidade de ingresso está restrita aos alunos 
do Ensino Médio das escolas da região do Médio-Amazonas no processo seletivo 
denominado institucionalmente de Processo Seletivo Contínuo com 25 vagas. As aulas 
são ministradas de segunda a sexta-feira no período diurno. 
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6. ESTRUTURA CURRICULAR 

6.1. Organização Curricular 

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia foi 
concebida de forma atender as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Ciências Biológicas e em Química (Resoluções CNE/CES Nº 7, de 11 
de março de 2002 e Resolução CNE/CES Nº 8, de 11 de março de 2002, 
respectivamente). Bem como, atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica (Resolução CNE/CP No. 2, de 
20 de dezembro de 2019), que dispõe nos Artigos 10 e 11:  

“Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial 
de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga 
horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 
desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, 
compreendendo: 

I.Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os 
conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a 
educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas 
educacionais. 
  

II.Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos 
específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de 
conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. 

 
III.Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: 

a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real 
de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da 
instituição formadora;  
b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos 
Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o 
PPC da instituição formadora.  

Assim, na proposta aqui apresentada, os conteúdos necessários ao 
desenvolvimento curricular foram organizados de acordo com os grupos:  

Grupo I: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação e Fundamentos 
da Pesquisa em Educação com 1.050 horas 
 
Grupo II: Conteúdos básicos (Fundamentos da Química, Fundamentos da 
Biologia e Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra e Comunicação e 
Expressão) com 2.175 horas. 
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Grupo III: 420 horas de estágio distribuídas em três momentos: Estágio 
Supervisionado I=EF (Ciências- Ensino Fundamental 2), Estágio 
Supervisionado II-EM (Biologia- Ensino médio) e Estágio Supervisionado III-
EM (Química – Ensino médio) e 420 horas de prática como componente 
curricular distribuídas em 10 disciplinas (Quadro.8). 

Dessa forma, as disciplinas que compõe a matriz curricular de Licenciatura em 
Ciências: Química e Biologia do ICET estão divididas de acordo com os grupos acima 
descritos formados pelos seguintes componentes curriculares (disciplinas): 

Quadro 1 - Grupo I: Fundamentos Teórico-Metodológicos e da Pesquisa em Educação 

GRUPO Disciplinas (Temáticas) NC CT PCC CHT 

GRUPO 
I 

Avaliações Nacionais da Educação Básica 4 4 - 60 

Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas 4 4 - 60 

Didática : Teoria e Prática 5 4 1 90 

Educação no Contexto Amazônico 4 4 - 60 

Elaboração de Projetos 2 2 - 30 

Introdução à Filosofia da Educação 4 4 - 60 

Instrumentação para o ensino de Biologia  4 2 2 90 

Instrumentação para o ensino de Química 4 2 2 90 

Libras 4 4 - 60 

Metodologia do Trabalho Científico 4 4 - 60 

Organização e Gestão do Trabalho Escolar 4 4 - 60 

Política, Gestão e Legislação da Educação 
Básica: Teoria e Prática 

5 4 1 90 

Psicologia da Aprendizagem e da Educação  5 4 1 90 

Seminário de Pesquisa 2 2 - 30 

Introdução à Sociologia da Educação 4 4 - 60 

Tecnologias da Informação e Comunicação, 
Sociedade e Ambiente 

4 4 - 60 

  TOTAL 63 56 7 1050 

 

Quadro 2 - Grupo II: Fundamentos da Química, da Biologia, das Ciências Exatas e da Terra e 
Comunicação e Expressão 

GRUPO Disciplinas (Temáticas) NC CT CP PCC CHT 

GRUPO 
II 

Anatomia e Fisiologia Humana Básica 3 2 1 - 60 

Anatomia Vegetal e Fisiologia dos órgãos 3 2 1 - 60 

Biologia Celular 3 2 1 - 60 

Bioquímica Básica 3 2 1 - 60 

Cálculo A 6 6 - - 90 

Complementos de Física 4 4 - - 60 

Diversidade e classificação Biológica 3 2 1 - 60 

Estatística 4 4 - - 60 

Evolução Biológica 4 2 - 2 90 

Física I 4 4 - - 60 

Físico-Química I 4 4 - - 60 
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Físico-Química II aplicada 3 2 1 - 60 

Fundamentos de Ecologia 4 2 - 2 90 

Fundamentos de Matemática 4 4 - - 60 

Fundamentos de Genética 4 4 - - 60 

Genética Molecular 3 2 1 - 60 

Geologia e Paleontologia 3 2 1 - 60 

Fundamentos de Histologia e Embriologia 3 2 1 - 60 

História e Filosofia da Química 3 2 - 1 60 

Invertebrados 3 2 1 - 60 

Microbiologia e Imunologia Básica 3 2 1 - 60 

Morfologia e reprodução das plantas 
terrestres 

3 2 1 - 60 

Português Instrumental 4 4 - - 60 

Química Ambiental Aplicada 3 2 - 1 60 

Química Analítica Clássica 4 4 - - 60 

Química Analítica Clássica Experimental 2 0 2 - 60 
 Química Geral Experimental 2 0 2 - 60 
 Química Geral I 4 4 - - 60 
 Química Geral II 4 4 - - 60 
 Química Inorgânica 4 4 - - 60 
 Química Orgânica Experimental 2 0 2 - 60 
 Química Orgânica A 5 4 - 1 90 
 Química Orgânica II 4 4 - - 60 
 Vertebrados 3 2 1 - 60 
 TOTAL 118 92 19 7 2160 

Legenda: NC: número de créditos, CT: créditos teóricos, CP: créditos práticos, PCC: Prática como 
componente curricular; CHT: carga horária total 
 

Quadro 3 – Grupo III: Estágio Supervisionado 

  GRUPO Disciplinas (Temáticas) NC CT CP CH. Total 

GRUPO III 

Estágio Supervisionado I-EF 8 4 4 180 

Estágio Supervisionado II-EM 5 2 3 120 

Estágio Supervisionado III-EM 5 2 3 120 

  TOTAL 18 8 10 420 

 

A distribuição da carga horária em créditos teóricos e práticos pode ser observada 
no quadro abaixo: 

Quadro 4 – Distribuição da carga horária por grupos 

 NC CT CP PCC CHT CHP 
CH. 

Total 

Grupo I 63 56 - 7 840 210 1.050 

Grupo II 118 92 19 7 1380 780 2.160 

Grupo III 18 8 10 - 120 300 420 
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 199 156 29 14 2340 1290 3.630 

Legenda: NC: número de créditos, CT: créditos teóricos, CP: créditos práticos, PCC: Prática como 
componente curricular; CHT: carga horária total 

6.2. Periodização 
 

6.2.1. Disciplinas Obrigatórias 

Na proposta apresentada, nos orientamos pela Resolução CNE/CP 02/2019 que 
propõe a organização curricular dos cursos de Formação de Professores para a 
Educação Básica de acordo com os três grupos previamente apresentados. 

Quadro 4. Matriz curricular reformulada 

PER SIGLA DISCIPLINA NC CT CP CHT PR 

1º 

ITB008 
Diversidade e 
Classificação Biológica 3 2 1 60   

ITP001 
Metodologia do Trabalho 
Científico 4 4 - 60   

ITA102 
Fundamentos de 
Matemática 4 4 - 60   

ITB015 
História e Filosofia da 
Química 3 2 1 60   

ITB065 Didática: Teoria e Prática 5 4 1 90   

SUBTOTAL 19 16 3 330   

2º 

ITB002 Biologia Celular 3 2 1 60   

ITB037 
Morfologia e reprodução 
das plantas terrestres 3 2 1 60   

ITB066 

Política, Gestão e 
Legislação da Educação 
Básica: Teoria e Prática 5 4 1 90   

ITA201 Português Instrumental  4 4 - 60   

ITQ101 Química Geral I 4 4 - 60   

SUBTOTAL 19 16 3 330   

3º 

ITB038 Invertebrados 3 2 1 60   

ITB039 
Fundamentos de 
Histologia e Embriologia 3 2 1 60   

ITQ102 Química Geral II 4 4 - 60   

ITQ006 
Química Geral 
Experimental 2 - 2 60   

ITB076 Cálculo A 6 6 - 90 ITA102 

ITB040 
Introdução à Filosofia da 
Educação 4 4 - 60   

SUBTOTAL 22 18 4 390   

4º 

ITB041 Química Orgânica A 5 4 1 90 ITQ101  

ITQ110 Química Inorgânica 4 4 - 60 ITQ101  

ITB075 
Fundamentos de 
Genética 4 4 - 60   
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ITM500 Libras 4 4 - 60   

ITB042 

Psicologia da 
Aprendizagem e da 
Educação  5 4 1 90   

SUBTOTAL 22 20 2 360   

5º 

ITQ008 Química Orgânica II 4 4 - 60 ITQ101  

ITB043 
Química Orgânica 
Experimental  2 - 2 60 ITQ101  

ITB044 Genética Molecular 3 2 1 60   

ITA110 Física I 4 4 - 60   

ITP016 
Organização e Gestão 
do Trabalho Escolar 4 4 - 60   

ITA106 Estatística  4 4 - 60   

SUBTOTAL 21 18 3 360   

6º 

ITB045 Vertebrados 3 2 1 60   

ITQ012 
Química Analítica 
Clássica 4 4   60 ITQ101  

ITB046 Complementos de Física 4 4   60 ITA110 

ITB047 
Anatomia e Fisiologia 
Humana Básica 3 2 1 60   

ITP031 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação, 
Sociedade e Ambiente 4 4 - 60  

ITB048 Bioquímica Básica 3 2 1 60   

SUBTOTAL 21 18 3 360   

7º 

ITQ121 Físico-Química I 4 4 - 60 ITB076 

ITB049 
Microbiologia e 
Imunologia Básica 3 2 1 60   

ITB050 
Anatomia Vegetal e 
Fisiologia dos órgãos 3 2 1 60   

ITQ112 
Química Analítica 
Clássica Experimental 2   2 60 ITQ101  

ITB051 
Química Ambiental 
Aplicada 3 2 1 60   

ITB052 
Introdução à Sociologia 
da Educação 4 4 - 60   

SUBTOTAL 19 14 5 360   

8º 

ITB053 Evolução Biológica 4 2 2 90   

ITB054 Elaboração de Projetos 2 2 - 30   

ITB055 

Instrumentação para o 
ensino de Biologia 

4 2 2 90 
ITB002, ITB075,ITB037; 
ITB038; ITB039; ITB047 

ITB056 
Físico-Química II 
aplicada 3 2 1 60 ITB076 
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ITA214 
Avaliações Nacionais da 
Educação Básica 4 4  - 60   

ITB057 
Fundamentos de 
Ecologia 4 2 2 90   

SUBTOTAL 21 14 7 420   

9º 

ITB058 

Estágio supervisionado I 
- EF 

8 4 4 180 

ITA102; ITA106; ITA110; 
ITA201; ITA214; ITB002 
ITB008; ITB015; ITB037 
ITB038; ITB039;ITB040 
ITB041; ITB042; ITB043 
ITB044; ITB045; ITB046 
ITB047; ITB048; ITB049 
ITB050; ITB051; ITB052 
ITB053; ITB054; ITB055 
ITB056; ITB057; ITB065 
ITB066; ITB075; ITB076 
ITM500; ITP001; ITP016 
ITP031; ITQ006; ITQ008 
ITQ012; ITQ101; ITQ102 
ITQ110; ITQ112; ITQ121 

ITB059 
Educação no Contexto 
Amazônico 4 4 - 60   

ITP030 
Culturas Brasileiras e 
Diversidades Étnicas 4 4 - 60  

ITB060 
Instrumentação para o 
ensino de Química 4 2 2 90 

ITB041 ; ITB043; ITQ006 
ITQ112 

SUBTOTAL 20 14 6 390   

10º 

ITB061 
Estágio supervisionado 
II-EM 5 2 3 120 ITB058 

ITB062 
Estágio supervisionado 
III-EM 5 2 3 120 ITB058 ; ITB060 

ITB063 Geologia e Paleontologia 3 2 1 60   

ITB064 Seminário de Pesquisa 2 2 - 30   

SUBTOTAL 15 8 7 330   

TOTAL 199 156 43 3630   
   Legenda: NC: número de créditos, CT: créditos teóricos, CP: créditos práticos, PCC: Prática    
como componente curricular; CHT: carga horária total. 

6.2.2. Disciplinas Optativas 

A exigência do cumprimento de disciplina optativa tem por objetivo complementar 
e enriquecer a formação acadêmica e científica do aluno oferecendo maior 
aprofundamento conceitual e permitindo ao aluno a construção teórica que fundamentará 
um maior conhecimento na sua formação. O aluno deve cursar 04 créditos, equivalentes 
a 60 horas em disciplinas optativas.  

Quadro 5 – Disciplinas Optativas 

SIGLA DISCIPLINA PR NC CT CP 
CH. 

Total 
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ITB067 Redação científica para área de Biologia   2 2 0 30 

ITB068 Laboratório de Ciências   1 0 1 30 

ITB069 Biologia da Conservação   2 2 0 30 

ITB070 Desenho aplicado ao ensino de Biologia   1 0 1 30 

ITB033 Biofísica   4 4 0 60 

ITM161 Matemática Elementar I   4 4 0 60 

ITB071  Inferência Filogenética    1 0 1 30 

ITB072 
Conservação e Manejo dos Recursos 
Naturais 

  4 4 0 60 

ITQ151 Métodos Espectrométricos ITQ008 4 4 0 60 

ITF046  Química Orgânica III ITQ008 4 4 0 60 

ITQ620 Química Inorgânica Experimental ITQ110 2 0 2 60 

ITP036 Educação de Jovens e Adultos   5 4 1 90 

ITP046 Educação em Direitos Humanos   4 4 0 60 

ITP049 Educação e sexualidade   4 4 0 60 

ITB073 Educação no Campo   4 4 0 60 

ITB074 Piscicultura Básica  2 2 0 30 

TOTAL 48 42 6 810 

 

6.3. Quadro Sinóptico da Composição Curricular 

QUADRO SINÓPTICO DA MATRIZ CURRICULAR CH CR 

Disciplinas Obrigatórias 3.630 199 

      Estágio Curricular Supervisionado – ECS 420 18 

     Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 60 4 

Disciplinas Optativas 60 4 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC 200 - 

TOTAL 3.890 203 

6.4. Quadro Geral da Integralização do Curso 

Número de 
Períodos 

Créditos por 
Período 

Créditos Exigidos Carga Horária Exigida 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 
Créd. 
Obrig. 

Créd. 
Opt. 

CH 
Obrig. 

CH 
Opt. 

CH 

AACC 

15 10 26 15 199 4 3.630 60 200 
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6.5. Quadro de Transição e de Equivalência 

Com a implantação da nova versão do PPC do curso no ano de 2021, objetiva-se 
finalizar o currículo anterior até o ano de 2024. A cada novo semestre letivo de oferta de 
disciplinas da versão da matriz 2021, não será mais ofertado disciplinas do período 
correspondente da matriz versão 2007, de acordo com o quadro abaixo. 

Quadro 6: Transição entre os currículos 2007 e 2021 

ANO SEMESTRE MATRIZ 2007/2 MATRIZ 2021/1 

2021 1º 3º, 5º, 7º, 9º 1º 

2021 2º 4º, 6º, 8º, 10º 2º 

2022 1º 5º, 7º, 9º 1º, 3º 

2022 2º 6º, 8º, 10º 2º, 4º 

2023 1º 7º, 9º 1º, 3º, 5º 

2023 2º 8º, 10º 2º, 4º, 6º 

2024 1º 9º 1º, 3º, 5º, 7º 

2024 2º 10º 2º, 4º, 6º, 8º 

2025 1º - 1º, 3º, 5º, 7º, 9º 

2025 2º - 2º, 4º, 6º, 8º, 10º 

 

Para auxiliar a finalização do currículo anterior, discentes que não tiverem 
concluído 50% do curso poderão migrar para o novo currículo através de assinatura de 
um termo de migração. Para aqueles que não migrarem, serão ofertadas turmas extras 
quando necessário para a finalização do curso. 

De acordo com a resolução, Resolução CONSEPE nº 020, de 16 de dezembro de 
2019, deve ser observado que:  

I – a opção por novo currículo não altera o tempo máximo para integralização 
curricular definido nas normas institucionais; 

II- a opção será irreversível; 
III- Uma vez feita à opção, o discente deverá cumprir integralmente a nova matriz. 
IV- O discente terá o prazo máximo de dois períodos letivos subsequentes para 

fazer a opção, a partir da data de aprovação da nova matriz curricular pela 
CEG/CONSEPE.   

Durante a transição, será realizada a avaliação do Curso por meio de atividades 
de avaliação e acompanhamento com a participação da comunidade acadêmica, 
egressos e representação estudantil. 
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Quadro 7: Equivalência das disciplinas das matrizes 2007 e 2021 consideradas equivalentes e 
que, portanto, terão aproveitamento automático. 

MATRIZ 2007 MATRIZ 2021 

Disciplina Código CH CR Disciplina Código CH CR 

Físico-Química II 
Físico-Química 
Experimental 

ITQ121 
ITQ034 

60 
60 

4.4.0 
2.02 

Físico-Química II 
aplicada 

ITB056 60 3.2.1 

Química Orgânica I 
Prática Curricular 

III 

ITQ033 
ITB803 

60 
75 

4.4.0 
4.3.1 

Química Orgânica A ITB041 90 5.4.1 

Química Ambiental 
Prática Curricular 

III 

ITQ022 
ITB803 

60 
75 

4.4.0 
4.3.1 

Química Ambiental 
Aplicada 

ITB051 60 3.2.1 

Instrumentação 
para o ensino de 

Química 
ITB702 105 5.3.2 

Instrumentação para 
o ensino de Química 

ITB060 90 4.2.2 

Botânica I  
Botânica II 

ITB017 
ITB021 

60 
90 

3.2.1 
5.4.1 

Morfologia e 
reprodução das 

plantas terrestres 
ITB037 60 3.2.1 

Botânica I  
Botânica III 

ITB017 
ITB025 

60 
75 

3.2.1 
4.3.1 

Anatomia vegetal e 
Fisiologia dos 

Órgãos  
ITB050 60 3.2.1 

Genética ITF010 60 4.4.0 
Fundamentos de 

Genética 
ITB075 60 4.4.0 

Histologia e 
Embriologia 

ITA129 90 5.4.1 
Fundamentos de 

Histologia e 
Embriologia  

ITB039 60 3.2.1 

Zoologia I ITB020 90 5.4.1 Invertebrados ITB038 60 3.2.1 

Zoologia II 
Zoologia III 

ITB024 
ITB028 

60 
75 

3.2.1 
4.3.1 

Vertebrados ITB045 60 3.2.1 

Ecologia Geral 
Prática Curricular II 

ITB029 
ITB802 

90 
60 

5.4 
3.2.1 

Fundamentos de 
Ecologia 

ITB057 90 4.2.2 

Geologia Mineral e 
Paleontologia 

ITB011 90 5.4.1 
Geologia e 

Paleontologia 
ITB063 60 3.2.1 

Zoologia I 
Botânica I 
Botânica II  

ITB020 
ITB017 
ITB021 

90 
60 
90 

5.4.1 
3.2.1 
5.4.1 

Diversidade e 
Classificação 

biológica 
ITB008 60 3.2.1 

Evolução 
Prática Curricular I 

ITB013 
ITB801 

45 
60 

3.3.0 
4.4.0 

Evolução Biológica 
 

ITB053 90 4.2.2 
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Instrumentação 
para o Ensino de 

Biologia 
ITB701 105 5.3.2 

Instrumentação para 
o Ensino de Biologia 

ITB055 90 4.2.2 

Biologia Molecular ITB016 60 3.2.1 Genética Molecular ITB044 60 3.2.1 

Bioquímica ITF009 90 5.4.1 Bioquímica Básica ITB048 60 3.2.1 

Anatomia e 
Fisiologia Humana 

ITB010 90 5.4.1 
Anatomia e 

Fisiologia Humana 
Básica 

ITB047 60 3.2.1 

Microbiologia e 
Imunologia 

ITB018 90 5.4.1 
Microbiologia e 

Imunologia básica 
ITB049 60 3.2.1 

Introdução a 
Filosofia  

ITA204 60 4.4.0 
Introdução à 
Filosofia da 
Educação 

ITB040 60 4.4.0 

Sociologia Geral ITA 203 60 4.4.0 
Introdução à 
Sociologia da 

Educação  
ITB052 60 4.4.0 

Didática Geral 
Prática Curricular I 

ITB801 
ITA209 

60 4.4.0 
Didática: Teoria e 

Prática 
ITB065 90 5.4.1 

Legislação do 
Ensino Básico 

Prática Curricular I 

ITB801 
ITA207 

60 4.4.0 

Política, Gestão e 
Legislação da 

Educação Básica: 
Teoria e Prática 

ITB066 90 5.4.1 

Psicologia da 
Educação 

Prática Curricular I 

ITB801 
ITA208 

90 6.6.0 
Psicologia da 

Aprendizagem e da 
Educação 

ITB042 90 5.4.1 

Matemática 
Elementar I 

ITM161 60 4.4.0 
Fundamentos de 

Matemática 
ITA102 60 4.4.0 

 

6.6. Conteúdo das Práticas Educativas Integradas 

Define-se como práticas educativas integradas temas ou conteúdos, 
regulamentados por Lei, Resolução ou Parecer específico sobre o currículo do ensino 
superior e que constarão da matriz curricular na forma de disciplina ou conteúdo 
obrigatório. Neste último caso, compondo a ementa de uma disciplina do Curso.  

O PPC do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia do ICET, em 
atendimento as orientações legais, optou pela incorporação dos referidos conteúdos na 
ementa das seguintes disciplinas: 

 Educação no Contexto Amazônico  
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 Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas (Resolução CNE/CP Nº 
01/2004, Resolução CNE/CP Nº 1/2012) 
 Libras (LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 Dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências) 
 Química Ambiental Aplicada, Fundamentos de Ecologia e Instrumentações 
para o ensino de Química e de Biologia - Educação Ambiental (Lei Federal n° 
9.795/99; Resolução CNE/CP Nº 2/2012; Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 
2003) 

Para além do cumprimento de normativas legais, a importância da presença 
dessas discussões na formação do futuro professor de Ciências: Química e Biologia 
reside no “compromisso com a educação integral dos docentes em formação, visando à 
constituição de conhecimentos, de competências, de habilidades, de valores e de formas 
de conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia 
e a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas”, como explícito no inciso VIII, 
artigo 8, da Resolução CNE/CP 02/2019. 

Nessa direção, as disciplinas Educação no Contexto Amazônico e Culturas 
Brasileiras e Diversidades Étnicas vão ao encontro do preconizado no inciso XIV, artigo 
7, da Resolução CNE/CP 02/2019, que aponta para a importância da “adoção de uma 
perspectiva intercultural de valorização da história, da cultura e das artes nacionais, bem 
como das contribuições das etnias que constituem a nacionalidade brasileira”. 

Conforme orienta a Resolução CNE/CP Nº 02/2012, que Estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em seu Art. 16: “A inserção dos 
conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação (...) 
Superior pode ocorrer”: 

I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 
sustentabilidade socioambiental; 

II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 
III-  pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares. 

No âmbito da formação do docente, a Resolução CNE/CP 02/2019 em seu anexo 
BNC-Formação, orienta como competência geral que o licenciado promova, também, a 
consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
Sob esta expectativa, as disciplinas do curso abrangem conteúdos que contribuem para 
que o licenciando reconheça a importância dos aspectos constituintes e determinantes 
da dinâmica da natureza, contextualizando os conhecimentos a partir da paisagem, da 
bacia hidrográfica, do bioma, do clima, dos processos geológicos, das ações antrópicas 
e suas interações sociais e políticas, analisando os diferentes recortes territoriais, cujas 
riquezas e potencialidades, usos e problemas devem ser identificados e compreendidos 
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segundo a gênese e a dinâmica da natureza e das alterações provocadas pela 
sociedade. 

6.7. Ementário 

PRIMEIRO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB008 
Diversidade e Classificação 

Biológica 
3.2.1 60 - 

EMENTA 

Caracterização geral dos reinos de seres vivos. Diversidade da vida: Histórico da 
Sistemática Vegetal e Animal, abordando classificações tradicionais . Principais fontes 
de evidência taxonômica. Código Internacional de Nomenclatura Botânica (CINB) e 
zoológica (CINZ). Instrumentação laboratorial em Biologia. Noções das principais 
técnicas de coleta e preservação de plantas e animais. 

OBJETIVO 

Reconhecer os grandes grupos de seres vivos, praticar as normas da nomenclatura 
científica e compreender os métodos aplicados em diferentes coleções biológicas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. AMORIM, D. S. Fundamentos de sistemática filogenética. Ribeirão Preto: Holos, 
2002. 

2. HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de 
zoologia. 16.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

3. JUDD, W. S. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2009.  

COMPLEMENTARES:  

1. ALMEIDA, L. M.; RIBEIRO-COSTA, C. S.; MARINONI, L. Manual de coleta, 
conservação, montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto, SP: Holos, 
1998. 78 p. (Manuais práticos em biologia, v. 1). 

2. AURICCHIO, P.; SALOMÃO, M. G. Técnicas de coleta e preparação de 
vertebrados para fins científicos e didáticos. São Paulo: Instituto Pau Brasil de 
História Natural, 2002. 350p. 

3. BICUDO, C. E.; MENEZES, M. M. Gêneros de algas de águas continentais do 
brasil: chave para identificação e descrições. 2. ed. São Carlos, SP: Rima, 2006.  

4. RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2001.  

5. RUPPERT, E. E.; FOX, R.S.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7. ed. 
São Paulo: Roca, 2005. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITP001 
Metodologia do Trabalho 

Científico 
4.4.0 60 - 

EMENTA 

Metodologia da Leitura: Leitura e interpretação do texto. Metodologia do trabalho 
científico em Ciências Humanas. Ciência e ideologia. Normas de Apresentação do 
Trabalho Científico; Organização e Elaboração de Plano de Estudo. 

OBJETIVO 

Fornecer os pressupostos básicos de iniciação à pesquisa para elaboração de trabalhos 
escolares/relatórios aplicando os passos da metodologia científica, para uma melhor 
convivência acadêmica e aumento do nível de aproveitamento nos estudos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. São Paulo,SP: ABNT. 
Disponível em: https://www.gedweb.com.br/home/. Acesso em: 01 jan. 2021.  

2. FREIRE, P. A importância do ato de ler, em três artigos que se completam. 33. 
ed. São Paulo: Cortez, 1997. (Coleção questões da nossa época).  

3. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo, SP: 
Cortez, 2007. 304 p.  
 

COMPLEMENTARES: 

1. PIMENTA, S.G.; GHEDIN, E.; FRANCO, M.A.S. Pesquisa em Educação. 
Alternativas investigativas com objetos complexos. São Paulo: Loyola, 2006.  

2. SILVERMAN, D. Interpretação de dados qualitativos. Métodos para análise de 
entrevistas, textos e interações. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

3. VOLPATO, G.L. Ciência: da filosofia à publicação. São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2013.  

4. VOLPATO, G.L.; BARRETO, R.E. Elabore Projetos Científicos Competitivos: 
biológicas, exatas e humanas. São Paulo: Best Writing, 2014.  

5. XAVIER, A.C.S. Como se faz um texto: a construção da dissertação 
argumentativa. 3. ed. Catanduva, SP: Respel, 2007. 131 p. 3. ed. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITA102 Fundamentos de Matemática 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Conjuntos numéricos e operações elementares. Frações e operações.  Razão e 
Proporção. Porcentagem. Regra de Três e Análise Dimensional. Potenciação. Notação 
Científica. Equações do 1º e 2º Grau. Logaritmo. Noções de Funções. Função Afim e 
Coeficientes. Interpretação de Gráficos e análise dos principais elementos da Função 
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Constante, Linear, Polinomial de 1º e 2º grau, Exponencial e Logarítmica em problemas 
aplicados.  Trigonometria no Triângulo Retângulo. 

OBJETIVO 

Revisar e aplicar tópicos de matemática elementar do ensino básico a área do curso; 
nivelando os conhecimentos dos alunos e preparando-os para as disciplinas formativas 
que envolvem cálculos e equacionamentos matemáticos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. DEMANA, F. D. et al. Pré-cálculo. São Paulo: Addisno Wesley, 2009. 
2. YAMASHIRO, S.; SOUZA, S. A. O.; TELLES, D. D. Matemática com aplicações 

tecnológicas. São Paulo: Blucher, 2015. v.1. 
3. MONK, P.; MUNRO, L. J. Matemática para química: uma caixa de ferramentas de 

cálculo dos químicos. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. BATSCHELET, E. Introdução a matemática para biocientistas. Rio de Janeiro: 
Interciência: São Paulo: EDUSP, 1978. 

2. IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos, 
funções. 7. ed. São Paulo, SP: Atual, 2005. v.1 

3. IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar: logaritmos. 7. 
ed. São Paulo, SP: Atual, 2005. v. 2 

4. IEZZI,G. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. 7. ed. São Paulo, 
SP: Atual, 2005. v. 3. 

5. CAMPBELL, J. B.; CAMPBELL, J. M. Matemática de laboratório: aplicações 
médicas e biológicas. 3. ed. São Paulo: Roca, 2011. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB015 
História e Filosofia da 

Química 
3.2.1 60 - 

EMENTA 

Aspectos histórico-filosóficos da ciência: dos estoicos aos químicos medievais e 
modernos com destaque nos principais conceitos químicos. Compreensão da ciência 
como verdade não absoluta e mutável. Abordagem epistemológica da história da 
Química e seu ensino na educação básica. Análise no valor pedagógico do significado 
cultural da história da Química e sua influência nas sociedades ao longo dos séculos. 
Químicos/as de destaque na ciência e Prêmios Nobel de Química. 

OBJETIVO 
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Relacionar a evolução do conhecimento através da história da ciência e da Química 
como uma atividade humana sócio histórica. Desenvolver a crítica reflexiva e 
epistemológica de textos históricos e nos livros didáticos do ensino médio relacionando 
a história com fatos do cotidiano. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. RIVAL, M. Os grandes experimentos científicos. Rio de Janeiro: Zahar,1977.167p. 
2. STRATHERN, P. O sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da química. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 264 p. 
3. VANIN, J. A. Alquimistas e químicos: o passado, o presente e o futuro. 11. ed. São 

Paulo: Moderna, 1996. 95 p. 

COMPLEMENTARES:  

1. ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. 16. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. 
290 p. 

2. EVES, H. Introdução à história da matemática. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 2004. 843p 

3. MOUSNIER, R. Os séculos XVI e XVII: os progressos da civilização européia. São 
Paulo: Bertrand Brasil, 1995. 546 p 

4. PERROY, É. A Idade Média: os tempos difíceis. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1994. 251 p 

5. SCHWEICKARDT, J. C. Magia e religião na modernidade: os rezadores de 
Manaus. Manaus: EDUA, 2002. 269 p. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB065 Didática: Teoria e Prática 5.4.1 90 - 

EMENTA 

Conceituações e concepções de organização do ensino e aprendizagem. Bases 
Psicológicas, Epistemológicas e Culturais da Aprendizagem. O processo didático, a 
interdisciplinaridade e a prática pedagógica. A relação forma e conteúdo. A transposição 
e os elementos da organização didática: objetivos, conteúdos/ habilidades/atitudes, 
metodologias, mediações e recursos, Avaliação. Organização das experiências de 
ensino e aprendizagem. 

OBJETIVO 

Conhecer as concepções e renovações pedagógicas, as compreensões de ensino / 
aprendizagem, os paradigmas curriculares existentes e suas relações com o trabalho 
escolar, bem como as diferentes formas que podem ser utilizadas pelo professor em 
suas atividades de ensino, pesquisa e inovação tecnológica. 

REFERÊNCIAS 
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BÁSICAS:  

1. CANDAU, V. M. A didática em questão. Petrópolis, Vozes, 1986. 
2. GADOTTI, M. Pensamento pedagógico brasileiro. SP. Ática, 1987 
3. VEIGA, U. P. A. A prática pedagógica do professor de didática. SP. Papirus. 

1989. 

COMPLEMENTARES:  

1. COSENZA, R.; GUERRA, L. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 

2. FRANCISCO FILHO, G. Panorâmica das tendências e práticas pedagógicas. 
Campinas: Átomo, 2004. 

3. SANT’ANNA, I. M.; MENEGOLLA, M. Didática: aprender a ensinar. 7. ed. São 
Paulo: Loyola, 2002. 

4. SCARPATO, M. (org). Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. São 
Paulo: Avercanjo, 2004. 

5. VEIGA, I. Repensando a didática. 19. ed. Campinas: Papirus, 2002. 
 

SEGUNDO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB002 Biologia Celular 3.2.1 60 - 

EMENTA 

Introdução à Biologia Celular. Evolução da célula e métodos de estudo em biologia 
celular. Biomacromoléculas. Compreensão da estrutura e funcionamento da membrana 
plasmática. Núcleo interfásico e cromatina, replicação do DNA. Síntese proteica. 
Estrutura e funcionamento das organelas, aparelho de Golgi, Retículos 
endoplasmáticos, organelas oxidativas e produção de energia. Mitose e Meiose. 
Citoesqueleto e movimentos intracelulares. 

OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno o entendimento da estrutura e dos processos biológicos a nível 
celular, fornecendo conhecimento sobre o metabolismo da célula. Além disso, 
possibilitar ao aluno o aprendizado prático sobre a célula e o uso do microscópio óptico. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 
2017. 

2. DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 



PPC – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA E BIOLOGIA – ICET/UFAM 

37 
 

3. JUNQUEIRA, L.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Guanabara Koogan, 2012. 376 p. 

COMPLEMENTARES:  

1. ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
2. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 7. ed. 

São Paulo, SP: Sarvier, 2017. 
3. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 
4. NORMANN, C. A. B. Práticas em biologia celular. Porto Alegre: Universitária 

Metodista, 2008. 238 p. 
5. VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB037 
Morfologia e reprodução das 

plantas terrestres 
3.2.1 60 - 

EMENTA 

Alternância de gerações. Caracterização geral do Gametófito e Esporófito e principais 
novidades evolutivas ao longo da conquista do ambiente terrestre. Morfologia geral e 
biologia reprodutiva das Embriófitas (plantas terrestres): ‘Briófitas’, Monilófitas e 
Licófitas (‘Pteridófitas’), Gimnospermas e Angiospermas. Modos de vida e variações 
morfofuncionais da raiz, caule, folha, flor e frutos. Síndromes de polinização e dispersão 
de sementes. 

OBJETIVO 

Reconhecer os aspectos gerais da Morfologia e reprodução nos diferentes grupos 
taxonômicos das Embriófitas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. JUDD, W. S. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2009.  

2. RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2001.  

3. VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica organografia: quadros sinóticos ilustrados 
de fanerógamas. Viçosa, MG: UFV, 2000. 124 p. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. BARROSO, G. M. et. al. Frutos e sementes: morfologia aplicada à sistemática de 
dicotiledôneas. Viçosa, MG: UFV, 1999.  
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2. BARROSO, G. M. Sistemática de angiospermas no Brasil. 2. ed. Viçosa, MG: 
UFV, 2002. v. 1. 

3. GONÇALVES, E. G.; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário 
ilustrado de morfologia das plantas vasculares. 2. ed. São Paulo: Instituto Plantarum 
de Estudos da Flora, 2007. 512 p. 

4. RIBEIRO, J. E. L. S. et al. Flora da Reserva Ducke: guia de identificação das 
plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central. Manaus, AM: 
INPA; Londres, GB: Department for International Development, 1999. 798 p. 

5. SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação 
das famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II. 2. ed. 
Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2008. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB066 
Política, Gestão e 

Legislação da Educação 
Básica: Teoria e Prática 

5.4.1 90 - 

EMENTA 

Estado, Sociedade e Políticas Públicas: concepções e relações. Educação como política 
pública. Noções de legislação do ensino. Política Educacional e Organização da 
Educação Básica: a legislação do ensino e os planos e programas educacionais no 
contexto nacional e no cenário da globalização. Políticas de financiamento da Educação 
Básica. Tendências da política educacional na atualidade. Pressupostos legais: análise, 
reflexão e prática da realidade educacional nos diferentes contextos. 

OBJETIVO 

Conhecer a política educacional, a organização da educação básica e a forma como os 
pressupostos legais estão presentes nos projetos pedagógicos das escolas de 
educação básica do município. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. CURY, C. R. J., Legislação educacional brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002.  

2. LIBÂNEO, J. C. et al. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. 
São Paulo: Cortez, 2012.  

3. MENESES, J. G. C. et al. Educação básica: Políticas, legislação e gestão. São 
Paulo: Pioneira, 2004.  

COMPLEMENTARES:  

1. ARANHA, M. L. História da educação. São Paulo: Editora Moderna, 1996.  
2. SAVIANI, D. A nova lei da educação LDB:  trajetória, limites e perspectivas. 3. ed. 
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São Paulo: Editora Autores Associados, 1997.  
3. SAVIANI, D. Da nova LDB (1996) ao novo PNE (2014-2024): para uma outra 

política educacional. 5. ed. São Paulo, SP: Cortez/Autores Associados, 2016. 
4. SAVIANI, D. Escola e democracia. 43.ed. São Paulo: Cortez Autores Associados, 

2018. 
5. SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. 5.ed. São Paulo: Autores 

Associados, 2019.  
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITA201 Português Instrumental 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Compreensão e produção de texto: gêneros textuais - operações de contextualização, 
tematização e textualização. Textualidade: mecanismos de coesão; fatores de 
coerência. A linguagem verbal: modalidades, variedades, registros. Emprego textual e 
discursivo das classes gramaticais. Relações sintáticas e semânticas na produção de 
sentido. Redação técnica e oficial. 

OBJETIVO 

Propiciar ao aluno condições que viabilizem a aquisição e desenvolvimento de 
competências e habilidades de uso da Língua Portuguesa, em textos orais e escritos, 
pertencentes a vários gêneros e adequados às diversas situações de interação. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

2. MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. 21. ed. Porto 
Alegre: Sagra Luzzato, 2000. 

3. SCHOCAIR, N. M. Gramática moderna da língua portuguesa: teoria e prática. 
3.ed. Niterói, RJ: Impetus, 2008. 554p. 

 

COMPLEMENTARES:  

1. ANDRADE, M. M.; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 8. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2008. 

2. ANTUNES, I. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2003. 

3. BARBOSA, S. A. M.; AMARAL, E. Redação: escrever e desvendar o mundo. 19. ed. 
Campinas: Papirus, 2008. 

4. BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa: para o ensino médio e 
cursos preparatórios. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 
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5. GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. (org.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. 4. ed. 
São Paulo, SP: Parábola, 2011. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ101 Química Geral I 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Estrutura atômica (átomos moléculas e íons). Propriedade periódica dos elementos. 
Ligações químicas. Geometria molecular. Forças intermoleculares, sólidos e líquidos. 
Reações químicas em soluções aquosas. Cálculos com fórmulas e equações químicas 
(Estequiometria). 

OBJETIVO 

Propiciar base teórica sólida em química, relacionando os conteúdos teóricos com o 
cotidiano. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o 
meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

2. BROWN, L. T. et al. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 

3. BRADY, J.E.; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R. Química: a matéria e suas 
transformações. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 1 v. 1 
 

COMPLEMENTARES:  

1. BRADY, J. E.; HUMISTON, G.E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986.v1 
2. BRADY, J.E.; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R. Química:a matéria e suas 

transformações. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. v. 2. 
3. MAHAM, B.M.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. 4. ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1995. 
4. RUSSEL, J.B. Química geral.2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994.v1. 
5. RUSSEL, J.B. Química geral.2. ed.; São Paulo: Pearson Makron Books, 1994.v2. 

 
TERCEIRO PERÍODO 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB038 Invertebrados 3.2.1 60 - 

EMENTA 

Metazoários invertebrados: morfologia, biologia, ecologia, aspectos evolutivos e 
sistemáticos, com ênfase nos grupos de interesse econômico, médico e veterinário. 
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OBJETIVO 

Compreender os aspectos morfológicos, ecológicos e evolutivos dos principais grupos 
invertebrados, abordando importâncias epidemiológicas e econômicas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BRUSCA, R.C.; MORE, W.; SHUSTER, S. M. Invertebrados. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 

2. HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de 
zoologia. 16.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

3.  RUPPERT, E.E.; FOX, R.S.; BARNES, R.D. Zoologia dos invertebrados. 7. ed. 
São Paulo: Roca, 2005. 

 

COMPLEMENTARES:  

1. ALMEIDA, L. M.; RIBEIRO-COSTA, C.S.; MARINONI, L. Manual de coleta, 
conservação, montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto, SP: Holos, 
1998. 78 p. (Manuais práticos em biologia, v. 1).  

2. AMORIM, D. S. Fundamentos de sistemática filogenética. Ribeirão Preto: Holos, 
2002.  

3. BARNES, R. S. K.; CALOW, P.; OLIVE, P. J. W. Os invertebrados: uma nova 
síntese. São Paulo, SP: Atheneu, 1995. 526 p.  

4. NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2007-2010. 494 
p. 

5. RIBEIRO-COSTA, C. S; ROCHA, R. M. Invertebrados manual de aulas práticas. 
Ribeirão Preto, SP: Holos, 2002. 226p. (Manuais práticos em biologia, v. 3). 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB039 Fundamentos de Histologia 
e Embriologia 

3.2.1 60 - 

EMENTA 

Métodos e técnicas histológicas. Interpretação de cortes. Tecidos (epitelial, conjuntivo 
propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo, muscular e nervoso). Matriz 
extracelular. Sangue. Pele. Organização tecidual dos sistemas corporais (digestório, 
respiratório, circulatório, urinário e reprodutivo). Gametogênese. Ovulação. 
Fecundação. Clivagem. Gastrulação. Anexos embrionários. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno deve conhecer informações básicas sobre os tecidos e 
processos embriológicos. 

REFERÊNCIAS 
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BÁSICAS:  

1. GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de histologia. 3.ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Elsevier, 2007.   

2. JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2017.    

3. MOORE, K. L.; PERSUAD, T. V. N.; TORCHA, M. G. Embriologia Básica. 8. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2013.  
 

COMPLEMENTARES:  

1. FIORE, M. S. H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 
1980.  

2. GEORGE, L. L.; ALVES, C. E. R.; CASTRO, R. R. L. Histologia comparada. São 
Paulo, SP: Roca, 1998. 

3. HAM, A. W. Histologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1983. 907 p. 
4. SOBOTTA, J. Atlas de histologia: citologia, histologia e anatomia microscópica. Rio 

de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2007.  
5. TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. São Paulo: Artmed, 2006. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ102 Química Geral II 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Gases. Soluções. Cinética Química. Equilíbrio Químico (soluções aquosas: ácido-base 
e Solubilidade). Termoquímica. Eletroquímica. 

OBJETIVO 

Vivenciar os conhecimentos teóricos básicos sobre química, relacionando-os com o 
cotidiano. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e 
o Meio Ambiente. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

2. BRADY, J.E.; RUSSEL, J. W.; HOLUM, J. R. Química - A Matéria e Suas 
Transformações.  3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 2 v. 

3. BROWN, L.T.; LEMAY JR., H.E; BURSTEN, B.E. Química: A Ciência Central. 9ª 
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 

COMPLEMENTARES:  
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1. BRADY, J.E.; HUMISTON, G.E. Química Geral. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 
2. BRADY, J.E.; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J. R. Química - A Matéria e Suas 

Transformações. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 1 v. 
3. MAHAM, B.M.; MYERS, R.J. Química: Um Curso Universitário. 4a ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1995. 
4. RUSSEL, J.B. Química Geral. 2ª ed.; São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. v1. 
5. RUSSEL, J.B. Química Geral. 2ª ed.; São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. v2 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ006 Química Geral Experimental 2.0.2 60 - 

EMENTA 

Normas e segurança de laboratório. Equipamento Básico de Segurança. Principais 
Materiais usados no laboratório. Técnicas Básicas de Laboratório. Preparo de soluções. 
Determinação de acidez e basicidade. Determinação da densidade. Principais reações 
químicas. Solubilidade. Estequiometria. Gases. Energia e Transformação. Cinética 
Química. 

OBJETIVO 

Estimular a experimentação a partir de suas manifestações no cotidiano, como 
sustentação empírica dos conceitos básicos da química. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ALMEIDA, E. L. Química geral: práticas fundamentais. 3. ed. Viçosa: Editora UFV, 
2016. 

2. CONSTANTINO, M. G.; SILVA, G. V. J.; DONATE, P. M. Fundamentos de química 
experimental. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2011.  

3. TRINDADE, D. F. et al. Química básica experimental. 3. ed. São Paulo: Scipione, 
2006. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. BROWN, L. T. et al. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 

2. KOTZ, J. C.; TREICHEL JR, P. M. Química geral e reações químicas. 5. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2005. v. 1. 

3. KOTZ, J. C.; TREICHEL JR, P. M. Química geral e reações químicas. 5. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2005. v. 2. 

4. MAZALLA JR., W. Introdução à química. 3. ed. Campinas: Editora Átomo, 2006.  
5. SZPOGANICZ, B.; DEBACHER, N.A.; STADLER, E. Experiências de química 

geral. 2. ed. Florianópolis: Editora UFSC, 2005. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB076 Cálculo A 6.6.0 90 ITA102 

EMENTA 

Funções de uma variável real. Limite e Continuidade. Derivadas. Integração. Problemas 
de Otimização. Funções de Várias Variáveis reais. Derivadas Parciais. 

OBJETIVO 

Contribuir para a formação matemática do licenciado em ciências: química e biologia. 
Capacitar os alunos no desenvolvimento de métodos matemáticos relacionados às 
funções de uma ou mais variáveis, derivação e integração de funções de uma variável. 
Aplicar os conceitos do cálculo em problemas relacionados à química e biologia. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. SIMMONS. G.F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 1987. v. 1. 

2. STEWART, J. Cálculo. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. v. 1. 
3. STEWART, J. Cálculo. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. v. 2. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. AYRES JR, F.; MENDELSON, E. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
2. FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M.B. Cálculo A. 6. ed. Prentice-Hall, 2006. 
3. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2002. v. 1. 
4. MARKS, E. J. Cálculo aplicado. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC-Livros Técnicos e 

Científicos, c2012. 
5. TÁBOAS, P. Z. Cálculo em uma variável real. São Paulo: EDUSP, 2008. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB040 Introdução à Filosofia da 
Educação 

4.4.0 60 - 

EMENTA 

O sentido e a tarefa da filosofia: os fundamentos epistemológicos, antropológicos e 
Axiológicos da Educação. As grandes correntes filosóficas da Educação. Os 
fundamentos filosóficos das teorias pedagógicas. Educação e política. A educação 
como práxis. 

OBJETIVO 

Refletir acerca do conhecimento filosófico e seus fundamentos, das correntes filosóficas 
da educação e teorias pedagógicas como práxis. 

REFERÊNCIAS 
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BÁSICAS:  

1. ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: 
Moderna, 1993.  

2. CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003. 
3. VAZQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. São Paulo: Expressão Popular, 2011.  

 

COMPLEMENTARES:  

1. ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1962. 
2. FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996 
3. GADOTTI, M. Concepção Dialética da Educação. Pedagogia da Práxis. São 

Paulo: Cortez, 1992.  
4. JASPERS, K. Introdução ao Pensamento Filosófico. São Paulo: Cultrix, 1965. 
5. SAVIANI, D. Educação: Do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 

Autores Associados, 2009. 
 
 

QUARTO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB041 Química Orgânica A 5.4.1 90 ITQ101 

EMENTA 

Compostos de carbono e ligações químicas. Compostos de carbono representativos: 
Grupos funcionais, Forças intermoleculares. Introdução às reações orgânicas: Ácidos e 
Bases. Análise conformacional. Isomeria e Estereoquímica. Reações iônicas: 
substituição nucleofílica e reações de eliminação. Relacionar os conteúdos 
desenvolvidos na disciplina com atividades práticas envolvendo o desenvolvimento de 
metodologias inovadoras e dinamizadas para o ensino de Química Orgânica na 
Educação Básica. 

OBJETIVO 

Promover discussões sobre os conceitos fundamentais da Química Orgânica. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. 13. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996.  

2. SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
v. 1. 
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3. SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
v. 2.  

COMPLEMENTARES:  

1. ALLINGER, N. L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1976.  

2. BRUICE, P. Y. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2006.  
v. 1. 

3. CAREY, F. A. Química orgânica. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. v. 1. 
4. CAREY, F. A. Química orgânica. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. v. 2. 
5. VASCONCELOS, C. S. Planejamento: Plano de ensino-aprendizagem, projeto 

educativo, elementos metodológicos para elaboração e realização. São Paulo: 
Libertad, 2010. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ110 Química Inorgânica 4.4.0 60 ITQ101 

EMENTA 

Modelos de ligação química (Teoria de Ligação de Valência e Teoria dos Orbitais 
Moleculares). Elementos representativos: grupos I - VIII. Elementos de transição. Metais 
e metalurgia. Lantanoides e actinoides. Compostos de coordenação de metais de 
transição (Teoria do Campo Cristalino). Compostos organometálicos de Metais de 
Transição. Química Nuclear (Processos Nucleares). 

OBJETIVO 

Trabalhar uma visão geral dos elementos representativos, metais de transição, 
lantanídeos e actinídeos, bem como suas aplicações industriais. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BROWN, L.T. et al.Química:A ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005.  

2. LEE J. D. Química inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 
3. SHRIVER, D.F.; ATKINS, P.W. Química inorgânica. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2008. 

COMPLEMENTARES:  

1. ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o 
meio ambiente. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

2. DOUGLAS, B.E.; MCDANIEL, D.H.; ALEXANDER, J. J. Concepts and models of 
inorganic chemistry.3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. 

3. GREENWOOD, N.N.; EARNSHAW, A. Chemistry of the elements. 2. ed. Oxford: 
Elsevier Butterworth-Heinemann, 1997. 
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4. MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. 4. ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1995. 

5. MIESSLER, G.L.; FISCHER, P.J.; TARR, D. A. Química inorgânica. 5. ed. São 
Paulo: Pearson, 2014. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB075 Fundamentos de Genética 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Histórico da Genética. Bases moleculares da hereditariedade. Bases cromossômicas da 
herança. Genética Mendeliana. Mutações. Determinação do sexo e herança relacionada 
ao sexo. Ligação Gênica e Mapeamento gênico. Herança quantitativa. Noções de 
genética de populações. 

OBJETIVO 

Compreender as bases da genética e saber relacioná-las com questões cotidianas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. GRIFFITHS, A. J. F. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2006. 764p. 

2. KLUG, W. S. et al. Conceitos de genética. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
3. RINGO, J. Genética básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2005. 

 

COMPLEMENTARES:  

1. BROWN, T. A.; MOTTA, P. A. Genética: um enfoque molecular. 3. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c1999. 336 p.  

2. CRUZ, C. D. Princípios de genética quantitativa. Viçosa, MG: Ed. UFV, c2005. 
394 p. 

3. JORDE, L. B. Genética médica. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2000.  
4. SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
5. VOGEL, F.; MOTUSKY, A. G. Genética humana: problemas e abordagens. 3. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2000. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITM 500 LIBRAS 4.4.0 60 - 

EMENTA 

História da Educação do Surdo. Abordagens Metodológicas. Introdução à língua de 
Sinais. Estrutura Gramatical, Expressão Corporal. Dramatização e Música e a 
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importância do seu papel para a comunidade surda. Legislação. Política de Educação 
Inclusiva. 

OBJETIVO 

Conhecer a estrutura da Língua de Sinais nos níveis fonológicos e morfossintáticos, 
aplicando este conhecimento em situações sócio-comunicativas no contexto profissional 
e das relações interpessoais. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BRITO, L. F. Por uma gramática das línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1995. 

2. GOÉS, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP: Autores 
associados, 1996. 

3. QUADROS, R. M. O tradutor e interprete de língua brasileira de sinais. 
Brasília,DF: SESP/MEC, 2004. 

 

COMPLEMENTARES:  

1. CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D. (ed.). Enciclopédia da língua de sinais 
brasileira: o mundo do surdo em Libras. São Paulo, SP: EDUA, 2005. v. 1.  

2. MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: 
Moderna, 2006. 

3. QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 

4. SÁ, N. R. L. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDUA, 2002. 288 p. 
5. SACKS, O. Vendo vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de Janeiro. 

Imago, 1990. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB042 Psicologia da Aprendizagem 
e da Educação 

5.4.1 90 - 

EMENTA 

Desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social do ser humano. Principais teorias 
acerca dos fatores determinantes do processo de desenvolvimento. As "teorias da 
aprendizagem": processos e princípios básicos para explicar a aprendizagem, 
conceituações, características, fatores e condições. As fontes teóricas da concepção 
construtivista. Os diferentes caminhos do desenvolvimento humano e o atendimento aos 
alunos com necessidades educativas especiais nas escolas públicas do município. 

OBJETIVO 
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Discutir temas e questões relevantes ao estudo da Psicologia da Educação, analisando 
criticamente os fatores sociais, econômicos, políticos e ideológicos nele implicados, bem 
como as diferentes orientações teóricas acerca da psicologia da aprendizagem e do 
desenvolvimento humano. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BOCK, A. M. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. São Paulo: 
Saraiva, 1993.  

2. DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. M. R. Psicologia na educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
2010.  

3. LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas 
em discussão. São Paulo: Summus, 1992.  
 

COMPLEMENTARES:  

1. BEE, H. O ciclo vital. Porto Alegre: ArtMed, 1997.  
2. MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. (org.). Henry Wallon: psicologia e educação. São 

Paulo, SP: Loyola, 2005.  
3. OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento um processo sócio 

histórico. São Paulo: Scipione, 1993.  
4. PIAGET, J. Epistemologia genética. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
5. VIGOTSKI, L. S. O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. 
 

QUINTO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ008 Química Orgânica II 4.4.0 60 ITQ101 

EMENTA 

Reações de adição de alcenos e alcinos. Álcoois e éteres. Epóxidos. Sistemas 
insaturados e conjugados. Substituição eletrofílica aromática e reações radicalares. 
Aldeídos e cetonas: adição nucleofílica ao grupo carbonila. Enóis e enolatos. Ácidos 
carboxílicos. Derivados de ácidos carboxílicos. Enolatos de ésteres. 

OBJETIVO 

Compreender as reações orgânicas através do estudo de mecanismos de reações. 
Aplicar as reações estudadas no planejamento e síntese de substâncias. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  



PPC – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA E BIOLOGIA – ICET/UFAM 

50 
 

1. MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. 13. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996.  

2. SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9.ed.Rio de Janeiro:LTC, 2009. v.1 
3.  SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9.ed. Rio de Janeiro:LTC,2009.v.2 
 

COMPLEMENTARES:  

1. ALLINGER, N. L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1976.  

2. BRUICE, P. Y. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2006. 
v.1. 

3. BRUICE, P. Y. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2006. v. 
2.  

4. CAREY, F. A. Química orgânica. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. v. 1. 
5. CAREY, F. A. Química orgânica. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. v. 2. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB043 Química Orgânica 
Experimental 

2.0.2 60 ITQ101 

EMENTA 

Solubilidade em solventes diversos. Classificação sistemática em grupos de 
solubilidade. Cromatografia em camada fina e em papel. Destilação simples e 
fracionada à pressão normal e reduzida e por arraste de vapor. Ponto de ebulição e de 
fusão. Extração por partição (líquido-líquido). Filtração e agentes dessecantes. 
Cristalização. Preparação do salicilato de metila. Síntese da acetanilida. Síntese da p-
nitroacetanilida. Síntese da p-nitroanilina. Síntese do corante vermelho monolite. 
Espectrofotometria na região do ultravioleta/visível e infravermelho. Espectroscopia de 
Ressonância Magnética Nuclear. Espectrometria de Massas. Cromatografia gasosa. 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

OBJETIVO 

Experimentar as técnicas necessárias ao trabalho no laboratório de química a partir de 
compostos orgânicos e fazendo o uso seguro de equipamentos básicos para o trabalho 
laboratorial. Conhecer os métodos espectroscópicos de caracterização de estruturas 
orgânicas. Identificação de substâncias e funções orgânicas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. CONSTANTINO, M.G.; SILVA, G.V. J.; DONATE, P.M. Fundamentos de química 
experimental. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2011.  

2. PAVIA, D. L. et al. Química orgânica experimental: técnicas de escala pequena. 
3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  
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3. ZUBRICK, J. W. Manual de sobrevivência no laboratório de química orgânica: 
guia de técnicas para o aluno. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  

 

COMPLEMENTARES:  

1. MCMURRY, J. Química orgânica. São Paulo: Cengage Learning, 2008. v. 1. 
2. MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. 13. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2009. 
3. SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

v. 1.  
4. SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

v. 2.  
5. TRINDADE, D. F. et al. Química básica experimental. 3. ed. São Paulo: Scipione, 

2006. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB044 Genética Molecular 3.2.1 60 - 

EMENTA 

Histórico genética molecular. Estrutura dos ácidos nucléicos. Organização gênica de 
procariontes e eucariontes. Replicação do DNA. Mutações e mecanismo de reparo. 
Recombinação gênica. Transcrição. Código genético e síntese de proteínas. Regulação 
da expressão gênica. Noções de engenharia genética, técnicas de biologia molecular e 
bioinformática. 

OBJETIVO 

Capacitar o aluno no entendimento dos processos moleculares da transmissão da 
informação genética, relacionando a aplicação das técnicas de manipulação e análise 
do DNA ao cotidiano. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
2. WATSON, J. D. et al. Biologia molecular do gene. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2006. 
3. ZAHA, A. Biologia molecular básica. 3. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2001.  
 

COMPLEMENTARES:  

1. ASTOLFI FILHO, S. et al. Noções básicas de tecnologia do DNA recombinante. 
Manaus, AM: EDUA, 2005. 61 p.  

2. LEHNINGER, A.; NELSON, D.L; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 7. ed. São 
Paulo: Sarvier, 2017. 
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3. LEWIN, B. Genes IX. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 
4. MATIOLI, S. R. (ed.). Biologia molecular e evolução. Ribeirão Preto: Holos, 2004. 
5. SOUZA, M. T. et al. Técnicas básicas em biologia molecular. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2003. 211p. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITA110 Física I 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Medidas físicas. Vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento no plano. Leis de 
Newton. Aplicações da Lei de Newton. Trabalho e Energia. Lei de Conservação de 
energia. Momento linear. Colisões. Cinemática de Rotação. Dinâmica de Rotação. 

OBJETIVO 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de compreender as Leis de Newton 
e as Leis de Conservação da Energia, do Momento Linear e do Momento Angular, com 
suas aplicações à Dinâmica de uma partícula e de corpos rígidos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. 2. ed. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2014. v. 1. 

2. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
3. NUSSENZVEIG, M. H. Curso de física básica. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 

2013. v. 1. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de física de Feynman: a 
edição definitiva. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1. 

2. HALLIDAY, D. et al. Física. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 1. 
3. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica. 10. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1. 
4. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, 

oscilações e ondas termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1 
5. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física I: mecânica. 14. ed. São Paulo: Pearson 

Education, 2016. v. 1. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITP016 Organização e Gestão do 
Trabalho Escolar 

4.4.0 60 - 

EMENTA 
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Gestão Educacional: concepções teóricas da gestão na organização do trabalho 
pedagógico escolar. Trabalho pedagógico: modalidades organizativas do trabalho 
pedagógico escolar e não escolar. Coordenação Pedagógica: processos escolares, o 
que é e suas funções na escola. Projeto Político Pedagógico: construção, 
funcionamento, participação da comunidade escolar e acompanhamento. 

OBJETIVO 

Possibilitar a construção do conhecimento da realidade das instituições educativas em 
torno da gestão educacional, formulando os suportes teóricos ao exercício das funções 
de gestão e coordenação pedagógica, bem como conhecer a organização 
administrativo-pedagógica de uma instituição educativa através da análise e reflexão do 
projeto pedagógico e de sua efetivação na prática pedagógica. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 
Alternativa, 2004. 

2. VASCONCELLOS, C. S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 
político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 3.ed. São Paulo: Libertad, 2002. 

3. VEIGA, I. P. (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
possível. Campinas: Papirus, 1998. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. Autonomia da escola: princípios e propostas. São 
Paulo: Cortez, 2004. 

2. LIMA, L. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a governação 
democrática da escola pública. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

3. PADILHA, P. R. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-
pedagógico da escola. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

4. PARO, V. H. Crítica da estrutura da escola. São Paulo: Cortez, 2011. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITA106 Estatística 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Estatística descritiva. Cálculo das probabilidades. Variáveis aleatórias. Modelo de 
distribuição discreta e contínua. Teoria da amostragem e distribuição amostral. 
Estimação de parâmetros. Teste de hipóteses. 

OBJETIVO 

Apresentar as principais técnicas estatísticas para resolução de problemas. 
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REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
1998. 

2. LARSON, R.; FARBER, B., Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2004.  

3. MORETIN, P. A; BUSSAB, W. O. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. 

COMPLEMENTARES:  

1. DEVORE, J. L. Probabilidade e estatística para engenharias e ciências.  São 
Paulo: Thomson Learning, 2006. 

2. LAPPONI, J. C. Estatística usando Excel. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  
3. MARTINS, G.; DONAIRE, D. Princípios de estatística: 900 Exercícios Resolvidos 

e Propostos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
4. MILONE, G. Estatística geral e aplicada. São Paulo: Thomson Learning, 2003.   
5. SPIEGEL, M. R. Estatística: 383 problemas resolvidos, 416 problemas 

suplementares. 3. ed. São Paulo, SP: Makron Books, 1993.  
 
 
 

SEXTO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB045 Vertebrados 3.2.1 60 - 

EMENTA 

O Filo Chordata; Hemicordados e Protocordados e a ancestralidade dos primeiros 
vertebrados. Vertebrados Anamniotas. Super-Classes: Agnatha; Gnathostomata: 
Classes Chondrichthyes, Actinopterygii e Sarcopterygii; Primeiros tetrápodes e Classe 
Amphibia, Reptilia, Aves e mamíferos. Origem, caracteres gerais, morfologia, biologia, 
diversidade e aspectos evolutivos, sistemáticos e ecológicos mais relevantes para cada 
classe. 

OBJETIVO 

Compreender conhecimentos básicos sobre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 
suas relações evolutivas, com ênfase na fauna Neotropical, especialmente a 
Amazônica. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  
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1. HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de 
zoologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

2. POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 3. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2003. 

3. SCHIMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. Santos. 
1996. 

 

COMPLEMENTARES:  

1. AURICCHIO, P.; SALOMÃO, M. G. Técnicas de coleta e preparação de 
vertebrados para fins científicos e didáticos. São Paulo: Instituto Pau Brasil de 
História Natural, 2002. 350p. 

2. KREBS, J. R.; DAVIES, N. B. Introdução à ecologia comportamental. São Paulo, 
SP: Atheneu, c1996. 420 p. 

3. REECE, W. O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3. ed. 
São Paulo: Roca, 2008. 

4. SPARKS, J. Animais em perigo. São Paulo: Melhoramentos, 1977. 155 p. 
5. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza: um livro-texto em ecologia básica. 5. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2003. 576 p.  
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ012 Química Analítica Clássica 4.4.0 60 ITQ101 

EMENTA 

Introdução à química analítica. Erros e tratamento de dados analíticos. Formas de 
expressar a concentração de uma solução. Introdução ao equilíbrio químico em solução 
aquosa. Equilíbrio ácido-base. Equilíbrio de solubilidade. Equilíbrio de complexação. 
Equilíbrio de oxidação-redução. Análise gravimétrica. 

OBJETIVO 

Discutir os fundamentos teóricos e práticos da química analítica. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2006.  

2. HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
3. HAGE, D. S.; CARR, J. D. Química analítica e análise quantitativa. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2012.  
 

COMPLEMENTARES:  
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1. BACCAN, N. et al.  Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2001.  

2. HARRIS, D. C. Explorando a química analítica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  
3. MENDHAM, J. et al. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.  
4. VAITSMAN, D. S.; BITTENCOURT, O. A. Ensaios químicos qualitativos.  Rio de 

Janeiro: Interciência, 1995. 
5. VOGEL, A. I. Química analítica qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981.  

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB046 Complementos de Física 4.4.0 60 ITA110 

EMENTA 

Temperatura e calor. 1a Lei da Termodinâmica. Teoria cinética dos gases. 2a Lei da 
Termodinâmica. Ciclo de Carnot. Teoria Cinética dos gases. Oscilações. Ondas em 
meio material. Ondas sonoras. Noções de ondas eletromagnéticas. Física das 
radiações. 

OBJETIVO 

Contribuir para a formação física do licenciado em ciências: química e biologia. 
Capacitar os alunos para a compreensão dos conceitos da termodinâmica e dos 
fenômenos ondulatórios.  Aplicar tais conceitos em  problemas relacionados à química 
e biologia. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. 2.ed. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2014. v. 1. 

2. CHAVES, A. Física básica: gravitação, fluidos e ondas termodinâmica. Rio de 
Janeiro: LTC, 2007. 

3. NUSSENZVEIG, M. H. Curso de física básica. 5.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 
2013. v. 2. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de física de Feynman: a 
edição definitiva. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 2.  

2. HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  
3. OKUNO, E.; CALDAS, I. L; CHOW, C. Física para ciências biológicas e 

biomédicas. São Paulo, SP: Harbra 1986. 
4. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, 

oscilações e ondas termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 1. 
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5. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: termodinâmica e ondas. 14. ed. São 
Paulo: Pearson Education, 2016. v. 2. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB047 Anatomia 
 e Fisiologia Humana Básica 

3.2.1 60 - 

EMENTA 

Introdução ao Estudo da Anatomia e Fisiologia Humana. Princípios do funcionamento 
celular. Principais estruturas e funcionamento dos aparelhos locomotor e urogenital, e 
os sistemas tegumentar, nervoso, digestório, circulatório, linfático, respiratório, 
endócrino e sensorial. 

OBJETIVO 

Compreender a morfologia humana e o mecanismo de funcionamento dos diferentes 
órgãos e sistemas, bem como, a integração entre eles. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. 
São Paulo: Atheneu, 2007.  

2. PUTZ, R.; PABST, R. SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. 22. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. v. 1. 

3. PUTZ, R.; PABST, R. SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. 22. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. v. 2. 

COMPLEMENTARES:  

1. BERNE, R. M. et al. Fisiologia. 5. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 
2. GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. São Paulo: 

Elsevier, 2006.  
3. JACOB, S.W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W.J. Anatomia e fisiologia humana. 

5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.  
4. MOORE, K.; DALLEY, A.; AGUR, A. Anatomia orientada para a clínica. 8. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 
5. TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITP031 
Tecnologias da Informação 
e Comunicação, Sociedade 

e Ambiente 
4.4.0 60 - 

EMENTA 

Introdução à Cultura Digital. Sociedade da Informação e conceitos pertinentes: Nativos 
digitais, imigrantes digitais, resistentes digitais. Aprendizagem colaborativa. Ensinando 
e Aprendendo com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Referências 
sobre a apropriação das tecnologias apontadas no Plano Nacional de Educação (PNE) 
e nas diretrizes curriculares nacionais. Desafios para preservação ambiental frente a era 
digital. Ética na Sociedade da Informação. Educação para o mundo virtual. 

OBJETIVO 

Reconhecer possibilidades de aprendizagem e de preservação ambiental nos desafios 
postos na nova cultura digital, entendo sua influência sobre novas posturas éticas no 
mundo real e virtual. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. DEMO, P. Conhecimento moderno. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  
2. FERRETTI, C. (org). Novas tecnologias, trabalho e educação. 9. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2003. 
3. MESSA, A. F. et al. Sustentabilidade ambiental e os novos desafios na era 

digital. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. COLL, C. et al. Psicologia da educação virtual. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
2. SANCHO, J. M. Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
3. KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: novo ritmo da informação. Campinas, SP: 

Papirus, 2008.  
4. LITWIN, E. (org.). Tecnologia educacional: política, história e propostas. Porto 

Alegre: ArtMed, 2001. 
5. PAPERT, S. A máquinas das crianças: repensando a escola na era da 

informática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB048 Bioquímica Básica 3.2.1 60 - 

EMENTA 

Propriedades da água. Escala de pH e tamponamento biológico. Estrutura química, 
função e metabolismo das principais biomoléculas: carboidratos, proteínas e lipídeos. 
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Enzimas: cinética e regulação. Bioenergética. Respiração celular. Integração e controle 
do metabolismo. 

OBJETIVO 

Conhecer os aspectos estruturais, funcionais e principais rotas metabólicas da célula. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Guanabara Koogan, 2008. 

2. HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2012.  

3. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Guanabara Koogan, 2015. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. CAMPBELL, M. K.; FARREL, S. O. Bioquímica. 8. ed. São Paulo, SP: Cengage 
Learning, 2016. 

2. CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 4. ed. 
Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 

3. NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7. ed. Porto 
Alegre, RS: Artmed, 2017. 

4. RODWELL, V. W. et al. Bioquímica ilustrada de Harper.  30. ed. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2016. 

5. VOET, D.; VOET, J. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed. 2013. 
 

SÉTIMO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ 121 Físico-Química I 4.4.0 60 ITB076 

EMENTA 

Gases Ideais e Gás Real. Teoria cinética molecular dos gases. Primeira Lei da 
Termodinâmica: conceitos e formalismo. Termoquímica. Segunda e Terceira Leis da 
Termodinâmica: conceitos e formalismo. A Função de Helmholtz e a Função de Gibbs. 
Propriedades termodinâmicas dos gases. 

OBJETIVO 

Entender os conceitos e modelos que explicam o comportamento dos gases ideais e 
reais e as leis da termodinâmica.  

REFERÊNCIAS 
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BÁSICAS: 

1.    ATKINS, P.W.; PAULA, J. Físico-quimica: fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2008. 
2.    ATKINS, P.W.; PAULA, J. Físico-química. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. v. 1. 
3.    BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Cengage Learning, 2005. v. 1. 
  

COMPLEMENTARES: 

1.    ATKINS, P.W.; PAULA, J. Físico-química biológica. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
2.    BALL, D.W. Físico-química.  São Paulo: Cengage Learning, 2005. v. 2. 
3.    CHANG, R. Físico-química para as ciências químicas e biológicas. 3. ed. Porto 
Alegre: McGraw-Hill, 2009. v. 1. 
4.    LEVINE, I.N. Físico-química. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 1. 
5.    NETZ, P.A.; ORTEGA, G.G. Fundamentos de físico-química: uma abordagem 
conceitual para as ciências farmacêuticas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB049 Microbiologia e Imunologia 
Básica 

3.2.1 60 - 

EMENTA 

História da Microbiologia. Classificação das bactérias. A natureza dos Vírus. 
Microbiologia e biotecnologia. Métodos de isolamento e identificação. Introdução ao 
estudo da Imunologia. História da Imunologia. Sistema imune inato e adaptativo. Órgãos 
linfóides primários e secundários. Células de defesa dos organismos. Antígenos. 
Apresentação de antígenos ao sistema imunológico. Complexo principal de 
histocompatibilidade. Imunoglobulinas. Sistema complemento. Regulação de resposta 
imunológica humoral e celular. Noções básicas de imunoprofilaxia. Doenças 
relacionadas com o sistema imunológico como AIDS e hipersensibilidade. Evolução dos 
sistemas imunológicos nos seres vivos. 

OBJETIVO 

Compreender a origem, a biologia, a evolução e a classificação de microrganismos, bem 
como conhecer o funcionamento do sistema imune e doenças relacionadas com o 
sistema imunológico. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. PELCZAR, M. J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: conceitos e 
aplicações.  2. ed. São Paulo: Makron Books, 2004. V. 2. 
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2. ROITT, I.M.; DELVES, P. J. Fundamentos de imunologia. 10. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Guanabara Koogan; Buenos Aires: Panamericana, c2004. 489 p.  

3. TORTORA, G.J., FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005 
 

COMPLEMENTARES:  

1. ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia celular e molecular. 2. 
ed. Rio De Janeiro: Revinter, 1998. 486 p.  

2. BARBOSA, H. R.; TORRES, B. B. Microbiologia básica. São Paulo, SP: Atheneu, 
2000. 196 p 

3. LEVINSON, W.; JAWETZ, E. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2016. 632p. 

4. SILVA FILHO, G. N.; OLIVEIRA, V. L. Microbiologia: manual de aulas práticas. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2004. 155 p   

 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB050 Anatomia Vegetal e 
Fisiologia dos órgãos 

3.2.1 60 - 

EMENTA 

Relações hídricas e o movimento da água no sistema solo-planta-atmosfera.  
Embriogênese, crescimento e desenvolvimento: ação dos principais hormônios. 
Meristemas e caracterização dos tecidos de revestimento, sustentação e condução, no 
corpo primário e secundário. Anatomia e variações adaptativas da raiz, caule e folha no 
contexto da absorção, condução de seivas, fotossíntese e transpiração. Exsudados e 
defesa vegetal. 

OBJETIVO 

Reconhecer os principais tecidos vegetais e integrar suas características à função 
desempenhada pelos diferentes órgãos vegetais. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. APEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia vegetal. 
Viçosa, MG: UFV, 2003. 438 p.  

2. RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E.  Biologia vegetal. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

3. TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
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COMPLEMENTARES:  

1. CUTTER, E. G. Anatomia vegetal. 2. ed. São Paulo: Roca, 1986-1994. v. 1. 
2. KERBAUY, G. B. Fisiologia vegetal. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 

2008.  
3. LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos, SP: Rima, 2000. 
4. MARENCO, R. A.; LOPES, N. Fisiologia vegetal: fotossíntese, respiração, relações 

hídricas e nutrição mineral. 3. ed. Viçosa: UFV, 2009. 
5. OLIVEIRA, E. C. Introdução a biologia vegetal. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2003. 

224p. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITQ112 Química Analítica Clássica 
Experimental 

2.0.2 60 ITQ101 

EMENTA 

Técnicas gerais em laboratório de Química Analítica Clássica. Preparação e 
padronização de soluções. Análise sistemática de cátions e ânions. Métodos 
volumétricos de análise química (neutralização, precipitação, complexação, oxidação-
redução). Métodos gravimétricos de análises químicas. 

OBJETIVO 

Aplicar os fundamentos teóricos da química analítica clássica na análise química 
qualitativa e quantitativa. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BACCAN, N. et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2001.  

2. SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2006.  

3. VOGEL, A, I. Química analítica qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981.  

COMPLEMENTARES:  

1. HAGE, D. S.; CARR, J. D. Química analítica e análise quantitativa. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012. 

2. HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
3. HARRIS, D. C. Explorando a química analítica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  
4. MENDHAM, J. et al. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.  
5. VAITSMAN, D. S.; BITTENCOURT, O. A. Ensaios químicos qualitativos. Rio de 

Janeiro: Interciência Ltda, 1995.  
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB051 Química Ambiental Aplicada 3.2.1 60 - 

EMENTA 

Introdução à Química Ambiental no Brasil. Ciclos biogeoquímicos. Ecossistemas. 
Atmosfera: formação, divisão e composição. Interação da radiação com a matéria. 
Estudo dos gases atmosféricos. Camada de ozônio. Efeito Estufa e Aquecimento 
Global. Chuva ácida. Material Particulado atmosférico. Interfaces atmosfera-litosfera, 
atmosfera-hidrosfera. Poluição Atmosférica. Composição química das águas naturais. 
Poluição Aquática. Principais parâmetros químicos e físicos para medição de qualidade 
do ambiente aquático. Composição Química do solo. Principais parâmetros químicos e 
físicos para medição de qualidade do solo. Poluição no Solo. Técnicas de remediação 
ambiental para ambientes contaminados (aquático, solo e atmosfera). Legislação 
Ambiental Brasileira e internacional que regem os as três matrizes ambientais (água, 
solo e ar). Educação Ambiental (Prática de Educação Ambiental). 

OBJETIVO 

Estimular o senso crítico do aluno sobre diferentes questões referentes aos processos 
químicos que ocorrem no meio ambiente, tornando-os capazes de proporem medidas 
de remediação para um problema ambiental, bem incorporar práticas diárias de 
educação ambiental tanto profissionalmente quanto cidadão planetário. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BAIRD, C. Química ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.  
2. BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2006. 
3. ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. 

2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009 
 

COMPLEMENTARES:  

1. BROWN, T. L. et al.Química: a ciência central.9. ed. São Paulo, SP: Pearson 
Prentice Hall, 2005. 

2. FERRI, M. G. Ecologia e poluição. 2.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1976. 
3. GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3. 

ed. São Paulo: Edusp, 2008. 
4. MANO, E. B. et al. Meio ambiente, poluição e reciclagem. São Paulo, SP: Edgard 

Blucher, c2005 
5. ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e 

o meio ambiente. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB052 Introdução à Sociologia da 
Educação 

4.4.0 60 - 

EMENTA 

Fundamentos das Ciências Sociais. Os clássicos da Sociologia: Dutkheim, Weber e 
Marx. Relação Educação e Sociedade. Enfoques Teóricos em Sociologia da Educação. 
O paradigma do consenso e do conflito. Cultura e Educação. Poder. Ideologia e sua 
relação com a educação. Análise sociológica das tendências pedagógicas 
conservadoras e progressistas. A educação escolar no contexto contemporâneo e da 
realidade brasileira e amazônica. 

OBJETIVO 

Compreender as teorias sociológicas da educação no âmbito das relações sociais e 
suas influências no processo educativo nacional e regional. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. COSTA, M. C. C. Sociologia: introdução à ciencia da sociedade. Sao Paulo: 
Moderna, 1995.  

2. FREITAG, B. Escola, Estado e educação. São Paulo: Cortez, 1979. 
3. KRUPPA. S. M. P. Sociologia da educação. Sao Paulo: Cortez. 1994.  

 

COMPLEMENTARES:  

1. BRUNO. L. Educação e trabalho no capitalismo contemporâneo. São Paulo: 
Atlas, 1996. 

2. GALLIANO. A. G. Introdução à sociologia. São Paulo: Harbra,1981. 
3. GENTILI. P. (org.). Pedagogia da exclusão: critica ao neoliberalismo em Educação. 

Petrópolis: Vozes, 1995.  
4. TEDESCO, J. C. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 1989. (Coleção 

temas básicos) 
5. TURA, M. L. (org). Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quartet, 2004. 

 
 

OITAVO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB053 Evolução Biológica 4.2.2 90 - 

EMENTA 

Histórico do pensamento evolutivo. Teoria sintética da Evolução. Estrutura genética de 
populações. Fontes de variação: Mutação, recombinação e migração. Seleção natural. 
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Deriva genética. Adaptação. Especiação. Macroevolução. Evolução molecular e 
reconstrução filogenética. Evolução Humana. 

OBJETIVO 

Compreender as bases do processo evolutivo e discutir o papel central da evolução 
como teoria unificadora na biologia. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Editora Artmed, 2006. 752p.  
2. FUTUYMA, D. J. Biologia evolutiva. 2. ed. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2002. 
3. AMORIM, D. S. Fundamentos de sistemática filogenética. Ribeirão Preto, SP: 

Holos, 2002. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. CRUZ, C.; FERREIRA, F.M.; PESSONI, L.A. Biometria aplicada ao estudo da 
diversidade genética. Viçosa, MG: Suprema Gráfica e Editora, 2011. 620p. 

2. GRAUR, D.; LI, W. Fundamentals of molecular evolution. 2. ed. Sunderland, 
MASS: Sinauer, 2000.482p.  

3. JUDD, W.S. et al. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. Porto Alegre: 
Artmed, 2009.  

4. MATIOLI, S. R. Biologia molecular e evolução. Ribeirão Preto: Holos, 2004. 202p. 
5. TOWNSEND, C.R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em ecologia. 3. ed. 

Porto Alegre: Artmed, c2008.  
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB054 Elaboração de projetos 2.2.0 30 - 

EMENTA 

Conceitos de cientificidade e principais correntes filosóficas que influenciam as 
produções da área de Educação, Química e Biologia. Elaboração de Projeto de 
Pesquisa. Apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa. 

OBJETIVO 

Elaborar um projeto de pesquisa bibliográfica e/ou de campo de acordo com as normas 
técnicas para elaboração de trabalhos acadêmico-científicos definidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que dará origem ao Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ECO, U. Como se faz uma tese. 14. ed. São Paulo: Perspectiva,1998. 
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2. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica: ciência e conhecimento 
científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. 5. 
ed. São Paulo, SP: Atlas, 2007. 312 p. 

3. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. atual. São Paulo, 
SP: Cortez, 2007. 304 p. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. ACEVEDO, C. R.; NOHARA, J. J. Como fazer monografias: TCC, dissertações, 
teses. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

2. ALMEIDA, M. S. Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 

3. MARTINS, G.A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de 
conclusão de curso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

4. SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2004. 

5. XAVIER, A. C. S. Como se faz um texto: a construção da dissertação 
argumentativa. 3. ed. Catanduva, SP: Respel, 2007. 131 p. 

 
 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB055 Instrumentação para 
o Ensino de Biologia 

4.2.2 90 ITB002 ;  ITB037 ; ITB038; ITB039; 
ITB047; ITB075 

EMENTA 

Processos de ensino-aprendizagem em Ciências Naturais e Biologia na Educação 
Básica. Tendências do ensino de Ciências Naturais em diferentes momentos históricos 
no Brasil e no mundo. Abordagens sócio culturais e interação sujeito e conhecimento 
científico. Alternativas metodológicas para o ensino de Ciências Naturais e Biologia. 
Estratégias de ensino. O papel da experimentação no ensino de Ciências Naturais. 
Avaliação de recursos didáticos. Avaliação da aprendizagem. 

OBJETIVO 

Planejar metodologias, estratégias e recursos didáticos para o desenvolvimento do 
conteúdo de biologia na Educação Básica. Conhecer e aplicar diferentes métodos de 
avaliação. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. DELIZOICOV, D. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. São Paulo, SP: 
Cortez, 2003. 

2. KRASILCHIK, M. Prática de ensino em biologia. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 
2004. 
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3. LIBÂNEO, J. C.; SUANO, M. V. R.; LIMONTA, S. V. Didática e prática de 
ensino: texto e contexto em diferentes áreas do conhecimento. Goiânia: 
CEPED/PUC Goiás, 2011 
 

COMPLEMENTARES: 
 

1. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC): Educação é a Base. Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. 

2. CARVALHO, A.M.P (org.). 2019. Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a 
Prática.  São Paulo: CENGAGE Learning. 

3. CARVALHO, A.M.P; CACHAPUZ, A.F.; GIL-PEREZ, D. (orgs.). 2012. O ensino 
de ciências como compromisso científico e social. Os caminhos que 
percorremos.São Paulo: Editora Cortez. 

4. CARVALHO, A.M.P; OLIVEIRA, C.M.A.;SCARPA, D.L.; SASSERON, L.H.; 
SEDANO, L.; SILVA, M.B.; CAPECCHI, M.C.V.M; ABIB,M.L.V.S & BRICCIA. 
2013. Ensino de Ciências por Investigação. condições para implementação 
em sala de aula. São Paulo: CENGAGE Learning. 

5. NARDI, R. Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. 3. ed. São 
Paulo: Escrituras, 2001. 

. 

 
 
 

   

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB056 Físico-Química II aplicada 3.2.1 60 ITB076 

EMENTA 

Soluções. Diagrama de fases. Equilíbrio químico. Experimentos que contemplem os 
conteúdos vistos nas disciplinas de Físico-química. 

OBJETIVO 

Entender os princípios físico-químicos das soluções, diagrama de fases, equilíbrio 
químico e colocar o aluno em contato com técnicas utilizadas na determinação de 
propriedades físico-químicas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ATKINS, P.W.; PAULA, J. Físico-quimica: fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2008. 

2. ATKINS, P.W.; PAULA, J. Físico-química. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. v. 1. 
3. BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Cengage Learning, 2005. v. 1. 
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COMPLEMENTARES:  

1. ATKINS, P.W.; PAULA, J. Físico-química biológica. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
2. BALL, D.W. Físico-química.  São Paulo: Cengage Learning, 2005. v. 2. 
3. CHANG, R. Físico-química para as ciências químicas e biológicas. 3. ed. Porto 

Alegre: McGraw-Hill, 2009. v. 1. 
4. LEVINE, I.N. Físico-química. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 1. 
5. NETZ, P.A.; ORTEGA, G.G. Fundamentos de físico-química: uma abordagem 

conceitual para as ciências farmacêuticas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB057 Fundamentos de Ecologia 4.2.2 90 - 

EMENTA 

Histórico da ecologia. Biomas terrestres. Ambientes aquáticos. Fluxo de energia através 
dos ecossistemas. Dinâmica populacional. Comunidades. Competição interespecífica. 
Padrões na riqueza de espécies. Degradação de habitats. Sustentabilidade. 

OBJETIVO 

Compreender a relação dos animais e vegetais com os ecossistemas. Conhecer a 
interação do homem com o ambiente, com ênfase no uso dos recursos naturais de forma 
sustentável. Elaborar e ministrar aulas sobre conteúdos de Ecologia para o Ensino 
Fundamental e Médio 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004.  

2. PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em Ecologia. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed. 
2006. 

3. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza: um livro-texto em ecologia básica. 5. 
ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2003. 576 p. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. AVILA-PIRES, F. D. Fundamentos históricos da ecologia. Ribeirão Preto, SP: 
Holos, 1999. 278 p.  

2. BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de indivíduos a 
ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed. 2007. 

3. CINTRA, R. (coord.). História natural, ecologia e conservação de algumas 
espécies de plantas e animais da Amazônia. Manaus, AM: EDUA, INPA, 
FAPEAM, 2004. 330 p. 
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4. DELIZOICOV, D. et al. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 3. ed. São 
Paulo, SP: Cortez, 2009. 364 p. 

5. WENZEL, J. A. Ecologia real ou utopia ambiental?: inclusão criacional além do 
desenvolvimento sustentado. Santa Cruz do Sul (RS): IPR, 2005. 102 p 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITA214 Avaliações Nacionais da 
Educação Básica 

4.4.0 60 - 

EMENTA 

Avaliação da aprendizagem. Tipos de Avaliação. Exames nacionais de avaliação da 
Educação Básica. Matriz de descritores. Habilidades e competências. Escalas de 
desempenho. Documentos oficiais, livro didático e formação continuada de professores. 

OBJETIVO 

Oportunizar a compreensão das políticas públicas contemporâneas direcionadas às 
avaliações nacionais da Educação Básica, situando-as no contexto cultural, social, 
político e ideológico da formação de professores. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. IMBERNON, F. A educação no século XXI: os desafios do futuro imediato. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000.  

2. LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e preposições. São 
Paulo: Cortez, 2011. 

3. SAVIANI, D. A nova lei da educação LDB. 8. ed. São Paulo: Editora Autores 
Associados, 2003. 
 

COMPLEMENTARES:  

1. BARRETO, E. S.; PINTO, R. P. (org.). Avaliação na educação básica (1990-1998). 
Brasília, DF: MEC/INEP/COMPED, 2001. (Série Estado do Conhecimento, n. 4). 

2. HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 14. ed. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

3. HOFFMANN, J. Avaliação mito & desafio: uma perspectiva construtivista. 29. ed. 
Porto Alegre: Mediação, 2000. 

4. REANEY, V.; KELLOGHAN, T. O uso dos resultados da avaliação do 
aproveitamento escolar. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. 

5. SOUSA, S. M. Z. L. Avaliação do rendimento escolar como instrumento de gestão 
educacional. In: OLIVEIRA, D. A. (org.). Gestão democrática da educação: 
desafios contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 264-283. 
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NONO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB058 Estágio Supervisionado I - EF 8.4.4 180 
 Todas as 

disciplinas até 
8º Período 

EMENTA 

Mapeamento e visita a diferentes instituições escolares de ensino fundamental, públicas 
e privadas, nos meio urbano e rural. Atenção especial para a condição do ensino de 
Ciências Naturais nessas instituições. Propostas de intervenção e prática pedagógica 
para a melhoria do ensino de Ciências Naturais na região. Elaboração de Relatório de 
Estágio. 

OBJETIVO 

Propiciar ao futuro professor o conhecimento de seu campo de trabalho, da realidade 
educacional e da complexidade do processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo 
conhecimentos, habilidades e atitudes relativas à profissão docente, considerando o 
contato direto com o campo de estágio e a formação teórica proporcionada pelo curso. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 
Educação é a Base. Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 01 nov. 2017. 

2. CARVALHO, A.M.P. (org). Ensino de Ciências – Unindo a Pesquisa e a Prática. 
CENGAGE Learning –SP. 2019 

3. PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2015. 

 

COMPLEMENTARES:  

1. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática docente. São 
Paulo: Paz e Terra, 2016 

2. GHEDIN, E.; OLIVEIRA, E. S.; ALMEIDA, W. A. Estágio com pesquisa. São Paulo: 
Cortez, 2015. 

3. GOMES, M.O. (org.). Estágio na formação de professores: possibilidades 
formativas entre ensino, pesquisa e extensão. São Paulo: Loyola, 2011. 

4. ZABALZA, M.A. O Estágio e as práticas em contextos profissionais na formação 
universitária. São Paulo: Cortez, 2015. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB059 Educação no Contexto 
Amazônico 

4.4.0 60 - 

EMENTA 

Especificidades da região amazônica e as diferentes concepções de educação neste 
contexto. Educação indígena: um conceito plural; Processos educativos entre os povos 
indígenas: princípios e práticas; Oralidade e escrita entre os povos indígenas; A 
educação escolar indígena no Brasil: da escola “para índios” às “escolas indígenas”; 
Política da Educação Escolar Indígena: o direito a uma escola específica e diferenciada, 
intercultural e bilíngüe. Educação no campo e educação ribeirinha: fundamentos 
epistemológicos, concepções, abordagens, diretrizes e práticas.  

OBJETIVO 

Analisar as diferentes epistemologias, concepções, abordagens, diretrizes, práticas e 
programas para a educação do campo, ribeirinha e indígena no contexto da educação 
na Região Amazônia e conhecer as concepções e as políticas públicas da educação do 
campo, ribeirinha e indígena no processo histórico brasileiro. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ALBUQUERQUE, L.; PINHEIRO, M. G. S. P. As políticas públicas para a 
educação escolar indígena no Amazonas (1989-2003): educação para 
diversidade e cidadania. Recife: Editora do Organizador, 2007.  

2.  ALBUQUERQUE, L.; PINHEIRO, M. G. S. P. Educação, diversidade e movimento 
indígena: as políticas públicas para a educação escolar indígena no Amazonas 
(1989-2003). Amazônida, v.1. p.26-45, 2006. 

3. ARROYO, M. G; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C.(org.). Por uma educação do 
campo. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. BORGES, H.; BETTIOL, C. A. (org.). Fundamentos da educação do campo e o 
trabalho pedagógico. Manaus: Valer Editora/UEA Edições, 2013. 

2. CALDART, R. S. Pedagogia do movimento sem terra. São Paulo: Expressão 
Popular, 2015. 

3. GHEDIN, E. Educação do campo: epistemologias e práticas. São Paulo: Cortez, 
2012. 

4. BRASIL. Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Diretrizes para a política de 
Educação Escolar Indígena. 2.ed. Brasília, DF: MEC/ SEF/DPEF, 1994. (Série 
Institucional, v. 2). 

5. CAPACLA, M. V. O debate sobre a educação indígena no Brasil 1975 – 1995. 
Brasília: MEC/Mari-USP, 1995. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITP030 Culturas Brasileiras e 
Diversidades Étnicas 

4.4.0 60 - 

EMENTA 

Formação do povo brasileiro. Os Brasis: crioulo, sertanejo, caboclo, caipira e sulinos. 
História e cultura das populações africanas e indígenas presentes no Brasil. 
Compreensão da influência africana e indígena na formação cultural brasileira e na 
religiosidade afro-brasileira. Constituição de uma visão abrangente da diversidade 
brasileira, por meio de representações, de documentos históricos, de análises 
sociológicas e antropológicas e do repertório cultural de diversas regiões do nosso país 
(músicas, obras de arte, manifestações literárias etc.). Compreensão da dinâmica das 
relações raciais no cotidiano das escolas como uma importante ferramenta no combate 
ao racismo e às desigualdades predominantes na sociedade. Ampliação do universo 
cultural para enriquecimento da prática pedagógica do licenciando, com temas e 
discussões provenientes do contexto nacional. Direitos Humanos. Educação para a 
Cidadania. 

OBJETIVO 

Compreender a dinâmica das relações sociais, étnicas, raciais e as relações de poder 
dela decorrentes, ampliando o universo teórico e cultural do licenciando de forma a  
capacitar o futuro professor para a discussão dessas temáticas no cotidiano escolar de 
forma crítica, reflexiva e livre de preconceitos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ABRAMOWICZ, A.; SILVÉRIO, V. R. (org). Afirmando diferenças: montando o 
quebra-cabeça da diversidade na escola. São Paulo: Papirus, 2005. 

2. CAVALLEIRO, E. S. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito 
e discriminação na educação infantil. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

3. MUNANGA, K; GOMES, N. L. Para entender o negro no Brasil de hoje: história, 
realidades, problemas e caminhos. São Paulo: Global: Ação educativa assessoria, 
Pesquisa e informação, 2004 (Coleção viver aprender). 

 

COMPLEMENTARES:  

1. ALMEIDA, A. W. B. Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, 
“castanhais do povo”, faixinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente 
ocupadas. 2. ed. Manaus: PGSCA–UFAM, 2008. 

2. BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares nacionais para a 
educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Brasília, DF: MEC, 2005. Disponível em:  
http://www.uel.br/projetos/leafro/pages/arquivos/DCN-s%20-
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%20Educacao%20das%20Relacoes%20Etnico-Raciais.pdf. Acesso em: 01 jan. 
2006.  

3. SAMPAIO, P. M. M. Fim do silêncio: presença negra na Amazônia. Belém, PA: 
Açaí; CNPQ. 2011. 

4. MUNANGA, K. Superando o racismo na escola. [Brasília]: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 

5. RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB060 Instrumentação para o 
Ensino de Química 

4.2.2 90 
ITB041 ; ITB043; 
ITQ006; ITQ112 

EMENTA 

A contextualização do ensino de Química e a importância das estratégias e dos 
instrumentos de ensino segundo as Propostas Curriculares Nacionais e Estaduais de 
Educação. Elaboração de materiais didáticos e paradidáticos instrucionais adequados 
para o projeto pedagógico proposto e escolha das estratégias e instrumentos de ensino 
apresentados para licenciandos de fases anteriores do curso. Destaque ao Ensino por 
Investigação e abordagem CTSA. Apresentação de projeto de ensino temático em 
abordagem interdisciplinar e contextualizada em salas de aula de escolas conveniadas 
e/ou comunidades externas a UFAM-ICET. 

OBJETIVO 

Desenvolver habilidades no discente à elaboração de aulas experimentais com 
materiais alternativos de baixo custo e tecnologias associados aos conteúdos teóricos 
de química para o ensino médio. Desenvolver o senso crítico de tópicos abordados no 
ensino médio e ações de intervenção em situações reais de ensino nas escolas 
conveniadas com base nas novas propostas de ensino de química. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BROWN, T. L. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice 
Hall, 2005.  

2. MORIN, E. Ciência com consciência: 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 
2001. 344 p. 

3. ROSITO, B. A.; RAMOS, M. G.; BORGES, R. M. R. Unidades experimentais: uma 
contribuição para o ensino de ciências. Porto Alegre: Sagra,1992.  

COMPLEMENTARES:  

1. ASTOLFI, J.; DEVELAY, M. A didática das ciências. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2002. 
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2. BRASIL. Ministério Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília, DF: 
MEC, 2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 01 nov. 2019. 

3. DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. Ensino de 
ciências: fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2007. 364 p. 
(Docência em formação. Ensino fundamental). 

4. KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Química geral e reações químicas. São Paulo, SP: 
Cengage Learning, 2005-2010. 

5. RANGEL, R. N. Práticas de físico-química. 3. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 
2006. 

 
 

DÉCIMO PERÍODO 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB061 Estágio Supervisionado II-EM 5.2.3 120 ITB058 

EMENTA 

Mapeamento e visita a diferentes instituições escolares de ensino médio, públicas e 
privadas, nos meio urbano e rural. Atenção especial para a condição do ensino de 
Biologia nessas instituições. Observação e estudo de diferentes salas de aulas (em 
diferentes séries ou ciclos e em diferentes turmas de uma mesma série ou ciclo) e 
acompanhamento de professores de Biologia no ensino médio. Elaboração e 
Desenvolvimento de planos de Estágio na Escola. Prática Pedagógica. Elaboração de 
Relatório de Estágio. 

OBJETIVO 

Propiciar ao futuro professor o conhecimento de seu campo de trabalho, da realidade 
educacional e da complexidade do processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo 
conhecimentos, habilidades e atitudes relativas à profissão docente, considerando o 
contato direto com o campo de estágio e a formação teórica proporcionada pelo curso. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 
Educação é a Base. Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 01 nov. 2017.  

2. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática docente. São 
Paulo: Paz e Terra, 2016.  

3. DELIZOICOV, D. et al. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 3. ed. São 
Paulo, SP: Cortez, 2009. 364 p. 

 

COMPLEMENTARES: 
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1. GHEDIN, E.; OLIVEIRA, E. S.; ALMEIDA, W. A. Estágio com pesquisa. São Paulo: 
Cortez, 2015.  

2. GOMES, M. O. (org.). Estágio na formação de professores: possibilidades 
formativas entre ensino, pesquisa e extensão. São Paulo: Loyola, 2011.  

3. HARGREAVES, A. O ensino na sociedade do conhecimento: educação na era da 
insegurança. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

4. LIMA, M. S. L. Estágio e aprendizagem da profissão. Brasília: Liver Livro, 2012.  
5. ZABALZA, M. A. O Estágio e as práticas em contextos profissionais na 

formação universitária. São Paulo: Cortez, 2015. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB062 Estágio Supervisionado III- EM 5.2.3 120 ITB058 e ITB060 

EMENTA 

Estágio supervisionado em ambientes educativos formais nas escolas do ensino médio. 
Planejamento e desenvolvimento das atividades de regência de classe. Integração entre 
os conteúdos químicos teóricos e experimentais e suas modalidades de organização 
pelos métodos pedagógicos de ensino. Análise, formulação e aplicação do projeto 
pedagógico de química no estágio como estratégia da ação-reflexão-intervenção a partir 
dos registros de observação in loco pelo discente. 

OBJETIVO 

Preparar o licenciando para o exercício do magistério em Química no Ensino Médio. 
Analisar e refletir sobre as estratégias metodológicas para implementação no ensino de 
Química contribuindo com o projeto pedagógico da escola como efetiva prática docente. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. BROWN, T. L. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 972 p. 

2. CARRARA, K. (org.). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São 
Paulo, SP: AVERCAMP, 2004. 186 p.  

3. ROSITO, B. A.; RAMOS, M. G.; BORGES, R. M. R. Unidades experimentais: uma 
contribuição para o ensino de ciências. Porto Alegre: Sagra,1992. 

 

COMPLEMENTARES: 

1. BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning, c2001. 

2. DEMO, P. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do conhecimento. 4. 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 317  
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3. MEDINA, N. M.; SANTOS, E. C. Educação ambiental: uma metodologia 
participativa de formação. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

4. MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 4. ed. São Paulo, 
SP: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001. 118 p. 

5. BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília, DF: 
MEC, 2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 01 jan. 2019. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB063 Geologia e Paleontologia 3.2.1 60 - 

EMENTA 

Estruturação e composição da terra. Minerais. Rochas. Magmatismo. Tectonismo. 
Intemperismo. Erosão. Ação geológica da água, do gelo e dos organismos. Escala de 
tempo geológico. História ecológica da terra. Introdução a Paleontologia. Processos de 
fossilização. Sítios arqueológicos. Estromatólitos. Grupos fósseis: introdução a 
paleontologia de invertebrados, vertebrados e paleobotânica. 

OBJETIVO 

Compreender os conceitos e princípios básicos de Geologia e Paleontologia 
correlacionando os conteúdos e suas aplicações. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. CARVALHO, I.S. Paleontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. v. 1.  
2. CARVALHO, I.S. Paleontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. v. 2.  
3. POPP, J.H. Geologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC-Livros Técnicos e 

Científicos, 2010. 309 p  

COMPLEMENTARES: 

1. CARVALHO, I.S. Paleontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. v. 3.  
2. LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. 2. ed. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2010. 216 p.   
3. MCALESTER, A.L. História geológica da vida. São Paulo: Edgard Blücher, 

1968-71. (Série de textos básicos de geociência)  
4. MICHEL, F. A geologia em pequenos passos. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 2006. 71  
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB064 Seminário de Pesquisa 2.2.0 30 - 

EMENTA 

Elaboração e montagem final do Trabalho de Conclusão de Curso. Orientação, correção 
e revisão do TCC para apresentação em Defesa Pública. 

OBJETIVO 

Elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso sob orientação, fazendo as devidas 
correções e revisões finais para apresentação e defesa pública frente a banca 
examinadora e a comunidade local. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ALMEIDA, M. J. P. M. de. Pesquisas no ensino de ciências no Brasil, algumas 
questões, representações e convergências. Ciências em Foco, Campinas, SP, v. 
11, n. 1, 2018. Disponível em: 
https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9727. Acesso em: 6 
abr. 2021. 

2. CHARLOT, B. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: 
especificidades e desafios de uma área de saber. Revista Brasileira de Educação, 
v.11, n.31, p.7-18, jan./abr. 2006. 

3. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. atual. São Paulo, 
SP: Cortez, 2007. 304 p. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. ALVES-MAZZOTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais 
e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 1999. 

 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITQ620 Química Inorgânica 
Experimental 

2.0.2 60 ITQ110 

EMENTA 

Normas e segurança de laboratório. Equipamentos básicos de segurança. Principais 
materiais usados no laboratório. Obtenção de compostos moleculares e iônicos e 
sólidos metálicos. Hidrometalurgia e eletrometalurgia. Síntese de complexos, 
compostos organometálicos de metais de transição e suas aplicações. Fotoquímica 
aplicada a compostos de coordenação. Espectroscopia eletrônica aplicada a compostos 
de coordenação. Conceitos experimentais de química nuclear. 
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OBJETIVO 

Propiciar uma visão prática sobre conceitos relacionados à química inorgânica. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. ATKINS, P. W.; SHRIVER, D. F. Química inorgânica. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2008. 

2. BROWN, L. T. et al. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 

3. FARIAS, R. F. Práticas de química inorgânica. 3. ed. Campinas: Átomo, 2010. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. CONSTANTINO, M. G.; SILVA, G. V. J.; DONATE, P. M. Fundamentos de química 
experimental. 2. ed. São Paulo: Editora da USP, 2011. 

2. TOMA, H. E. Química de coordenação, organometálica e catálise. 2. ed. São 
Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

3. COTTON, F. A.; WILKINSON, G.; GAUS, P. L. Basic inorganic chemistry. 3.ed. 
London: Whurr Publishing, 1995. 

4. LEE, J. D.; Química inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 
5. GREENWOOD, N. N.; EARNSHAW, A. Chemistry of the elements. 2. ed. Oxford: 

Elsevier Butterworth-Heinemann, 1997. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB070 Desenho aplicado ao ensino 
de Biologia 

1.0.1 30 - 

EMENTA 

O desenho no ensino de Biologia, importância da representação visual no ensino da 
célula, e da sistemática, morfologia e fisiologia dos seres vivos. A observação e o 
registro do objeto. O lado direito do cérebro. Técnicas de desenho em grafite, tinta, 
pincel em quadro branco e desenho digital. Ampliação e redução de desenhos. 
Recursos digitais para elaboração de aulas ilustradas. 

OBJETIVO 

Praticar as principais técnicas de desenho na elaboração de diferentes recursos 
didáticos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS:  

1. DESENHO técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 475p. 
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2. FERRI, M.G.; MENEZES, N. L.; MONTEIRO, W.R. Glossário ilustrado de 
botânica. São Paulo: Nobel, 1981. 196 p. 

3. FRENCH, T.E.; VIERCK, C.J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. São 
Paulo: Globo, 2005. 1093 p. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de 
zoologia. 16.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

2. JUDD, W. S. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. Porto Alegre: Artmed, 
2009.  

3. KAPIT, W.; ELSON, L. M. Anatomia: manual para colorir. São Paulo: Roca, 2002. 
143 p. I 

4. RAVEN, P. H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2001.  

5. VIDAL, W.N.; VIDAL, M. R. R. Botânica: organografia, quadros sinóticos ilustrados 
de fanerógamas. Viçosa, MG: UFV, 2000. 124 p. 

     
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB069 Biologia da Conservação 2.2.0 30 - 

EMENTA 

Situação e perspectivas da Biodiversidade; histórico da biologia da conservação; 
ameaças a biodiversidade; conservação de populações e comunidades; e sistema 
nacional de unidades de conservação. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno deve conhecer conceitos básicos sobre a biologia da 
conservação, com foco na situação brasileira e amazônica. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza: um livro-texto em ecologia básica. 5. 
ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2003. 576 p.  

2. CASCINO, F. Educação ambiental: princípios história formação de professores. 3. 
ed. São Paulo: SENAC, 2003. 109 p.  

3. BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo, SP: 
Pearson-Prentice Hall, c2005. 318 p.  
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COMPLEMENTARES: 

1. CINTRA, R. (coord.). História natural, ecologia e conservação de algumas 
espécies de plantas e animais da Amazônia. Manaus, AM: EDUA: INPA: 
FAPEAM, 2004. 330 p. (Biblioteca científica da Amazônia).  

2. MANO, E. B.; PACHECO, É. B. A. V.; BONELLI, C. M. C. Meio ambiente, poluição 
e reciclagem. São Paulo, SP: Edgard Blucher, c2005.  

3. KLOETZEL, K. O que é meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.  
(Coleção primeiros passos, 281)  

4. RIVAS, A.; FREITAS, C. E. C.(org.). Amazônia: uma perspectiva interdisciplinar. 
Manaus, AM: EDUA, 2002. 271 p.  

5. CAVALCANTI, C. V. (org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma 
sociedade sustentável. 5. ed. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
2009. 429 p.  

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB068 Laboratório de Ciências 1.0.1 30 - 

EMENTA 

Procedimentos para organização de coleções biológicas e modelos didáticos. Técnicas 
de preservação e fixação de material biológico. Análises de rotinas e procedimentos 
operacionais para funcionamento e manutenção de equipamentos de laboratório. 
Identificação dos tipos de materiais de laboratórios (consumo e permanente) para 
realizar solicitação e aquisição para escola. 

OBJETIVO 

Compreender como funciona a rotina de manutenção de um laboratório de ciências na 
escola, com relação aos equipamentos de laboratório e coleções biológicas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. ALMEIDA, L. M.; RIBEIRO-COSTA, C. S.; MARINONI, L. Manual de coleta, 
conservação, montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto, SP: Holos, 
1998. 78 p. (Manuais práticos em biologia, v. 1). 

2. TRINDADE, D. F. et al. Química Básica Experimental. 3.ed. São Paulo: Ícone, 
2006. 

3. RIBEIRO-COSTA, C. S; ROCHA, R. M. Invertebrados Manual de Aulas Práticas. 
Ribeirão Preto, SP: Holos, 2002. 226p. (Manuais práticos em biologia, v.3). 

COMPLEMENTARES: 

1. AURICCHIO, P.; SALOMÃO, M. G. Técnicas de coleta e preparação de 
vertebrados para fins científicos e didáticos. São Paulo: Instituto Pau Brasil de 
História Natural, 2002. 350p. 
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2. CONSTANTINO, M. G.; SILVA, G. V. J.; DONATE, P. M. fundamentos de química 
experimental. São Paulo: EDUSP, 2004. 

3. RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7. ed. 
São Paulo: Roca, 2005. 

4. BRUSCA, R. C.; MORE, W.; SHUSTER, S. M. Invertebrados. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 

5. HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de 
zoologia. 16.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB067 Redação científica para 
área de Biologia 

2.2.0 30 - 

EMENTA 

Formas de publicação científica na área de Biologia. Estrutura e organização de 
publicações científicas. Divulgação científica 

OBJETIVO 

Compreender os tipos de publicação científica. Conhecer a estrutura do texto científico 
para monografias e artigos.  Conhecer as bases de dados disponíveis na internet como 
ferramenta para serem utilizadas na revisão de literatura. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. VOLPATO, G. L. Publicação científica. 2.ed. Botucatu, SP, 2003. 143p. 
2. VOLPATO, G. L. Ciência: da filosofia à publicação. 4. ed. Botucatu: Tipomic 

Gráfica e Editora, 2004. 233p. 
3. VOLPATO, G. L. Dicas para redação científica. 2. ed. Botucatu: Diagrama 

comunicação & visual, 2006. 104p. 
 

COMPLEMENTARES: 
1. VOLPATO, G. L. Métodos lógicos de redação científica. Botucatu: Best Write, 

2010, 320p. 
2. VOLPATO, G. L. Bases teóricas para redação científica... por que seu artigo foi 

negado?. Botucatu: Cultura Acadêmica, 2011. 
3. VOLPATO, G. L. Pérolas da redação científica. Botucatu: Cultura Acadêmica, 

2010, 189p. 
4. SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed. Rio 

de Janeiro: DP&A, 2004.  
5. MARQUES, D. J. C. Trabalhos acadêmicos: normas e fundamentos. Manaus: 

Faculdade Salesiana Dom Bosco, Universidade Federal do Amazonas, 2006. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB074 Piscicultura Básica 2.2.0 30 - 

EMENTA 

Situação e perspectivas da piscicultura. Qualidade de água. Anatomia e fisiologia de 
peixes aplicada a piscicultura. Sistema de criação. Principais espécies cultivadas. 
Manejo alimentar e sanitário. Abate e processamento. 

OBJETIVO 

Ao final da disciplina o aluno deve conhecer informações básicas sobre a criação de 
peixes. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C. Espécies nativas para a piscicultura no 
Brasil. 2 ed. Santa Maria, RS: UFSM, 2010.  

2. GONÇALVES, A. A. (ed). Tecnologia do pescado: ciência, tecnologia, inovação e 
legislação. São Paulo, SP: Atheneum, 2011. 

3. HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de 
zoologia. 16.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2016.  

COMPLEMENTARES: 

1. BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. 2. ed. Santa 
Maria, RS: UFSM, 2009. 349 p. 

2. POUGH, F. H. et al. A vida dos vertebrados. 4. ed. São Paulo, SP: Atheneu, c2008. 
684 p. 

3. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza: um livro-texto em ecologia básica. 5. 
ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2003. 576 p.  

4. RIEDEL, G. Controle sanitário dos alimentos. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 
1992. 320 p. 

5. CUST, G; BIRD, P. Aquários tropicais: peixes de água doce. 2. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1981. 158 p. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB033 Biofísica 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Conhecimento básico acerca dos fenômenos biológicos através das leis e princípios da 
física, bem como estudo da biofísica água, das membranas semipermeáveis animais, 
biofísica dos sistemas cardiorespiratório e renal e, funcionamento dos seguintes 
sistemas sensoriais: visão,audição e fonação e noções de radiobiologia e radioproteção. 

OBJETIVO 
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Conhecer e compreender os fenômenos físicos relacionados aos fenômenos biológicos 
e suas interações no funcionamento dos organismos vivos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. DURAN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 
2003.  

2. HENEINE, I. F. Biofísica básica. 2. ed. São Paulo: Livraria Atheneu, 1993 
3. LEHNINGER, A. et al. Princípios de bioquímica. 7. ed. São Paulo, SP: Sarvieli, 

2017. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. GARCIA, J. H. R. Biofísica fundamentos e aplicações. São Paulo: Pearson 
Education, 2003. 

2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R; WALKER J. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: 
LTC, 2008. v. 4 

3. HENEINE, I. F. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2002.  
4. JUHL, J. H.; CRUMMY, A. B. Interpretação radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1996. 
5. OKUNO, E; CALDAS, I. L; CHOW, C. Física para ciências biológicas e 

biomédicas.  São Paulo: Harbra, 1996. 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITM161 Matemática Elementar I 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Conceitos de Matemática Básica (Operações em Z, Q e R, Produtos Notáveis e 
Fatoração, Equações do 1º. e 2º. Grau). Funções. Função Afim. Função Quadrática. 
Função Modular. Função Exponencial. Função Logarítmica. Trigonometria no Triângulo 
Retângulo. 

OBJETIVO 

Revisar tópicos de matemática elementar do ensino fundamental e médio. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos, funções.7. ed. São 
Paulo, SP: Atual, 2005. v. 1. 

2. IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: logaritmos. 7.ed. São Paulo, 
SP: Atual, 2005. v. 2. 
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3. IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. 7. ed. São Paulo, 
SP: Atual, 2005. v. 3. 

 

COMPLEMENTARES: 

1. GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J.R. Matemática completa: ensino médio: volume 
único. São Paulo: FTD, 2002. 

2. IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos, 7. ed. São Paulo, 
SP: Atual, 2005. v. 4. 

3. IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos, 7. ed. São Paulo, 
SP: Atual, 2005. v.5. 

4. IEZZI, G.; MACHADO, A.; DOLCE, O. Matemática e realidade. 6.ed. São Paulo, 
SP: Atual, 2009. 

5. LIMA, E. L., CARVALHO, P. C. P., WAGNER, E., & MORGADO, A. C.. A 
matemática do ensino médio (Volumes 1 e 2). Rio de Janeiro: RJ: Sociedade 
Brasileira de Matemática, 2006. 

 
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB072 Conservação e Manejo dos 
Recursos Naturais 

4.4.0 60 - 

EMENTA 

Estudo dos princípios e métodos utilizados na conservação da biodiversidade e dos 
ecossistemas; conceitos de manejos e tipos de unidades de conservação no Brasil. 

OBJETIVO 

Entender a dinâmica da Terra sob o ponto de vista da manutenção e conservação dos 
recursos naturais. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. PRIMACK, R.B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. São Paulo: Planta, 
2001. 

2. GARAY, I.; DIAS, B. Conservação da biodiversidade em ecossistemas. Rio de 
Janeiro: Vozes.2001. 

3. ESTEVES, F. A. (coord.). Estrutura, funcionamento e manejo de ecossistemas 
brasileiros. Rio de janeiro: Oecologia Brasiliensis, 1995. v. 1. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. Ricklefs, R. E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara. Koogan, 
2003. 
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2. KORMONDY, E. J.; BROWN, D. E. Ecologia Humana. São Paulo, SP: Atheneu, 
2002 

3. MILLER JR, G. T. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning. 2009. 
4. Biodiversity and Conservation. Disponível em: https://link. springer. com 

/journal/10531. Acesso em: 01 nov. 2019. 
5. Conservation Biology. Disponível em 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1523-1739. Acesso em: 01 nov. 
2019. 

 
 

SIGLA 
DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITB071 Inferência Filogenética 1.0.1 30 - 
EMENTA 

Uso de dados moleculares para inferência filogenética. Principais métodos de inferência 
filogenética (parcimônia, máxima verossimilhança e inferência bayesiana), modelos 
evolutivos, combinabilidade de dados, estimativa de tempos de divergência e 
quantificação da incerteza filogenética. 

OBJETIVO 

Promover o entendimento dos aspectos práticos da sistemática filogenética. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. AMORIM, D. S. Elementos básicos de sistemática filogenética. 2.ed. Ribeirão 
Preto: Holos, 2002.  

2. JUDD, W. S. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. Porto Alegre: Artmed, 
2009.  

3. RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  
 

COMPLEMENTARES: 

1. GRAUR, D.; LI, W. Fundamentals of molecular evolution. 2. ed. Sunderland, 
MASS: Sinauer Associates, c2000. 537p.  

2. MATIOLI, S. R. Biologia molecular e evolução. Ribeirão Preto: Holos, 2004. 
3. WATSON, J. D. Biologia molecular do gene. Porto Alegre: Artmed, 2006 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITF046 Química Orgânica III 4.4.0 60 ITQ008 

EMENTA 

Alcanos e reações radicalares; Olefinas e acetilenos: Reações de adição eletrofílica; 
Olefinas e acetilenos: Reações de adição de radicais livres; Introdução à química de 
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heterocíciclos. Síntese de fármacos heterocíclicos: pentacíclicos e hexacíclicos com um, 
dois ou mais heteroátomos. Química de aminoácidos, peptídeos e carboidratos. 
Enzimas em reações orgânicas. 

OBJETIVO 

Promover discussões sobre as reações das principais classes de compostos orgânicos, 
aminoácidos, peptídeos, carboidratos e enzimas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. MCMURRY, J. Química orgânica. São Paulo: Cengage Learning, 2008. v. 1.  
2. MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. 13. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1996.  
3. SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

v. 1. 

COMPLEMENTARES: 

1. ALLINGER, N. L. et al. Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1976.  

2. BRUICE, P. Y. Química Orgânica. 4.ed.São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2006. v1. 
3.  BRUICE, P. Y. Química Orgânica. 4.ed.São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2006. v2. 
4.  CAREY, F. A. Química Orgânica. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. v. 1. 
5. CAREY, F. A. Química Orgânica. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. v. 2 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITQ151 Métodos Espectrométricos 4.4.0 60 ITQ008 

EMENTA 

Conceitos, fundamentos teóricos, aparelhagem e interpretação envolvendo métodos 
espectrométricos na identificação de compostos orgânicos: espectrometria de massas, 
espectroscopia de absorção no infravermelho (IV), no ultravioleta-visível (UV-Visível) e 
de ressonância magnética nuclear de 1H e de 13C. 

OBJETIVO 

Discutir os conceitos, fundamentos teóricos, aparelhagem e interpretação envolvendo 
métodos espectrométricos na identificação de compostos orgânicos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S. Introdução à espectroscopia. 4. ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2016.  

2. SILVERSTEIN, R.M.; WEBSTER, F.X.; AGUIAR, P.F. Identificação 
espectrométrica de compostos orgânicos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  
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3. SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  
v. 1. 

COMPLEMENTARES: 

1. ALLINGER, N. L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1976.  

2. BARBOSA, L. C. Espectroscopia no infravermelho na caracterização de 
compostos orgânicos. Viçosa: UFV, 2007.  

3. BRUICE, P. Y. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2006. V1.  
4. BRUICE, P. Y. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2006.v2 
5. MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. 13. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1996.  
 

SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITP036 Educação de Jovens e 
Adultos 

5.4.1 90 - 

EMENTA 

Desafios e perspectivas da educação de jovens e adultos e o mundo do trabalho. 
Política educacional e educação de jovens e adultos. Principais representantes da 
Educação de jovens e adultos. As especificidades da educação de jovens e adultos: 
concepções e modalidades. O perfil sociocultural do educando e suas reais 
necessidades de aprendizagem. 

OBJETIVO 

Compreender a Educação de Jovens e Adultos como possibilidade de integração e 
fortalecimento do respeito à pluralidade cultural, social e étnica, existentes no contexto 
da realidade brasileira, analisando os aspectos histórico-legais que fundamentam essa 
modalidade de ensino. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS: 
1. DI PIERRO, M. C. A educação de jovens e adultos no plano nacional de educação: 

avaliação, desafios e perspectivas. Educação & Sociedade, Campinas, vol. 31, n. 
112, p. 939-959, jul./set. 2010.  

2. DURANTE, M.   Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto 
alegre. Artes Médicas, 1998. 

3. HADDAD, SÉRGIO; DI PIERRO, MARIA CLARA. Aprendizagem de jovens e 
adultos: avaliação da década da educação para todos. São Paulo, v. 14, n. 1, p. 
29-40, mar. 2000. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000100005&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 19  dez.  2019.  

COMPLEMENTARES: 
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1. BARRETO, V. Alfabetização: permanência e mudança. São Paulo: Centro de 
Estudos em Educação Vereda. 1998. 

2. BARRETO, V. Paulo Freire para educadores. São Paulo: Arte&Ciências, 1998. 
3. FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação. 3. ed. São Paulo: 

Moraes, 1980. 
4. LEONCIO. S. (org). Aprendendo com a diferença: estudos e pesquisas em 

educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autentica, 2002. 
5. PAIVA, V. Educação popular e educação de adultos. São Paulo: Loyola, 1983 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 

ITP046 Educação em Direitos 
Humanos 

4.4.0 60 - 

EMENTA 

Educação em Direitos Humanos. Direitos Humanos e Cidadania. Escola, Currículo e 
Educação em Direitos Humanos. O direito à educação escolar pública. Obrigatoriedade 
e o dever público de educar. Educação e direitos da criança e do adolescente.  

OBJETIVO 

Possibilitar a compreensão do direito à educação e do dever público para com a 
educação escolar pública. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. ARAÚJO, U.; AQUINO, J. G. Os direitos humanos na sala de aula: a ética como 
tema transversal. São Paulo: Moderna, 2001.  

2. BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de junho de 1990. Estatuto da Criança e do 
Adolescente-ECA. 

3. BUFFA, E.; ARROYO, M; NOSELLA, P. Educação e cidadania: quem educa o 
cidadão? 3. ed. São Paulo: Cortez e Autores Associados, 1991. 

 

COMPLEMENTARES: 

1. CANDAU, V. M. (coord.). Somos tod@s iguais?: escola, discriminação e educação 
em direitos humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  

2. CARVALHO, J. S. (org.). Educação, cidadania e direitos humanos. Petropólis/RJ: 
Vozes, 2004.  

3. COSTA, M. G. P. O Direito à educação: o direito à educação no Amazonas (1933- 
1935). Tese de Doutorado, UFMG, 2001.  

4. CURY, C. R. J.; TOSTA, S. F. P. (org.). Educação, Cidade e Cidadania: leituras de 
experiências socioeducativas. Belo Horizonte: Autentica e PUC Minas, 2007. 
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5. CURY, C. R. J. Direito à educação: direito à igualdade e direito à diferença. Os fora 
de série na escola. São Paulo: Autores Associados, 2005. 

 
SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITB073 Educação no Campo 4.4.0 60 - 

EMENTA 

Políticas Públicas para educação no campo: concepções, abordagens e diretrizes. 
Programas e projetos para educação do campo. Região Amazônica e educação 
ribeirinha e indígena. 

OBJETIVO 

Conhecer as concepções, abordagens e diretrizes e programas para a educação do 
campo, destacando a realidade ribeirinha e indígena na Região Amazônica. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. ARAÚJO, M. C. Capital social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.  
2. CARRANO, P. C. R. Juventudes e cidades educadoras. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2003.  
3. GUATTARI, F. As três ecologias. Campinas, SP: Papirus, 1990. 
 

COMPLEMENTARES: 

1. LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.  

2. SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2000.  

3. SANTOS, L. G. Globalização e Sustentabilidade: a desordem da nova ordem: 
aceleração tecnológica e ruptura do referencial. In: VIANA, G.; SILVA, M.; DINIZ, N. 
(org.). O desafio da sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil.  São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.  

4. SANTOS, M. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2001. 

5. SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
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SIGLA DISCIPLINA CRÉDITO CH  PR 
ITP049 Educação e Sexualidade 4.4.0 60 - 

EMENTA 

História da Sexualidade. O desenvolvimento psicossexual. Ideologia, sexualidade e 
repressão. Sexualidade e gênero. Sexualidade e saúde. Práticas pedagógicas de 
educação em sexualidade. Orientação sexual na escola. Postura do educador. 

OBJETIVO 

Compreender a sexualidade enquanto dimensão da subjetividade e suas determinações 
histórico-culturais. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. CONSTANTINE, L. L.; MARTINSON, F. M. Sexualidade infantil: novos conceitos, 
novas perspectivas. São Paulo: Livraria Roca Ltda, 1984.  

2. BRASIL. Ministério da Educação e Desportos. A Sexualidade na educação 
preventiva integral. Comitê Nacional de Educação Preventiva Integral.  Brasília, 
DF: MEC, 1995, p. 1-18.  

3. GOMES, A. M. A.; MIGUEL, N. Educação sexual: só para jovens. 3. ed. Lisboa. 
Texto Editora, LDTA, 2000. 

 

COMPLEMENTARES: 

1. ABERASTURY, A. (org.) Adolescência. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 
2. AFONSO, L. A polêmica sobre adolescência e sexualidade. Belo Horizonte, 

Edições do Campo Social, 2001. 
3. AQUINO, J. G. Sexualidade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 

Summus, 1997. 
4. BALEEIRO, M. C.; SERRÃO, M. Aprendendo a ser e a conviver. São Paulo: FTD, 

1999. 
5. BALEEIRO, M. C. et al. Sexualidade do adolescente: fundamentos para uma ação 

educativa. Salvador: Fundação Odebrecht, 1999. 
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7. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

7.1. Prática Pedagógica 

Conforme orientação da Resolução Nº 2, de 19 e dezembro de 2019, que define 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação), os cursos de licenciatura deverão 
dedicar 800 horas as práticas pedagógicas, distribuídas em 400 horas para a prática dos 
componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu 
início, e 400 horas para o estágio supervisionado. 

 Ainda de acordo com a referida Resolução, em seu artigo 15, § 3º: 

A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do 
licenciando, com a participação de toda a equipe docente da instituição 
formadora, devendo ser desenvolvida em uma progressão que, partindo 
da familiarização inicial com a atividade docente, conduza, de modo 
harmônico e coerente, ao estágio supervisionado, no qual a prática 
deverá ser engajada e incluir a mobilização, a integração e a aplicação 
do que foi aprendido no curso, bem como deve estar voltada para resolver 
os problemas e as dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de 
estudo e pesquisa. 

 Logo, para além de um modelo aplicacionista e rompendo com a lógica da 
formação “3+1” (três anos de aprendizagem dos conteúdos mais um ano de prática como 
aplicação do conhecimento aprendido), a Resolução CNE/CP N°2 de 2019, propõe uma 
formação organicamente voltada para a atuação profissional do futuro professor, com 
ênfase na união entre a teoria e a prática e entre a instituição formadora e o campo de 
atuação. 

7.1.1. Prática Como Componente Curricular 

Ao processo de reforma na formação de professores passam a conceituar 
“prática” como atividade distinta do estágio supervisionado, conforme se pode observar 
na transcrição do documento “Referenciais para Formação de Professores” (MEC, 2002).  

Desde então, diferentes percepções para implementação da prática como 
componente curricular nos currículos têm se constituído ferramenta potente para que os 
cursos de Licenciatura desenvolvam uma identidade própria, rompendo com modelos de 
formação centrados na racionalidade técnica, intensificando princípios como a 
indissociabilidade entre teoria e prática, complexificando o entendimento da dimensão 
prática na ação docente, valorizando os saberes denominados de interface e 
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estabelecendo uma profícua articulação com os componentes de Estágio supervisionado 
(Silva & Guimarães, 20193). 

Nesse sentido o objetivo das práticas curriculares é tomar a escola como objeto 
de reflexão, centrando-se na escola, mas não necessariamente acontecendo no espaço 
físico das escolas. Sua inclusão na ementa das disciplinas objetiva romper com o modelo 
aplicacionista no qual primeiro se estudam os conteúdos nas disciplinas para depois 
aplicá-los no estágio ao final do curso. 

Dessa forma, entendemos que o objetivo das práticas curriculares é o 
conhecimento e análise de situações pedagógicas, o que não exige incursão na 
realidade, ou seja, pode ser concretizada em atividades que façam uso de tecnologias 
da informação e comunicação (TICs), análise de narrativas orais e escritos de 
professores, estudo de casos de ensino, análise das produções dos alunos, situações 
simuladas, produção de material didático, dentre outras. 

A proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia 
do ICET/UFAM contempla essas direções quando, já no 1º período, propicia aos alunos 
a observação da realidade escolar, construindo um primeiro diagnóstico da prática 
docente situada e contextualizada através das atividades de prática como componente 
curricular da disciplina Didática Geral. A continuidade do diagnóstico da realidade escolar 
se dará na disciplina Política, Gestão e Legislação da Educação Básica, cujo objetivo é 
conhecer a política educacional e a organização da educação básica a partir da coleta 
de dados em diferentes contextos. O diagnóstico do ambiente escolar se encerra na 
disciplina Psicologia da Aprendizagem e da Educação, com a tematização de situações 
da realidade escolar que envolvam alunos com de dificuldades de aprendizagem, 
Transtornos Globais de Desenvolvimento, dentre outras que demandem a inclusão de 
todos os educandos nos processos de ensino-aprendizagem.  

 O objetivo da carga horária prática no interior das disciplinas é proporcionar a 
reflexão e a tematização que possibilitam a apropriação de diversos conhecimentos 
através de atividades de coletas de material em campo ou em atividades supervisionadas 
de tematização de sala de aula, análise de currículos e de jogos e/ou materiais e livros 
didáticos, por exemplo.  

No âmbito da formação profissional, duas disciplinas denotam particular 
importância na elaboração de propostas de intervenção inovadoras: Instrumentação para 
o Ensino de Biologia e Instrumentação para o Ensino de Química. Essas disciplinas têm 
por objetivo desenvolver nos futuros professores conhecimentos, competências e 
habilidades necessárias a construção de metodologias, estratégias e recursos didáticos 
que potencializem o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. 

 
3 SILVA, P.J.; GUIMARÃES, O.M. Concepções da Prática como Componente Curricular nos Cursos de 
Licenciatura em Química dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências 19: 564-594. 2019.  
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Já as demais disciplinas que não possuem o componente curricular inserido em 
seu escopo demandam aos professores elaborar estratégias de problematização e 
intervenção que contribuam com o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e 
forneçam a abordagem necessária à reflexão teórico-prática do conteúdo para o âmbito 
escolar.  

Assim, as práticas curriculares estão presentes a partir do primeiro período do 
curso, nas seguintes disciplinas: 

Quadro 8. Disciplinas com componente curricular 

PER DISCIPLINA NC CT PCC CH. Total 

1o Didática: Teoria e Prática 5 4 1 90 

1º  História e Filosofia da Química 3 2 1 60 

2 o Política, Gestão e Legislação da Educação 
Básica: Teoria e Prática 

5 4 1 90 

4 o Psicologia da Aprendizagem e da Educação 5 4 1 90 

4 o Química Orgânica A 5 4 1 90 

8 o Evolução Biológica 4 2 2 90 

8 o Fundamentos de Ecologia  4 2 2 90 

8 o Instrumentação para o Ensino de Biologia 4 2 2 90 

9 o Instrumentação para o Ensino de Química 4 2 2 90 

7o Química Ambiental Aplicada  3 2 1 60 

 TOTAL 42 28 14 840 

7.1.2. Estágios Supervisionados 

Os estágios supervisionados, diferente das práticas, pressupõem a realização de 
atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de trabalho, 
reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na relação interinstitucional, 
estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário. 

O tempo de permanência in loco no futuro espaço de exercício profissional sob a 
forma supervisionada por um professor qualificado na área é essencial para o 
desenvolvimento da profissionalidade docente. 

Acerca destas questões, a Resolução CNE/CP N°2 de 2019, traz, em seu artigo 
7, como princípios norteadores: 

“VIII - centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o 
planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de 
professores ou coordenadores experientes da escola campo do estágio, 
de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
IX - reconhecimento e respeito às instituições de Educação Básica como 
parceiras imprescindíveis à formação de professores, em especial as das 
redes públicas de ensino; 
X - engajamento de toda a equipe docente do curso no planejamento e 
no acompanhamento das atividades de estágio obrigatório; 
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XI - estabelecimento de parcerias formalizadas entre as escolas, as redes 
ou os sistemas de ensino e as instituições locais para o planejamento, a 
execução e a avaliação conjunta das atividades práticas previstas na 
formação do licenciando; 

Na direção deste entendimento, o estágio  

“[...] terá por finalidade propiciar ao aluno uma aproximação (grifo 
da autora) à realidade na qual irá atuar, devendo se constituir em 
um espaço de construções de aprendizagens significativas no 
processo de formação de professores, nele os diferentes saberes 
se articulam por meio do contato com a realidade escolar.” 
(PIMENTA, 2002, p.13)4 

No estágio, a articulação teoria-prática ganha forma e contexto, pois o lócus para 
obtenção de dados que potencializam a relação teoria/prática é a escola, cabendo ao 
aluno-futuro professor, em parceria com o orientador de estágio, proceder ao estudo e 
interpretação da realidade educacional, produzindo uma avaliação desta experiência e 
sua autoavaliação.  

Um exemplo de como o estágio pode ser estruturado é fornecido por Flores, 
Méndez e González (2015)5 que relatam uma experiência de formação de professores 
na qual os alunos da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Málaga 
participam de um projeto de aprendizagem em serviço em um centro educativo que 
desenvolve uma proposta peculiar: uma escola constituída como comunidade de 
aprendizagem. A intenção dessa proposta de aprendizagem em serviço é que os alunos 
sejam inseridos na escola e com ela contribuam através de sua atuação profissional. 

Essa experiência formativa toma como princípio que na formação do futuro 
professor é essencial que “[...] a aprendizagem tenha lugar em cenários de trabalho reais 
e com projetos relevantes, enquanto se presta um serviço a esses centros, colaborando 
e apoiando seu projeto [...]” (FLORES, MÉNDEZ e GONZÁLEZ, 2015). Os autores 
defendem que a formação de professores deve se assentar sobre três eixos: a docência, 
a investigação e a inovação nos contextos em que atuam. Para os autores, a docência 
não é apenas um espaço de ensino, mas também de investigação, é a investigação nos 
espaços escolares que torna possível a mudança dos sistemas educativos e das escolas, 
na medida em que promove o repensar das práticas instituídas.  

 
4 PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática. 5. ed. 
São Paulo: Cortez, 2002. 224p.  
5 FLORES, José I. Rivas; MÉNDEZ, Analia E. Leite; GONZÁLEZ, Pablo Cortes. La escuela como contexto 
de la Formación Inicial del Profesorado: Aprendiendo desde da colaboración. Profesorado: Revista de 
curriculun y fórmacion del professorado. Granada, V. 19, N. 1, p. 228-242. 
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É nessa direção que se pretende encaminhar as práticas curriculares e o estágio 
dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia nas escolas de 
educação básica, priorizando a colaboração com os sistemas de ensino, a articulação 
entre teoria e prática e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Todo o projeto formativo da Licenciatura em Ciências: Química e Biologia, 
inclusive as diferentes práticas curriculares que o aluno vivencia ao longo do curso, 
devem prepara-lo para o ápice de seu processo formativo que acontecerá no 9º e 10º 
períodos, quando da imersão profunda na escola e na sala de aula.  

No 9º período será realizado o Estágio Supervisionado I, com foco na atuação 
docente no Ensino de Ciências para Alunos do Ensino Fundamental II. Já no 10º período, 
os estágios II e III se dará no Ensino Médio, com foco nas disciplinas de Química e 
Biologia. 

A realização dos dois estágios (Química e Biologia no Ensino Médio) em um 
mesmo período foi a estratégia encontrada para que o aluno do curso fique o maior 
tempo possível no ambiente escolar, potencializando esse importante momento de 
desenvolvimento profissional. Porém, a coexistência dos estágios em um mesmo período 
requer colaboração e um cuidadoso planejamento dos professores orientadores, 
permitindo a articulação e planejamento entre o desenvolvimento do currículo e a 
implementação dos instrumentos para configuração, apropriação e intervenção 
pedagógica.  

As supervisões do estágio são essenciais e devem garantir um espaço de 
tematização da prática com recursos teóricos e experienciais, contemplando assim a 
complexidade e a singularidade da natureza da atuação do professor, favorecendo o 
desenvolvimento de um estilo pedagógico próprio, mediante a reflexão sobre vivências 
pessoais, sobre a implicação com o próprio trabalho, sobre as diferentes formas de 
sentir, analisar e intervir sobre as relações estabelecidas na prática educativa.  

 Assim, propõem-se como principais atividades do aluno estagiário: a observação, 
o registro, a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, a construção de trilhas 
pedagógicas e de sequências didáticas, o planejamento de intervenções que subsidiem 
a sua prática pedagógica, alternando momentos de participação e regência de sala de 
aula.  

Cabe pontuar que opta-se, neste PPC, por estabelecer diretrizes gerais e 
inflexíveis para o estágio, sem desconsiderar, entretanto, as legislações em vigor. Neste 
ponto, retoma-se a Resolução CNE/CP N°2 de 2019, artigo 15, que estabelece: 

§ 4º As práticas devem ser registradas em portfólio, que compile 
evidências das aprendizagens do licenciando requeridas para a 
docência, tais como planejamento, avaliação e conhecimento do 
conteúdo. 
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§ 5º As práticas mencionadas no parágrafo anterior consistem no 
planejamento de sequências didáticas, na aplicação de aulas, na 
aprendizagem dos educandos e nas devolutivas dadas pelo professor. 

Conclui-se, a partir da legislação e das pesquisas no campo da formação de 
professores, que o objetivo dos estágios supervisionados é desenvolver uma prática de 
indução profissional a partir da observação, diagnóstico, planejamento, avaliação, 
reflexão, investigação, intervenção e tematização de situações-problema geradas a partir 
da prática educativa. Nos estágios, os licenciandos devem ter garantida a oportunidade 
de refletir sobre o funcionamento das instituições, a definição de conteúdos de 
aprendizagem, estratégias didáticas, a gestão do espaço, do tempo, dos vínculos, dos 
materiais, dos conteúdos e a relação com as famílias e com as comunidades, podendo 
construir uma identidade profissional já imersa na realidade educativa em 
funcionamento.  

7.1.3. Relatório de Estágio 

A concepção de formação de professores adotada nesse documento considera a 
docência, a investigação e a inovação nos contextos de atuação centrais ao processo de 
formação do futuro professor. Assim, o eixo do estágio aqui desenvolvido é a pesquisa, 
para além da observação e atuação docentes é necessário um profundo processo de 
reflexão e análise sobre os dados da realidade. 

Parte-se da ideia de que a prática por si só não é construtiva, o que é construtivo 
é a reflexão sobre a prática, e para isso, como afirma Carvalho (2013) “... muitas horas 
de estágios, de observação e de regência, muitas reflexões sobre esses estágios são 
necessárias, bem como boas discussões relacionando a teoria da construção dos 
conhecimentos específicos às práticas de ensino...” 6. 

De acordo com esta concepção metodológica, sugere-se que o estágio 
supervisionado integre, alternadamente os seguintes momentos: 

Observação participante: A literatura científica conceitua a observação como 
uma técnica de pesquisa que permite a coleta de dados a partir da utilização dos sentidos 
para a obtenção de determinados aspectos da realidade. Observar vai além de ver, ouvir 
ou sentir; quando observamos devemos ir além, devemos buscar a constante reflexão e 
análise dos fatos e ou fenômenos que se pretende estudar ou conhecer. Desta forma, a 
observação tem um papel importante na pesquisa em educação, pois esta se constitui 
como um “exercício no pensamento” sendo antes de tudo um “ato de criação” do próprio 
sujeito que olha, a partir dela podemos buscar a reflexão e análise dos fatos e ou 
fenômenos que se pretende estudar ou conhecer. A observação deve permear todo o 

 
6 CARVALHO, A.M.P. de. Os estágios nos cursos de licenciatura. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
192p.  
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processo de estágio oferecendo subsídios para a realização das demais etapas de 
trabalho. 

Identificação de uma problemática: No transcurso das atividades de 
observação e com o registro dos dados coletados e das reflexões, o aluno deverá compor 
uma problemática sobre a qual se debruçará mais detidamente ao longo do processo de 
estágio. Nesse sentido, a identificação de um problema ou de um conjunto de questões 
se constituirá no objeto de pesquisa pedagógica, na perspectiva de forjar nos alunos 
também o espírito de investigação que desnaturaliza as opções pedagógicas feitas onde, 
pelo caminho da investigação, o aluno/estagiário possa questionar as soluções didático-
pedagógicas já em uso. Por esta via será possível criar um espaço propício para a 
construção de propostas inovadoras para os velhos problemas que insistem em 
questionar a eficiência e a qualidade das nossas intervenções pedagógicas. 

A intervenção pedagógica e o exercício da docência: O conjunto das 
observações deve conduzir o aluno/estagiário a um conjunto de reflexões acerca da 
escola e da prática pedagógica na sala de aula. A mediação dessas análises e 
problematizações realizadas durante o processo de orientação deverá, por sua vez, 
indicar para o aluno uma problemática da qual se ocupará por um determinado período 
do seu estágio. Desta forma ao estudar e investigar essa problemática, o 
aluno/estagiário, como resposta a esta, elaborará um plano de intervenção pedagógica. 
Este plano, por sua vez, se constituirá como um conjunto de atividades planejadas e 
devidamente justificadas que possibilitem ao aluno, pelo exercício da docência, 
desenvolver uma práxis pedagógica com vista à superação da questão ou questões 
levantadas na organização da problemática. 

  Reflexão sobre a ação: Formar o professor não é simplesmente dotá-lo 
de uma bagagem de conhecimentos e habilidades (Mizukami, 2002)7 mas, levá-lo a 
refletir sobre o seu fazer pedagógico e assim construir a sua identidade profissional. 

O Apêndice 1 deste PPC apresenta as normas da realização dos estágios 
supervisionados e dá outras orientações. 

7.2. Metodologia dos Processos de Ensino-Aprendizagem 

Compreendemos que a Universidade é a instância para a construção da 
autonomia intelectual e do exercício da cidadania em uma ambiência democrática, logo, 
a concepção de avaliação postulada no Projeto Pedagógico Curricular do Curso de 
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia do ICET/UFAM tem como princípios que a 
educação é um direito social e dever do Estado, sendo que a formação acadêmico-
científica, profissional, ética e política oferecida aos estudantes é uma das formas da 

 
7 MIZUKAMI, M. da G. N. et al. Escola e aprendizagem da docência: Processos de investigação e 
formação. São Carlos EdUSCar, 203p. 2002 
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Universidade prestar contas à sociedade do mandato que lhe foi socialmente conferido; 
a relevância da formação e da produção de para o desenvolvimento local e nacional; a 
co responsabilidade de toda a comunidade acadêmica; o caráter processual e educativo 
da avaliação; o respeito à identidade e à diversidade; a globalidade; a legitimidade e a 
continuidade. 

O Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Licenciatura em Ciências: Química 
e Biologia do ICET/UFAM parte da premissa de que a aprendizagem é um processo 
ativo, cabendo ao professor o papel de mediador dos processos de aprendizagem do 
aluno. Nesse sentido, trazemos a contribuição de Francisco Imbernón8 (2006) que afirma 
ser o formador de professores uma “metodologia oculta” da formação docente. Assim, 
reveste-se de fundamental importância as metodologias utilizadas pelos docentes do 
curso. 

Logo, a orientação contida neste PPC é a de que a atuação docente englobe 
estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação variadas e contínuas, dentre elas 
metodologias ativas de ensino, com o intuito de promover a indissociabilidade entre 
teoria-prática, tendo ainda como princípio metodológico a interdisciplinaridade como uma 
postura necessária para a aproximação e integração das várias áreas de conhecimento 
que constituem o currículo do curso. 

Tratando especificamente da avaliação, os professores do curso de Curso de 
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia devem adotar como princípio norteador de 
sua prática a compreensão que seus alunos possuem diferentes ritmos de 
aprendizagem, bem como competências e habilidades, diferentes. É essencial oferecer 
atividades avaliativas que vão além das listas de exercícios e provas, como, por exemplo, 
trabalhos escritos (resumo, fichamento, resenha, mapas mentais, além das provas 
tradicionais), seminários, produção de vídeos, relatórios de observação e trabalho de 
campo, produção de materiais didáticos e pedagógicos e etc. 

Nessa direção, a avaliação deve ser compreendida como um diagnóstico que 
forneça elementos para o redirecionamento da ação educativa, inclusive com tempo hábil 
para que o professor proponha atividades de recuperação da aprendizagem do aluno. 

As atividades de recuperação da aprendizagem, para além da recuperação de 
notas, devem fomentar a autonomia e o desenvolvimento do discente, 
instrumentalizando os alunos com metodologias de estudo e desenvolvendo sua 
autonomia. 

 
8 IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional – formar-se para a mudança e a incerteza. 
6ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. 119 p. (Coleção Questões da nossa época; v.77). 
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7.3. Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliaçãp dos Processos de 
Ensino-Aprendizagem 

O sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos do 
curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia, respeitando-se as normativas 
legais da UFAM atenderá à natureza da disciplina e aos objetivos de aprendizagem 
previstos nos Planos de Ensino, previamente aprovados pelo Colegiado do Curso, 
ficando a critério do professor a seleção de instrumentos, o peso dado a cada um deles 
e a distribuição de pontos, podendo ser contados como verificações parciais ou finais.  

Os instrumentos utilizados são variados, porém em consonância com o que se 
pretende avaliar: provas escritas, exposição e apresentação de trabalhos, seminários, 
oficinas, participação em atividades de campo e seus respectivos relatórios, elaboração 
e/ou análise de material didático e/ou documentos pedagógicos, além de outras 
atividades pertinentes, realizadas em sala de aula.  

O processo de recuperação da aprendizagem será contínuo, no decorrer do 
semestre, e caberá ao professor, sempre que necessário e possível, a avaliação 
diagnóstica das dificuldades do aluno e o encaminhamento do mesmo para que 
coordenação de curso possa propor, junto aos órgãos Colegiado e NDE, alternativas a 
recuperação da aprendizagem do aluno. Nesse sentido, é importante instituir, no âmbito 
do curso, monitorias e tutorias, em horários flexíveis, que permitam ao aluno participar 
dessas atividades de recuperação da aprendizagem. 

O aproveitamento final do rendimento escolar será feito por disciplina, incidindo 
sobre a frequência e o aproveitamento. A frequência às aulas e demais atividades 
escolares é obrigatória. O abono de faltas, os exercícios domiciliares e demais exceções 
previstas em lei devem seguir as normativas legais da instituição. 

7.4. Gestão do Curso e os Processos de Avaliação Interna e Externa 

A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o 
resultado das avaliações externas como insumo para o aprimoramento contínuo do 
planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade 
acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso. 

7.4.1. Processo de Avaliação Interno 

Os processos de avaliação interno são realizados de acordo com a Lei Nº. 10861 
de 04 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES, os procedimentos de avaliação interna são conduzidos pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), que no ICET é realizado com o suporte da 
Comissão Setorial de Avaliação (CSA/ICET), Portaria Nº 2077 de 24 de junho de 2019 
do gabinete do reitor, com base nos instrumentos que buscam contemplar as dimensões 
de análise e avaliação da Educação Superior conforme instrumentos do INEP/MEC. 
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O método de avaliação da aprendizagem prevista no presente projeto pressupõe 
a articulação dos professores no planejamento e no encaminhamento das atividades, 
estabelecendo critérios, formas e instrumentos de avaliação da aprendizagem dos 
discentes. Estes procedimentos tomarão por base os critérios de avaliação vigentes na 
UFAM. Estas normativas estão em consonância com a Lei Nº. 10861 de 14 de abril de 
2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e a 
Resolução nº. 023/2017 CONSEPE. 

 

7.4.2. Estratégias a Serem Adotadas para Alcançar os Instrumentos de Avaliação 

 Reuniões regulares para avaliar a produção docente e discente em relação aos 
objetivos do curso e para discutir o processo de ensino-aprendizagem.  
 Incentivar a atualização técnica de professores, oportunizando a participação 
em feiras, congressos e eventos nas áreas afins do curso.  
 Incentivar a participação dos discentes em congressos de iniciação científica, 
feiras e eventos nas áreas afins do curso.  

 Incentivar a aprendizagem de idioma estrangeiro, relevante para as ciências 
exatas e humanas.  
 Realizar atividades que proporcionem o desenvolvimento da capacidade de 
expressão oral e escrita.  
 Desenvolver nos discentes a competência investigativa (formação, habilidade, 
experiência), essencial no setor acadêmico.  
 Melhorar continuamente os laboratórios didáticos, modernizando-os e 
ampliando a estrutura existente, na medida das necessidades impostas pelo 
mercado e pela tecnologia.  

 Manter acervo bibliográfico atualizado.  
 Incentivar o uso de bibliografias em língua inglesa e outros idiomas relevantes 
para o Ensino de Química e Biologia.  
 Promover a capacitação pedagógica dos professores através de formação 
continuada.  
 Manter cadastro de egressos atualizado e encaminhar aos mesmos, 
questionário de avaliação, de modo a se receber subsídios para a melhoria do 
curso. 

 Incentivar a formação de líderes durante o desenvolvimento do curso. 

7.4.3. Processo de Avaliação Externo: PPC 

O processo de acompanhamento e avaliação se dará em quatro aspectos:  

1. Do próprio projeto pedagógico de curso  
2. Do processo de ensino-aprendizagem  
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3. Do diagnóstico do curso  
4. Da adequação da infraestrutura física  

Trata-se de um processo permanente que pode encaminhar modificações em 
qualquer momento da execução do curso e será apresentado no formato de relatórios, 
cujo detalhamento será definido pelo colegiado baseado nos itens desse projeto 
pedagógico.  

O curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia será avaliado por duas 
instâncias (interna e externa). Internamente, o Projeto Político Pedagógico ora proposto 
pressupõe a criação de um comitê interno ao curso responsável por averiguar 
frequentemente o desempenho dos discentes e as várias avaliações realizadas, tanto no 
âmbito docente, como discente e também do corpo técnico. Com isto, pretende-se 
manter o projeto continuamente avaliado e ajustado conforme a dinamicidade da área. 
Do ponto de vista externo, o curso conta com a avaliação feita pelos discentes no portal 
do aluno, no site da UFAM e a autoavaliação dos docentes no portal do professor.  

Essas avaliações terão por base os formulários de avaliação docentes e discentes 
que servirão de guia com a finalidade de nortear a busca por melhorias nos 
desempenhos previstos pela Lei Nº. 10861 de 04 de abril de 2004. 

7.4.4. Sistema de Avaliação de Desempenho dos Estudantes 

De acordo com a Lei Nº. 10861 de 14 de abril de 2004, a avaliação do 
desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante 
aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, a qual prevê 
nos parágrafos:  

§ 5º O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 
graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante 
somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, 
atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 
dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida 
em regulamento.  
§ 6º Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação 
superior a inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP de todos os alunos 
habilitados à participação no ENADE.  

Vale ressaltar que todas essas ações só terão validade se forem mantidos os 
diálogos com os dirigentes sobre as ações acadêmico-administrativa (NDE, colegiado do 
curso; Coordenação de curso; coordenação acadêmica; direção; Condir, PROEG e 
Reitoria) a partir dos resultados das avaliações do curso de licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia. Tais ações visam melhorias no gestão universitária tais como: 
manter um acervo atualizado; melhorias nos laboratórios de Ensino, pesquisa e extensão 
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com a aquisição de equipamentos, vidrarias e reagentes que podem levar a um processo 
de ensino-aprendizagem mais eficaz, propostas de projetos de nivelamento para 
diminuição de retenção e evasão e equalizar os conhecimentos entre os discentes. 

As respostas das ações realizadas/consolidadas poderão ser avaliadas pelos 
planos de ação da coordenação de curso (PACC), portaria No 53/2018/PROEG/UFAM. 

7.5. A Construção do Conhecimento em Sala de Aula 

Considerando as competências gerais docentes e a sua necessária construção 
durante o tempo em que o licenciando vivencia sua formação inicial, é necessário trazer 
a este cenário a indissociabilidade da teoria e prática. Embora haja um acúmulo de 
discussões teóricas, debates e não poucos estudos realizados sobre este aspecto, sua 
defesa deve engajar-se junto às demais conquistas instituídas no âmbito da formação de 
professores e de sua profissionalidade docente. Quando se analisa a Resolução nº 2, de 
20 de dezembro de 2019, é perceptível que ambos, teoria e prática, ocupam lugar comum 
em sua importância e sua execução. Quando se discute que processos serão 
estabelecidos para a construção do conhecimento em sala de aula, percebe-se que a 
própria orientação oficializada no documento constitui-se base para promoção desta 
necessária unidade. Inclusive, todos os processos de construção de conhecimento são 
muito bem contemplados nos grupos I, II e III, onde as disciplinas do curso foram 
respectivamente alocadas.  

Compreender a construção do conhecimento em sala de aula pressupõe-se que, 
para que um determinado objeto se torne objeto de conhecimento, o aluno precisa estar 
mobilizado a conhecê-lo. Ou seja, para conhecer o objeto é preciso abordá-lo. Então, 
não há possibilidade de conhecimento do objeto se ele estiver longe do sujeito. Desta 
forma, cabem aos componentes curriculares do curso de Licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia e suas metodologias, a importante tarefa de mobilizar este 
licenciando, engajando-o no processo de construção do seu saber, conferindo a este, 
um significado (MOREIRA & MASINI, 2001)9. Portanto, é inegável a relevância de 
discussão sobre a necessidade de uma aprendizagem significativa, da indissociabilidade 
da teoria e prática e, a obviedade da transdisciplinaridade nesse processo onde 
conhecimentos serão construídos, apreendidos e transformados. 

Para produzir a familiaridade com a pesquisa, investigação, reflexão, realização 
de análise crítica, uso da criatividade e busca de soluções tecnológicas, os licenciandos 
poderão ser auxiliados pelas disciplinas presentes no Grupo I, que embasarão a 
familiaridade necessária ao futuro licenciado para selecionar, organizar e planejar 
práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. A valorização e incentivo 
às diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais podem ser 

 
9 MASINI, E.F.S; MOREIRA, M.A. Aprendizagem Significativa: A Teoria de David Ausubel. 1ª ed. 
Centauro. 2001. 114p. 
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consideradas em disciplinas como Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas e 
Educação no Contexto Amazônico, realizando a ampliação de participação do 
licenciando em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante 
possa ampliar seu repertório cultural.  

As disciplinas de Sociologia da Educação e Libras podem auxiliar o licenciando 
no exercício da empatia, no diálogo, na resolução de conflitos e na cooperação, 
promovendo o respeito a si e ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover 
ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Para auxiliar o licenciando em 
conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas, a disciplina de Psicologia da Aprendizagem e da 
Educação pode auxiliar a necessidade de desenvolvimento deste autoconhecimento e o 
autocuidado nos estudantes. 

Portanto, as disciplinas estabelecidas para o grupo I do curso de Licenciatura em 
Ciências: Química e Biologia do ICET correspondem de forma bem peculiar às 
necessidades das competências gerais e por meio do desenvolvimento de suas ementas 
na sala de aula, promoverão a construção de conhecimentos requerida para a formação 
docente, compreendendo os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e 
fundamentando a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as 
práticas educacionais 

No curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia, faz-se a opção pela 
metodologia da interdisciplinaridade, da contextualização e da relação teórico-prática 
envolvendo as três ciências: exatas, humanas e biológicas. A organização pedagógica 
do Curso oferece ao licenciando uma visão abrangente do conhecimento e a 
possibilidade de domínio de conteúdos específicos de química, biologia e de técnicas 
experimentais, com vistas à aplicação na educação básica e nas áreas correlatas de 
atuação profissional. 

Focaliza-se a discussão das dificuldades cognitivas e a proposição de alternativas 
metodológicas, por meio da contextualização, da interdisciplinaridade e do papel 
sociocultural do egresso no ensino de Química e Biologia, na sociedade atual. As aulas 
experimentais são desenvolvidas como instrumento de fomento à reflexão sobre os 
conceitos teóricos das disciplinas conceituais do Grupo II, de forma a interagir o 
conhecimento específico ao cotidiano relacionando também com a realidade social, bem 
como de forma interativo interdisciplinar. Dessa forma, as aulas práticas, experimentais, 
podem ser desenvolvidas também com materiais alternativos, bem como discutir as 
diversas abordagens metodológicas. Esse procedimento visa capacitar o aluno a não ser 
um mero repetidor de conteúdos, mas competente para analisar, discutir e produzir 
conhecimento. 



PPC – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA E BIOLOGIA – ICET/UFAM 

104 
 

Assim, para dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los, 
demonstrando conhecimento e compreensão dos conceitos, de forma a aliar os 
princípios e estruturas da área da docência, do conteúdo, da etapa, do componente e da 
área do conhecimento na qual está sendo habilitado a ensinar, servirá de subsídio as 
disciplinas e suas metodologias do Grupo I e II.  

Todo este elenco de componentes curriculares citados até aqui, podem e devem 
contribuir para habilitar o licenciando a planejar as ações de ensino que serão 
vivenciadas nas disciplinas do Grupo III. É esperado que estas ações resultem em 
efetivas aprendizagens, seja com a elaboração do planejamento dos campos de 
experiência, das áreas, dos componentes curriculares, das unidades temáticas e dos 
objetos de conhecimento, sequenciando os conteúdos curriculares, as estratégias e as 
atividades de aprendizagem, adotando um repertório diversificado de estratégias 
didático-pedagógicas e sua adequação para o desenvolvimento dos objetivos 
educacionais previstos, mas também para a realização de curadoria educacional, com 
utilização das tecnologias digitais, dos conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos 
e incorporá-los à prática pedagógica, para potencializar e transformar as experiências de 
aprendizagem dos estudantes, estimulando uma atitude investigativa, propondo 
situações de aprendizagem desafiadoras e coerentes, e interagindo com os estudantes 
de maneira efetiva e clara, com estratégias de comunicação verbal e não verbal que 
assegurem o entendimento por todos os estudantes.  

É requerido no desenvolvimento das disciplinas deste grupo que o licenciando 
construa um planejamento profissional, engajando-se em práticas e processos de 
desenvolvimento de competências pessoais, interpessoais e intrapessoais, em estudos 
e pesquisas de problemas da educação escolar, profissional e coletivamente na 
construção de conhecimentos a partir da prática da docência, assumindo a 
responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento e pelo aprimoramento da sua prática. 
Para isto, o licenciando poderá ter a oportunidade de vivenciar dificuldades de 
estudantes, buscando compreender o fracasso escolar, mas comprometendo-se com a 
aprendizagem destes, dando valor positivo às diferentes identidades e necessidades dos 
estudantes e assim, construindo um ambiente de aprendizagem que incentive os 
estudantes a solucionar problemas, tomar decisões, aprender durante toda a vida e 
colaborar para uma sociedade em constante mudança. 

Assim, as experiências adquiridas durante a realização das disciplinas do Grupo 
III podem e devem também propiciar a participação no Projeto Pedagógico da escola e 
da construção de valores democráticos, por meio do trabalho coletivo e participação nas 
comunidades de aprendizagem, possibilitando ao licenciando construir nestas 
oportunidades uma postura e comportamento éticos que contribuam para as relações 
democráticas na escola. Também, o engajamento profissional deste licenciando junto as 
famílias e comunidades é orientado no Grupo III com vistas a melhoria do ambiente 
escolar, por meio da compreensão de um conjunto de ações de comprometimento com 
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o trabalho da escola, contribuindo para o diálogo com outros atores da sociedade e a 
articulação de parcerias intersetoriais que favoreçam a aprendizagem e o pleno 
desenvolvimento de todos. Neste sentido, poderão também auxiliar os Projetos de 
Extensão também realizados no âmbito do ICET. 

Portanto, é possível construir a Dimensão do Conhecimento Profissional, a 
Dimensão da Prática Profissional e a Dimensão do Engajamento Profissional, atendendo 
a cada uma de suas habilidades, por intermédio das disciplinas estabelecidas na matriz 
curricular do curso, não de forma estanque e reducionista, mas transdisciplinar, entre, 
além e através das disciplinas elencadas nos grupos I, II e III do currículo do curso de 
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia.   

7.6. Atividades Acadêmico-Científica-Culturais – AACCs  

As atividades Acadêmico-Científico-Culturais compreendem o repertório de 
experiências e conhecimentos decorrentes de vivências culturais, éticas, científicas e 
acadêmicas para além do espaço da sala de aula. Estas atividades complementares 
constituem, portanto, práticas acadêmicas relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão 
e enriquecimento cultural apresentadas sob múltiplos formatos, que possibilitam ao 
discente contribuir com seu crescimento pessoal e profissional.  

A carga horária das AACCs deverão contemplar um total de 200h para efeito de 
integralização curricular no curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia.  

O Apêndice 3 apresenta as normas e dá outras orientações 

7.7. Atividades de Extensão 

A curricularização da extensão ou ainda, a creditação curricular da extensão, é a 
estratégia prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), regulamentada pela 
Resolução nº 7 CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018. O processo de Inserção 
Curricular da Extensão é prática consonante pela política promovida pela UFAM 
fortalecendo o diálogo transformador com a sociedade amazonense. O que promove 
consistência, visibilidade e institucionalidade às atividades de extensão e, desse modo, 
contribuir para o fortalecimento do tripé ensino-pesquisa-extensão.  

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), como um órgão administrativo da 
Universidade Federal do Amazonas, é responsável por gerenciar a política de extensão 
da UFAM, um instrumento crucial para a consolidação da extensão como “um processo 
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável 
e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade” (FORPROEX, 
1987). 

A PROEXT desenvolve, atualmente, suas ações de extensão 
em sete modalidades: 

1 - Programa Atividade Curricular de Extensão (PACE) 
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2 - Programa de Apoio à Realização de Cursos e Eventos (PAREC) 
3 - Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) 
4 - Ligas Acadêmicas (LACAD) 
5 - Projetos de Autossustentação Financeira (AS) 
6 - Fluxo Contínuo Custo Restrito (CR) 
7 - Programa de Extensão Institucionalizado 

No ICET-UFAM os projetos de extensão associados ao curso de Licenciatura em 
Ciências: Química e Biologia apresentam caráter multi e interdisciplinar. Dentre tais 
projetos extensionistas podemos citar: Projetos com meliponicultores associado a 
conceitos ecológicos e de sustentabilidade ambiental promotores da renda familiar, 
Projeto de construção de um pré-filtro para tratamento de água superficial em 
comunidades ribeirinhas; Projetos de implantação da horta escolar promovendo 
educação ambiental e segurança alimentar em escolas públicas; produção de sabão 
biodegradável como prática ecologicamente sustentável de ensino de ciências; Projetos 
com foco na biodiversidade amazônica aliados a ações interdisciplinares de educação 
ambiental nas escolas municipais e em espaços verdes e áreas de lazer da cidade; 
Projetos de revitalização de áreas degradadas; Projetos voltados para criação de 
materiais didáticos alternativos; Projetos de popularização do microscópio para 
smartphone em Itacoatiara e cidades do Médio Amazonas; Projetos de instalação de 
Aquários de peixes e Terrários de plantas. Projeto de Mentoria de Professores de 
Ciências tem por objetivo geral auxiliar os professores iniciantes das áreas de ciências a 
se inserirem na realidade escolar de uma forma mais adequada, estabelecendo 
estratégias que permitam minimizar o choque com a realidade, além de oferecer apoio 
didático, pessoal e técnico para o desenvolvimento de atividades e práticas docentes 
potencializadoras da aprendizagem dos estudantes. 

7.8. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em uma atividade científica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo ou problema, desenvolvido 
mediante orientação e avaliação docente. Essas atividades científicas podem ser 
resultantes da coleta de dados durante execução dos Estágios Supervisonados, 
Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) de pesquisa e extensão.  

Para efeito de integralização curricular no curso de Licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia, o TCC deve ser, preferencialmente, planejado durante a disciplina 
Elaboração de Projetos (30 horas) no 8º período e ser consolidado no 10º período 
durante a disciplina Seminário de Pesquisa (30h).  

O Apêndice 2 apresenta as normas e dá outras orientações. 
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7.9. Tecnologias Digitais da Informação e Comunncação (TICs) 

O termo Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) engloba um 
grupo de tecnologias que auxiliam na comunicação, incluindo hardwares, como 
smartphones e microcomputadores, softwares, com aplicativos de troca de mensagem 
ou teleconferência, e tudo mais que pode ser acessado por meio de redes de acesso a 
dados, como a internet. 

Notadamente na segunda metade do século XXI, a intensa expansão do uso das 
TDIC, principalmente através dos dispositivos móveis, provocou, e segue provocando, 
“[...] mudanças sociais que provocam a dissolução de fronteiras entre espaço virtual e 
espaço físico e criam um espaço híbrido de conexões [...]” (ALMEIDA,2018, p. IX)10. 
Neste novo mundo, onde a informação está cada vez mais disponível, o papel do 
professor foi revisto, bem como sua função social diante da sociedade do conhecimento. 

A facilidade do acesso à informação, se, por um lado, contribui para a 
democratização do conhecimento, por outro tornou muito tênue a fronteira entre o saber 
cotidiano, o conhecimento científico e os não-saberes, as falsas verdades, cuja melhor 
expressão são as Fake News. 

Neste contexto, o professor é chamado a refletir sobre o potencial formativo, 
instrutivo e informativo das TDIC, e, para além de uma adesão acrítica, “[...] analisar as 
contribuições, os riscos e as mudanças advindas da interação com a cultura digital, da 
integração das TDIC, dos recursos, das interfaces e das linguagens midiáticas à prática 
pedagógica, explorar o potencial de integração entre espaços profissionais, culturais e 
educativos para a criação de contextos autênticos de aprendizagem midiatizados pelas 
tecnologias [...]”. (ALMEIDA,2018, p. X). 

Assim, orienta-se aos docentes do curso de Licenciatura em Ciências: Química e 
Biologia, o desenvolvimento de metodologias de ensino aprendizagem ativas, voltadas 
para a autonomia e o protagonismo discentes. O uso de TDIC deve ser pautado pelos 
objetivos de aprendizagem e coerente com os contextos de vida e recursos que os 
licenciandos dispõe. 

Por tratar-se de um curso de formação de professores, a metodologia de ensino-
aprendizagem ganha ainda maior importância, sendo essencial “[...] conduzir processos 
de ensino e aprendizagem que permitam aos estudantes aprender, simultaneamente, 
conteúdos específicos da disciplina e procedimentos didáticos inovadores que possam 
ser utilizados no exercício da docência”. (SILVA e SANADA, 2018, p. 77)11.    

 
9.ALMEIDA, Maria Elizabeth Biancocini de. Apresentação. IN: BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias 
ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. 
11 SILVA, Ivaneide Dantas da; SANADA, Elisabeth dos Reis. Procedimentos metodológicos nas salas de 
aula do curso de pedagogia: experiências de ensino híbrido. IN: BACICH, Lilian; MORAN, José. 
Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: 
Penso, 2018. 
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Logo, sugere-se aos docentes do curso a complementação e enriquecimento da 
aprendizagem presencial com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, redes 
sociais, aplicativos de mensagens, aplicativos educacionais, vídeos, dentre outros. 

7.10. Integração da Universidade com as Redes Públicas de Ensino 

A Resolução CNE/CP 002/2019 estabelece, em seu Artigo 15 parágrafo 1º, inciso 
VI, O processo instaurador da prática pedagógica deve ser efetivado mediante o prévio 
ajuste formal entre a instituição formadora e a instituição associada ou conveniada, com 
preferência para as escolas e as instituições públicas. O projeto de formação de 
professores deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição 
de educação superior e o sistema de educação básica, possibilitando uma sólida 
formação teórica e interdisciplinar dos profissionais, a inserção dos alunos, futuros 
professores, nas instituições de educação básica da rede pública de ensino, 
reconhecendo e problematizando o contexto educacional no qual se dá a sua prática.  

O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, presente há 12 anos no município de 
Itacoatiara, tem contribuído para a formação inicial e continuada dos professores da rede 
pública de ensino através de várias atividades extensionistas, sempre com o foco na 
elaboração de metodologias e instrumentos que potencializem a aprendizagem dos 
estudantes. A presença de professores universitários e seus alunos nas escolas, 
intensificada com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID,  
permite a docentes e estudantes um diagnóstico do ambiente escolar, e, nessa direção, 
o desenvolvimento de atividades de estágio vão além da aplicação de teorias 
previamente estudadas na graduação, mas buscam valorizar o conhecimento que só a 
práxis possibilita, em situações de troca que propiciam a construção dos saberes 
docentes de todos os envolvidos no processo: estagiários, professor da escola e 
professor orientador do estágio.  

Nessa direção, é imprescindível que estagiários e coordenadores de estágio 
compreendam que seu papel vai além da aprendizagem profissional, e que sua presença 
na escola deve contribuir, em primeiro lugar, para a melhoria da aprendizagem dos 
estudantes da educação básica. 

7.11. Atividade de Produção Ciêntífica, Cultural, Artística ou Tecnológica dos 
Docentes do Curso 

Grande parte dos docentes que atuam no Curso de Licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia são membros de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e 
reconhecidos pela UFAM. Os Grupos de Pesquisa são de diversas áreas com ênfase em 
Química de Produtos Naturais, Melhoramento Genético de Plantas, Química Analítica, 
Físico-Química, Biologia Aquática.  

Do total de 38 professores cadastrados atuantes no curso, temos 23 docentes 
com 9 ou mais produção nos últimos 3 anos, correspondendo a 60,52%. Considerou-se 
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como produção científica artigos em periódicos, livros, capítulo de livros, trabalhos 
apresentados em eventos, além das orientações de alunos de graduação e pós-
graduação, bem como todo produto de origem cultural, artística ou tecnológica (Quadro 
9). 

Desse percentual de professores estão inclusos 6 docentes que atuam em 
Programas de Pós-Graduação, como o Programa Interdisciplinar strictu sensu de Pós-
graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônico da área de Ciências 
Ambientais com sede no ICET (Quadro 10). Muito dos egressos do curso foram 
aprovados na seleção desse programa de mestrado do ICET e outros da UFAM sede, 
seguindo a carreira acadêmica. 

Quadro 9 – Relação de professores que possuem no mínimo 9 produções científica, cultural, 
artística e tecnológica nos últimos 3 anos. 

Ordem Professores Link do Currículo Lates 

1 ANTONIO UBIRATAN RAPOSO DA CAMARA 
ALENCAR http://lattes.cnpq.br/1245374828146829 

2 BRUNO SAMPAIO SANT’ANNA http://lattes.cnpq.br/4124448714701498 

3 CRISTIANE VIZIOLI DE CASTRO GHIZONI http://lattes.cnpq.br/1267518347915388 

4 DOMINIQUE FERNANDES DE MOURA DO 
CARMO http://lattes.cnpq.br/5335872795706515 

5 ELSON ALMEIDA DE SOUZA http://lattes.cnpq.br/2722966563117069 

6 ELIANE BATISTA DE LIMA http://lattes.cnpq.br/3234592323714659 

7 ERICO LUIS HOSHIBA TAKAHASHI http://lattes.cnpq.br/2305348627151344 

8 FABIANA MARIA MONTEIRO PASCHOAL http://lattes.cnpq.br/2067223286450157 

9 GEONE MAIA CORREA http://lattes.cnpq.br/7274488066461409 

10 JOSÉ GIL VICENTE http://lattes.cnpq.br/8293479624572875 

11 GUSTAVO FRIGI PEROTTI http://lattes.cnpq.br/1958400799184489 

12 GUSTAVO YOMAR HATTORI http://lattes.cnpq.br/0001241454764431 

13 HIDELBRANDO FERREIRA RODRIGUES  http://lattes.cnpq.br/3660640094137212 

14 ISABEL REIS GUESDON http://lattes.cnpq.br/9038266108694107 

15  LUIZ PEREIRA DA COSTA http://lattes.cnpq.br/5027439416824412 

16 MARGARIDA CARMO DE SOUZA http://lattes.cnpq.br/5637046730418800 

17  NAYANA CRISTINA GOMES TELES http://lattes.cnpq.br/8376255767367217 

18 NIVEA CRISTINA GUEDES MUNIN http://lattes.cnpq.br/0762003029918427 

19 TIAGO PEREIRA GOMES http://lattes.cnpq.br/2535762964732643 
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20 VALDOMIRO LACERDA MARTINS http://lattes.cnpq.br/8035609656589581 

 

Quadro 10 – Relação de Professores que atuam em Programas de Pós-Graduação 

Ordem 
Professores que atuam na Pós-graduação 

como membro permanente 
Link do Currículo Lates 

1 BRUNO SAMPAIO SANT ANNA http://lattes.cnpq.br/4124448714701498 

2 ERICO LUIS HOSHIBA TAKAHASHI http://lattes.cnpq.br/2305348627151344 

3 GUSTAVO FRIGI PEROTTI http://lattes.cnpq.br/1958400799184489 

4 GUSTAVO YOMAR HATTORI http://lattes.cnpq.br/0001241454764431 

5 LUIZ PEREIRA DA COSTA http://lattes.cnpq.br/5027439416824412 

6  NAYANA CRISTINA GOMES TELES http://lattes.cnpq.br/8376255767367217 

 

7.12. Serviço de Apoio ao Discente 

O acesso e permanência no ensino superior tem provocado discussões 
permanentes sobre as políticas públicas educacionais que viabilizam o acesso e a 
equidade dos estudantes nas Instituições de Ensino Superior-IES, haja vista que a 
política de assistência estudantil objetiva a igualdade de oportunidades para os 
estudantes de modo a promover a efetiva permanência dos discentes no ambiente 
acadêmico e que estes concluam seu curso em tempo hábil.  

O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) elaborado a partir dos 
estudos do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, 
estabelece que as ações de assistência estudantil serão executadas por instituições 
federais de ensino superior. Dessa maneira, os serviços de apoio ao(a) discente no 
contexto da Universidade Federal do Amazonas são compreendidos como as ações de 
assistência estudantil viabilizadas através de auxílios e programas que têm o intuito 
de realizar o acompanhamento do discente contemplado, durante sua vida acadêmica.  

O Departamento de Assistência Estudantil tem, através destas ações, o objetivo 
de reduzir os índices de retenção e evasão do discente integrante do ciclo da assistência 
estudantil dentro da UFAM, assim tem como principais programas: auxílio acadêmico; 
auxílio moradia; auxílio PECTEC; auxílio MATDAC; auxílio creche; auxílio emergencial; 
auxílio inclusão digital; bolsa permanência (MEC) e bolsa trabalho.  

Assim, as ações de apoio a discentes estão articuladas com as Unidades 
Acadêmicas viabilizando a alunos e alunas uma formação que integra os eixos ensino-
pesquisa-extensão. No contexto do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia-ICET, 
podemos destacar: Monitoria, Bolsa Trabalho, Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC), mobilidade acadêmica, Programa de Atividades Curriculares 
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de Extensão (PACE), Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID e Programa de Residência 
Pedagógica- RP, Programa de Apoio à Participação de Discentes de Graduação em 
Eventos Científicos, Tecnológicos e Culturais (PECTEC).  

É importante frisarmos que as atividades de ensino, pesquisa e extensão no ICET, 
são viabilizadas por meio de projetos com objetivos e fins pedagógicos de modo a 
contribuir no contexto socioeducativo e favorecendo uma relação entre a Universidade e 
a comunidade em geral.   

O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia ciente de sua responsabilidade com 
os discentes dos diferentes cursos de graduação possui os seguintes serviços de apoio 
ao discente: 

7.12.1. Núcleo de Acessibilidade 

A Lei Nº 13.146 de 06 de Julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu Art. 1º “destina a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania”. Dessa forma, a inclusão dessas pessoas no ambiente escolar, nas 
universidades e em outros meios educacionais é assegurada, podendo estas promover 
ações que auxiliem no aprendizado das pessoas com deficiência. 

Partindo disso, a Universidade Federal do Amazonas criou a Comissão de 
Inclusão e Acessibilidade, instituída através das Portarias Nº 0605 de 12 de março de 
2018 e a Nº0929 de 20 de abril de 2018 e ainda conforme as Diretrizes do Decreto Nº 
7.611/11 da Presidência da República que “dispõe sobre o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) que tem por finalidade apoiar, orientar e acompanhar a política de 
inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no âmbito desta 
universidade”. Com isso O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) da 
Universidade Federal do Amazonas também passou a fazer o atendimento educacional 
especializado de discentes com deficiências. 

O AEE iniciou-se no ano de 2014 por meio da criação do Núcleo de Acessibilidade 
e Inclusão “Eu Apoio” no Instituto com atendimento de monitoria aos discentes com 
deficiência visual e cegueira total que até o momento são os que recebem o AEE em 
demandas acadêmicas itinerantes. As atividades desenvolvidas no núcleo passam por 
adaptação de materiais didáticos com a utilização da ferramenta Dspeech, ABBYY 
fineReader e editor de texto Word e acompanhamento de atividades acadêmicas dos 
discentes assistidos. Vale ressaltar que, o Núcleo de Apoio, Acessibilidade e Inclusão 
também busca junto a comunidade acadêmica e local promover a divulgação dos direitos 
da pessoa com deficiência no âmbito da educação superior. Além disso existe um 
trabalho de apoio e acompanhamento do Núcleo em parceria com os profissionais de 
saúde do ICET e toda a rede municipal de saúde pública de Itacoatiara-AM. 
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7.12.2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

O programa está inserido na Política Nacional de Formação de Professores do 
Ministério da Educação (MEC) e por meio da aproximação do aluno de licenciatura com 
o cotidiano escolar, visa valorizar o magistério e a formação de novos professores. O 
núcleo de Biologia e Química do ICET desenvolve projetos de iniciação à docência (ID) 
em colaboração com as redes de ensino público municipal e estadual de Itacoatiara. O 
público-alvo do PIBID são os discentes que estejam na primeira metade de curso de 
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia, os quais são acompanhados por um 
professor supervisor da escola e por um docente da IFES. O programa concedeu 30 
bolsas em sua última vigência, inserindo os licenciandos na rotina escolar, no intuito de 
garantir participação ativa em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
voltadas para superação de problemas no processo de ensino-aprendizagem. Além de 
ser um importante via para efetivar ações do curso na comunidade escolar, o PIBID 
contribui para elevar a qualidade da formação dos egressos. 

7.12.3. Programa de Residência Pedagógica - RP 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política 
Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da 
formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na 
escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. Essa imersão 
deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e intervenção 
pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência na área de 
ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora.  

A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes compõem 
a Política Nacional, tem como premissas básicas o entendimento de que a formação de 
professores nos cursos de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades 
e competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de 
educação básica. 

7.12.4. Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 

Esse programa é de caráter institucional e vem sendo realizado desde a criação 
do curso em 2007. Ao longo desses mais de 10 anos, o Programa de Iniciação Científica 
da UFAM tem como finalidade proporcionar treinamento de iniciação científica aos 
alunos de graduação visando aperfeiçoar sua formação e facilitar a sua futura inserção 
na pós-graduação.  

 A UFAM é considerada uma das Universidades Federais que aderiram ao 
Programa de Iniciação Científica criada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), completando no ano de 2021 30 anos de existência. 
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Nesse período os números de projetos de Iniciação Científica e a qualidade desses 
projetos vem aumentando ano após ano.  

 Mesmo com o aporte das duas principais agências de fomentos como o CNPq e 
a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) o número de 
bolsas não é suficiente para atender toda a demanda estudantil da UFAM e nesse sentido 
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e o Departamento de Apoio a 
Projetos (DAP) viabilizam bolsas com recursos próprios da UFAM para atender a 
demanda não atendida pelas agências de fomento, de modo que na maioria dos projetos 
de iniciação dos alunos aprovados por méritos tem sido contemplado com bolsa. 

Ao final do projeto de iniciação científica é realizado o Congresso de Iniciação 
Científica (CONIC) onde os alunos são avaliados por um comitê científico e há 
premiações para os melhores trabalhos. A PROPESP tem contemplado os alunos com 
melhores trabalhos de cada unidade acadêmica com passagens e diárias para a 
apresentação e participação em eventos científicos nacionais. Além disso, a UFAM 
possui editais próprios para custear inscrições, passagens e diárias para que alunos 
possam participar nos eventos científicos. 

7.12.5. Bolsas Acadêmicas 

Com a finalidade de proporcionar auxílio financeiro aos alunos regularmente 
matriculados em curso de graduação dessa Universidade, principalmente aqueles em 
situação socioeconômica vulnerável. 

7.12.6. Residência Estudantil 

O Programa tem a finalidade de proporcionar auxílio financeiro aos alunos em 
situação socioeconômica vulneráveis regularmente matriculados em cursos de 
graduação das Unidades Acadêmicas de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara 
e Parintins. 

7.12.7. Monitoria 

O Programa de Monitoria tem por objetivo iniciar discentes dos cursos de 
graduação nas diversas tarefas que compõem a docência de nível superior. Não 
constitui, no entanto, um programa de substituição do docente titular na sala de aula. As 
tarefas referidas poderão incluir a orientação acadêmica, a elaboração, aplicação e 
correção de exercícios escolares, a participação em experiências laboratoriais, entre 
outras. 
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8. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

8.1. Atuação e Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

A Resolução 003/2003/CONSUNI define que a coordenação didática dos cursos 
de graduação ficará a cargo do colegiado de curso, sendo o coordenador do curso o 
presidente do colegiado, cabendo a essas instâncias diretivas as seguintes atribuições: 

Art. 46 - Ao Coordenador do Colegiado de Curso, além das atribuições inerentes 
à sua condição, caberá especialmente: 

I.convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 
II.representar, por deliberação do Colegiado, às Unidades e Departamentos, em 

caso de não execução do programa das disciplinas e descumprimento de 
normas disciplinares ou didáticas do curso que lhe esteja afeto; 

III.adotar medidas para aprovação do calendário escolar, lista de oferta das 
disciplinas com os respectivos programas, pré-requisitos e créditos; 

IV.exercer funções administrativas, quando delegadas pelo Diretor da Unidade. 

Para além dessas atribuições, o coordenador do curso tem o importante papel de 
gestão do curso, identificando necessidades e encaminhando propostas para a 
resolução dos problemas do curso, sempre em estreita relação com o colegiado e núcleo 
docente estruturante do curso. 

Como gestor, o coordenador precisa estar atento a avaliação continuada do curso, 
analisando os dados das avaliações externas e internas, traçando planos de ação em 
colaboração com o colegiado e o núcleo docente estruturante do curso. Também é 
essencial que tais informações sejam compartilhadas com a coordenação acadêmica do 
ICET, de forma a contribuir com a formação continuada dos docentes do ICET 
proporcionada na Semana Pedagógica. 

8.2. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia é composto por professores cuja formação contempla as diferentes 
vertentes do curso. Todos os docentes têm vínculo com a UFAM em regime de dedicação 
exclusiva (D.E.) e o percentual de doutores é de 82%.  

O NDE deverá observar e zelar pela observância das Diretrizes Curriculares 
Nacionais. O núcleo tem atuação fundamental na construção, implantação, 
desenvolvimento, avaliação e reestruturação do projeto pedagógico do curso. 
Adicionalmente tem atribuições de incentivar o desenvolvimento da pesquisa e da 
extensão articuladas às necessidades da graduação e à área de conhecimento do curso, 
assim como outras ações para fins de consolidação do perfil do egresso. 
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O presidente do núcleo docente estruturante será o coordenador do curso de 
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia. Caberá ao presidente convocar e presidir 
as reuniões, representar o NDE junto aos órgãos institucionais, encaminhar propostas e 
sugestões do NDE ao Colegiado do Curso, para deliberações e coordenar e integrar as 
ações do NDE aos demais colegiados e instâncias institucionais, conforme as resoluções 
n. 62/2011 CEG/CONSEPE/UFAM e 01/2010 CONAES/MEC. 

8.3. Atuação do Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia está 
institucionalizado através de portaria do Diretor do Instituto de Ciências Extas e 
Tecnologia. De acordo com a Resolução n. 009/2009 CONSAD/UFAM, os Colegiados 
de Curso de Graduação são constituídos por 6 docentes, 2 discentes e 1 técnico 
administrativo em educação, além do presidente que deverá ser o Coordenador de 
Curso. 

O Colegiado é um órgão deliberativo que atua na coordenação didática do curso. 
Entre outras atribuições apresentadas na supracitada resolução constam: (a) elaborar, 
implementar e avaliar o Projeto Pedagógico do curso, aprovar a oferta semestral de 
disciplinas, aprovar os planos de ensino das disciplinas, propor aos órgãos competentes 
providências para a melhoria do ensino do curso e promover o processo de escolha do 
Coordenador e Vice-Coordenador. 

Reuniões ordinárias são convocadas pelo presidente com frequência mensal para 
discussões e deliberações. Além das reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias 
podem ser convocadas quando necessário. As deliberações são registradas em atas e 
os processos que decorrem das mesmas são executados e acompanhados 
principalmente por meios eletrônicos como: e-mails, Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) e portal e-campus. 

O Colegiado de Curso também acompanhará as ações didático-pedagógicas, do 
corpo docente e tutorial e das ações administrativas e infraestrutura por meio do Plano 
de Ação da Coordenação de Curso (PACC). O PAAC foi estabelecido por meio da 
portaria n. 053/2018 PROEG/UFAM e será apreciado pelo Colegiado semestralmente. 
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Quadro 12 – Corpo docente, regime de trabalho, tempo de experiência no magistério dos professores que lecionam no curso. 

 Dados Gerais 
 

Experiência Profissional  (em anos) 

N Nome Titulação 
Regime  

de 
Trabalho 

Licenciado Profissional 
Docência 

Ed. 
Básica 

Docência 
Ed.  

Superior 

Área de 
conheciment

o 
Link Lattes 

1 
ALEX MARTINS 

RAMOS 
Doutorado DE NÃO 

****** 2 
12 Química http://lattes.cnpq.br/36473003

36718935 

2 ANA PAULA FACCIO Mestrado DE SIM 
****** **** 

11 Matemática http://lattes.cnpq.br/52721136
14631598 

3 
ANTONIO UBIRATAN 

RAPOSO DA CAMARA 
ALENCAR 

Mestrado DE SIM 
****** **** 

12 Letras 
http://lattes.cnpq.br/12453748

28146829 

4 
AURELIO IZUKA 

ZANELATO 
Mestrado DE NÃO 

****** 3 
8 Física http://lattes.cnpq.br/24107593

94451734 

5 
BRUNO SAMPAIO 

SANT ANNA 
Doutorado DE SIM 

****** 4 
10 Biologia http://lattes.cnpq.br/41244487

14701498 

6 
CRISTIANE VIZIOLI DE 

CASTRO GHIZONI 
Doutorado DE NÃO 

****** **** 
4 Química http://lattes.cnpq.br/12675183

47915388 

7 
CLEUTON DE SOUZA 

SILVA 
Doutorado DE SIM 

2 3 
12 Química http://lattes.cnpq.br/91979120

86306830 

8 
DOMINIQUE 

FERNANDES DE 
MOURA DO CARMO 

Doutorado DE SIM 
13 3 

9 Química 
http://lattes.cnpq.br/53358727

95706515 

9 
ELIANE BATISTA DE 

LIMA FREITAS 
Doutorado DE SIM 

25 20 
7 Pedagogia http://lattes.cnpq.br/32345923

23714659 

10 
ELSON ALMEIDA DE 

SOUZA 
Doutorado DE NÃO 

**** 3 
7 Química http://lattes.cnpq.br/27229665

63117069 
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11 
ERICO LUIS HOSHIBA 

TAKAHASHI 
Doutorado DE SIM 

**** **** 
9 Biologia http://lattes.cnpq.br/23053486

27151344 

12 
FABIANA MARIA 

MONTEIRO 
PASCHOAL 

Doutorado DE NÃO 
**** 1 

9 Química 
http://lattes.cnpq.br/20672232

86450157 

13 
FABIO MEDEIROS 

FERREIRA 
Doutorado DE NÃO 

12 **** 
12 Agronomia http://lattes.cnpq.br/73200301

53521343 

14 
FABRICIO VALENTIM 

DA SILVA 
Doutorado DE SIM 

6 5 
10 Pedagogia http://lattes.cnpq.br/79070371

35314095 

15 
GEONE MAIA 

CORREA 
Doutorado DE SIM 

**** 3 
12 Química http://lattes.cnpq.br/72744880

66461409 

16 JOSÉ GIL VICENTE Doutorado DE SIM 
3 5 

2 Pedagogia http://lattes.cnpq.br/82934796
24572875 

17 
GUSTAVO FRIGI 

PEROTTI 
Doutorado DE NÃO 

**** **** 
5 Química http://lattes.cnpq.br/19584007

99184489 

18 
GUSTAVO YOMAR 

HATTORI 
Doutorado DE NÃO 

**** **** 
10 Agronomia http://lattes.cnpq.br/00012414

54764431 

19 
ISABEL REIS 
GUESDON 

Doutorado DE SIM 
1  **** 

13 Biologia http://lattes.cnpq.br/90382661
08694107 

20 
IGNÊS TEREZA 

PEIXOTO DE PAIVA 
Doutorado DE NÃO 

**** **** 
16 Pedagogia http://lattes.cnpq.br/50821314

59505712 

21 
JEAN MICHEL DOS 
SANTOS MENEZES 

Mestrado DE SIM 
**** **** 

1 Química http://lattes.cnpq.br/88140439
36631116 

22 
LUIZ PEREIRA DA 

COSTA 
Doutorado DE SIM 

26 23 
8 Química http://lattes.cnpq.br/50274394

16824412 

23 
MARGARIDA CARMO 

DE SOUZA 
Doutorado DE SIM 

13 **** 
13 Química http://lattes.cnpq.br/56370467

30418800 
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24 
NAYANA CRISTINA 

GOMES TELES 
Doutorado DE NÃO 

**** 3 
12 Psicologia http://lattes.cnpq.br/83762557

67367217 

25 
NIVEA CRISTINA 
GUEDES MUNIN 

Doutorado DE NÃO 
**** **** 

12 Química http://lattes.cnpq.br/07620030
29918427 

26 
PAULO ASSUNCAO 
SILVA DOS ANJOS 

Mestrado DE SIM 
**** 28 

11 Filosofia http://lattes.cnpq.br/32400264
28918489 

27 
PIERRE ANDRE DE 

SOUZA 
Doutorado DE SIM 

**** 6 
7 Química http://lattes.cnpq.br/34280612

04977867 

29 
SAMANTHA AQUINO 

PEREIRA 
Doutorado DE SIM 

**** **** 9 Biologia 
http://lattes.cnpq.br/71953268

53163560 

30 
TIAGO PEREIRA 

GOMES 
Mestrado DE SIM 

**** 8 1 Pedagogia 
http://lattes.cnpq.br/25357629

64732643 

31 
VALDOMIRO 

LACERDA MARTINS 
Doutorado DE SIM 

**** **** 11 Química 
http://lattes.cnpq.br/80356096

56589581 

32 
VANDERLEI LUIZ 

SITTA SEVERGNINI 
Doutorado DE  

   Química 
 http://lattes.cnpq.br/0518540

814689250 

33 
WANDERSON 
GONCALVES 

TRINDADE 
Doutorado DE NÃO 

**** **** 8 Química 

http://lattes.cnpq.br/92554041
02992255 

34 
WEENDEL TRINDADE 

PEREIRA 
Mestrado DE SIM 

**** **** 12 Física 
http://lattes.cnpq.br/99708534

20826636 

35 
WELMA SOUSA SILVA 

CARNEIRO 
Doutorado DE SIM 

2 **** 10 Biologia 
http://lattes.cnpq.br/93563134

41181696 
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Quadro 13 – Identificação, qualificação, regime de trabalho e tempo de permanência do corpo técnico que atua no curso. 

No Nome Qualificação 
Regime de 
Trabalho 

Tempo médio 
de permanência 

1 Adriana Paula Farias Graduação em Farmácia 40h/semana 8 meses 

2 Almir Alberto Fontes Neto Técnico em Química 40h/semana 9 anos 

3 Ana Daniella Simões da Silva Graduação em Biblioteconomia 40h/semana 5 anos 

4 Arley José Moraes Barreto 
Graduação em Administração e em Ciência Política com 

especialização em Recursos Humanos, Marketing e 
Administração Empresarial. 

30h/semana 12 anos 

5 Bruno Lima Ferreira Bacharel em Química Industrial 40h/semana 2,5 anos 

6 Cláudio José da Silva Leal Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa 40h/semana 5 anos 

7 Daivison Trindade de Oliveira Graduação em psicologia 40h/semana 11 anos 

8 Emerson de Paulo Fonseca Dantas 
Licenciatura em Ciências biológicas com mestrado em 

Ciências e Tecnologia para Recursos Amazônicos 
40h/semana 11 anos 

9 Firmino José Lira Rosas 
Graduação Engenharia Florestal com mestrado em 

Engenharia de Produção 
40h/semana 12 anos 

10 Francisco Emiliano de Moraes Neto Bacharel em Química 40h/semana 7 anos 

11 Frank Mota da Costa Ensino Médio completo 40h/semana 12 anos 

12 Helen Carmem Ferreira Rebouças 
Graduação em Arquitetura e urbanismo com mestrado em 

transporte e trânsito 
40h/semana 11 anos 

13 Kátia Maria Melo de Vasconcelos 
Graduação em Biblioteconomia com especialização em 

Museologia 
40h/semana 

11 anos e 4 
meses 

14 Katiane Campos Nogueira Vieira 
Graduação em Biblioteconomia e pós –graduada em 

psicopedagogia 
40h/semana 12 anos 
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15 Lúcia Regina Nascimento da Silva 
Graduação em Administração com especialização em gestão 

pública 
40h/semana 2 anos 

16 Maria Katriane de Azevedo Jacaúna Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa 40h/semana 11 anos 

17 Maria Eliane Barbosa Lacerda 
Graduação em Administração com especialização na 

docência de Ensino Superior 
40h/semana 9 anos 

18 Marilena de Araújo Silva Graduação em Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos 40h/semana 
11 anos – ICET, 
24 anos – UFAM 

19 Monik de Castro Rodrigues Graduação em Administração 40h/semana 1 ano 

20 Naira de Souza Gomes 
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia com mestrado 

em Ciências e Tecnologia para Recursos Amazonicos 
40h/semana 11 anos 

21 Naydson Lima de Aquino Graduação em Letras 40h/semana 
5 anos e 2 

meses 

22 Orlando Glória de Souza Graduação em Letras e especialização em Gestão Pública 40h/semana 7 anos 

23 Ruan da Silva Rego Bacharel em Sistema de Informação 40h/semana 5 anos 

24 Sulcimilena Mady Flores Graduação em Farmácia 40h/semana 9 anos 
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9. INFRAESTRUTURA 

9.1. Instalações e Equipamentos 

O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia-ICET possui dois Campi na 
cidade de Itacoatiara-AM. O Campus Sede Moysés Benarrós Israel está localizado 
na Rua Nossa Senhora do Rosário, N° 3863, Bairro Tiradentes, CEP: 69.103-128 
e o Campus Professor Anilton de Souza Filho, localizado Margem esquerdo da 
Rodovia AM 010, Km 260, N° 260, sentido Manaus-Itacoatiara. Além disso, o ICET 
é constituído pela Residência Universitária Josenita de Oliveira Alves, situada na 
Avenida Mario Andreazza com a Rua Adolfo Olímpio, N° 01, Bairro Santo Antônio, 
CEP: 69.103-076. O ICET totaliza aproximadamente 11.448,81m² de área 
construída no Campus Sede, cerca de 4.450m² no Campus II, e 4.450m² na RUNI.  

As instalações que atendem o curso, estão distribuídas em 6 blocos do 
Campus Sede:  

Bloco A - Autazes: 
- 23 salas de aula de 62m2; 
- 2 salas de aula de 102m2; 
- 1 sala de aula de 31m2;  
- 1 sala de aula de 24m2;  
- Auditório de 190m2 com 227 lugares; 
- Mini auditório de 24m2 com 54 lugares.  
Bloco B - Itapiranga: 
- Direção; 
- Coordenação Administrativa; 
- Coordenação Acadêmica; 
- Gerências (Patrimônio Material e Manutenção, Recursos Humanos, 
orçamento e Finanças e Licitação).  
Bloco C - Silves: 
- Instalações do curso de Engenharia de Produção. 
Bloco D - Urucará: 
- 8 Laboratórios de Farmácia; 
- 6 Laboratórios de Química, 
- 6 Laboratórios de Biologia;  
- 2 Laboratórios de Matemática; 
- 3 Laboratórios de Física; 
- 7 Laboratórios de Informática. 
Bloco E - Urucurituba: 
- 113 Gabinetes de professores; 
- Coordenações de Curso; 
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- Secretaria das Coordenações de Curso; 
- Biblioteca com 102 m2; 
- Sala de estudo individual e em grupo, com 140 m2.  
Bloco F – Itacoatiara: 
- Gerência de Recursos Humanos: Divisão de Assuntos Estudantis e 
Acessibilidade 

O Instituto disponibiliza infraestrutura de suporte à acessibilidade com 
rampas de acesso desde a entrada do Instituto até os blocos de salas de aula e 
laboratórios, vagas de estacionamento específicas para portadores de 
necessidades especiais, garantindo sinalização para circulação segura de 
portadores de deficiência física. Quatro elevadores dão acesso, respectivamente, 
aos prédios dos blocos de professores, salas de aula, dos laboratórios e do prédio 
administrativo. 

9.2. Salas de Aula 

As disciplinas teóricas do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e 
Biologia são ofertadas nas salas de aula do ICET, que disponibiliza 23 salas de 
aula com capacidade para 50 alunos, além de 2 salas de aula com capacidade 
para 70 alunos e 2 salas menores com capacidade para 20 alunos. Todas as salas 
de aula possuem climatização e quadro branco, mesas e cadeiras para alunos e 
professor. Como recursos de auxílio no ensino–aprendizagem, os professores têm 
acesso a retroprojetor, disponível na secretaria de coordenação de cursos, bem 
como pincel, apagador, resma de papel e sala de impressões. 

9.3. Biblioteca 

A Biblioteca do Instituto possui acervo bibliográfico patrimoniado que 
totaliza um quantitativo de 2798 títulos e 17717 exemplares registrados para os 
cursos do Instituto, dos quais 312 acervos e 1354 exemplares atendem o Curso 
de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia. As obras estão organizadas e 
registradas no Sistema Pergamum, onde o aluno cadastrado pode fazer consultas 
e outras pesquisas junto ao catálogo online. 

Os discentes contam ainda com computadores localizados na Biblioteca 
Setorial do ICET/UFAM, com acesso à internet, podendo acessar o acervo 
bibliográfico, periódicos cadastrados, além de softwares básicos de produção 
textual e gráfica. Como espaço complementar, o usuário pode ainda concentrar 
seus estudos em duas salas de leitura. 
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9.4. Laboratório de Informática 

Os discentes têm acesso aos recursos dos laboratórios de informática do 
ICET, proporcionando apoio no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, 
desde que respeitados os horários e regimento de funcionamento. O acesso ao 
software ocorre por meio de autenticação no sistema, a fim de manter a segurança 
de acesso aos laboratórios, organização e conservação dos espaços e 
equipamentos compartilhados. 

9.5. Laboratório de Ensino 

O Curso oferece 16 laboratórios nas áreas de Química, Biologia, área da 
saúde e informática (Quadro 11), onde são realizadas diversas atividades do 
curso, de ensino, pesquisa e extensão. Os laboratórios de ensino possuem cerca 
de 31 a 62 m2, com capacidade para aproximadamente 25 alunos na oferta de 
disciplinas práticas, bem como recebem outras atividades de programas de 
ensino, pesquisa e extensão. O horário de funcionamento é equivalente ao 
expediente dos técnicos de laboratório, durante o período matutino (08:00 as 
12:00) e vespertino (14:00 as 18:00). Apenas os laboratórios de informática 
estendem seu funcionamento no período noturno (18:00 as 22:00).  As atividades 
fora do horário de expediente são devidamente autorizadas junto a Coordenação 
de Laboratório e Coordenação administrativa. 

Os laboratórios são equipados com material de consumo e materiais 
permanentes necessários para oferta de disciplinas práticas e experimentais, 
proporcionando condições para sua execução. Além disso, os laboratórios que 
oferecem insalubridade são equipados com Equipamentos de Segurança 
Coletivos, como Capela de exaustão de gases e Chuveiro lava olhos, bem como 
são disponibilizados Equipamentos de Proteção Individual-EPI’s, como luvas, 
máscaras e óculos. Os laboratórios do curso estão organizados da seguinte forma: 
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Quadro 11 – Laboratórios-Finalidades-Atividades Realizadas 

NOME DO LABORATÓRIO FINALIDADE ATIVIDADES REALIZADAS EQUIPAMENTOS 

Laboratório de Química Geral e 
Físico-Quimica - 201 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Aulas experimentais de Química 
Geral, Química Analítica e Físico-
Química. Atividades de pesquisa e 
extensão nas áreas de química e 

afins. 

Agitador magnético, Agitador magnético com aquecimento, Balança semi-
analítica, Bomba de vácuo, Capela de exaustão de gases, Chuveiro de aço, 

Destilador de água, Desumidificador, Estuda de secagem e esterilização, Forno 
Mufla, Fogão elétrico, Medidor de pH de bancada, Quadro branco, Bancos e Ar 

condicionado. 

Laboratório de Química Analítica e 
Química Inorgânica - 203 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Aulas experimentais de Química Geral 
e Química Inorgânica.  Atividades de 
pesquisa e extensão nas áreas de 

química e afins. 

Fogão elétrico duas placas, Mantas aquecedoras, Aparelhos de ponto de fusão, 
Balança semi-analítica, Bomba de vácuo, Banho Maria, Agitador magnético com 
aquecimento, Capela de exaustão, Fogão de mesa, Chuveiro de aço, Estuda de 
secagem e esterilização, Evaporador rotativo, Cuba em aço inoxidável, Banho 

ultratermostatizado, Forno mufla, Biodestilador de água, Quadro branco, Bancos e 
Ar condicionado. 

Laboratório de Química Orgânica - 
205 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Aulas experimentais de Química Geral 
e Química Orgânica. Atividades de 
pesquisa e extensão nas áreas de 

química e afins 

Condutivímetro microprocessado, Destilador de água, Manta aquecedora, 
Evaporador rotativo, Cuba em aço inoxidável, Banho Maria, Medidores de pH de 
bancada, Chapa aquecedora analógica, Câmara escura UV, Balança Analítica, 

Banho Maria, Agitador magnético com aquecimento, Capela de exaustão, 
Chuveiro de aço, Bomba de vácuo, Banho ultratermostatizado, Estufa de secagem 

e esterilização, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado.. 

Laboratório de Química - 209 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Aulas experimentais, trabalhos de 
PIBIC, TCC e mestrado nas áreas de 

Físico-Química, Química Analítica 
Instrumental, Química Inorgânica, 
Química Orgânica. Atividades de 
ensino, pesquisa e extensão nas 

áreas de química e afins. 

Destilador de água, Agitador magnético, nobreak/estabilizador, Estufa de secagem 
e esterilização, Forno mufla, Potenciontato, Prensa hidráulica, Potentiostato, 

Agitador magnético com aquecimento, Fogão elétrico, Balança digital, balanças 
analíticas, Espectrofotômetro, Capela de exaustão de gases, Medidor de pH de 
bancada, Bomba à vácuo, Purificador de água Milli-Q; Geladeira, Cromatógrafo 

iônico, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Química - 211 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Aulas, experimentais, trabalhos de 
PIBIC, TCC e mestrado nas áreas de 

Físico-Química, Química Analítica 
Instrumental, Química Inorgânica, 

Química Orgânica e Ensino. 

Chapa aquecedora, banho maria, balança shimadzu, microcomputador, fisatom, 
bomba fisatom, chapa aquecedora, chuveiro em aço, três ar-condicionado 

Springer 21000 BTUS, suporte giratório para pipetas, viscosímetro, banho maria, 
fanem water, frizeer vertical continental, frizer flex vertical, estufa 
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Atividades de pesquisa e extensão 
nas áreas de química e afins. 

microprocessada, centrífuga, frizeer vertical refrigerador, Quadro branco, Bancos 
e Ar condicionado. 

Laboratório de Química - 213 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Aulas, experimentais, trabalhos de 
PIBIC, TCC e mestrado nas áreas de 

Química Orgânica e 
Microbiologia.Atividades de ensino, 
pesquisa e extensão nas áreas de 

química e afins. 

Evaporador rotativo, Cuba em aço, Chuveiro em aço, Geladeira, Freezer, 
Geladeira super freezer, Estufa de secagem e esterilização, Balança, Esterilizador 
infravermelho, Cabina de fluxo unidirecional, Incubadora, Banho ultratermostático, 

Bomba fistom, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Ensino de Química 
e Biologia - 204 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Local multiusuário. Preparo de 
material didático e desenvolvimento 
de trabalhos de PIBIC, PIBID, RP, 
TCC, atividades de extensão como 

PIBEX e PACE e monitoria. 

Mini-Biblioteca de livros didáticos do ensino Fundamental e Médio. Bebedouro, 
emplastificadora, luminária, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Experimentação 
Animal - 206 

Pesquisa 
Procedimentos de pesquisa da área 

de Zoologia 
Geladeira, Freezer, Fogão, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Microscopia - 208 Ensino 
Aulas práticas de Biologia Celular, 

Botânica, Zoologia, Fundamentos de 
Histologia e Embriologia 

Microscópios, Lupas, Máquina fotográfica acoplável ao microscópio/lupa para 
projeção. Desumidificador, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Botânica - 210 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Atividades de ensino como monitorias 
e elaboração de material didático. 

Atividades de pesquisa e extensão da 
área.Atividades de ensino como 

monitorias e elaboração de material 
didático. 

Estufa, Geladeira, Freezer, Micrótomo de mesa, Micrótomo rotativo manual, 
Microscópios, Lupas, lupas de mão, tesoura de poda, podão, Câmera fotográfica, 

Computador, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Zoologia - 212 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Atividades de ensino como monitorias 
e elaboração de material didático. 

Atividades de pesquisa e extensão da 
área. 

Microscópios, Lupas, Câmera fotográfica, Computador, Quadro branco, Bancos e 
Ar condicionado. 



PPC – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA E BIOLOGIA – ICET/UFAM 

126 
 

Laboratório de Biologia Molecular e 
Multiusuário - 214 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Local multiusuário. Aulas práticas de 
Biologia Molecular, Botânica, 

Zoologia, Geologia e Paleontologia 
Instrumentação para o Ensino de 
Biologia.  Atividades de ensino, 

pesquisa e extensão de diversas 
áreas. 

Capela de exaustão de gases, Estufa de secagem, Micropipetas, Banho Maria, 
centrífuga, transluminador, cuba e fonte de eletroforese, termociclador, 

Microscópio, Lupa, computador, geladeira, freezer, agitador magnético, Máquina 
fotográfica acoplável ao microscópio/lupa para projeção, Quadro branco, Bancos e 

Ar condicionado. 

Laboratório de Bioquímica - 103 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Aulas práticas de Bioquímica. 
Atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da área. 

Capela de exaustão de gases, Banho Maria, Espectofotômetro, Quadro branco, 
Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Microbiologia - 107 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Aulas práticas de Microbiologia.  
Atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da área. 

Fogão, contador de colônias, balança semi-analitica, Agitador magnético, Estufa 
de cultura bacteriológica, Estufa de secagem, Microscópios, Câmara de 

germinação, Máquina de gelo, Capela de exaustão de gases, Esterilizador, 
Geladeira, Desumidificador, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado. 

Laboratório de Anatomia Humana 
e Farmacologia - 104 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Aulas práticas de Anatomia e 
Fisiologia Humana. Atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da área. 
Modelos didáticos anatômicos, Quadro branco, Bancos e Ar condicionado 

Laboratório de Informática - 101 Ensino 
Aulas práticas de Informática.  
Atendimento aos discentes. 

Computadores, Quadro branco, cadeiras e Ar condicionado. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é um processo que exige uma permanente reflexão acerca do “que 
fazer pedagógico”. Nessa perspectiva se desenvolveram as discussões e reflexões sobre 
o processo de reformulação e atualização do PPC do curso de Licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia do ICET/UFAM, elaborado em 2007. Dessa maneira, procurou-se 
mobilizar todos os sujeitos das diversas áreas de conhecimento que compõem a 
comunidade acadêmica do curso em questão, pois acredita-se que a discussão do 
planejamento pedagógico deve ser resultante da efetiva e orgânica participação de todo 
o coletivo.  

Assim, no processo de reformulação deste PPC, para atender aos desafios 
históricos e as adversidades enfrentadas pelo curso procurou-se reunir as contribuições 
das gestões anteriores e colher as melhores percepções dos educadores das diferentes 
áreas. É importante salientar que, estes desafios emergem dos diversos campos da 
conjuntura e da esturutura da sociedade seja no campo econômico, político, social e 
cultural. Daí a exigência de reforçarmos que, toda prática pedagógica é uma prática 
política e toda prática política resulta em uma ação pedagógica.  

Nesta perspectiva podemos destacar a contribuição do filósofo Antonio Gramsci 
(1891-1937) quando considera que, “a relação pedagógica não pode limitar-se as 
relações especificamente escolares, através das quais as novas gerações entram em 
contato com as antigas. Essa relação existe na sociedade em seu conjunto [...] Toda 
relação de hegemonia é necessariamente pedagógica”. Isto nos leva a concluir que, 
nenhuma educação é neutra. Daí a preocupação que orientou a reformulação do PPC 
em articular uma formação robusta tecnicamente sem deixar de considerar a formação 
política do indivíduo, pois afinal de contas o educador que ensina, dialoga, que troca 
experiências em sala de aula deve ser o mesmo que reinvidica, que luta, que protesta 
por melhores condições de trabalho e por uma gestão democrática na escola. Em outras 
palavras, o exercício do educador precisa captar essa visão de totalidade do mundo.  

Deve-se considerar também as exigências legais e os problemas enfrentados pelo 
curso como elementos motivadores para a presente reformulação. Além disso, buscou 
articular a formação de sala de aula com outros elementos como a adequação do estágio 
docente a realidade e a resolução de problemas regionais permitindo o exercício da 
práxis. Levando em conta a incompletude do processo educacional, uma vez que, a 
vivência profissional em sala de aula se constitui como um elemento permanente de 
formação do educador sem deixar de considerar a necessidade da formação continuada 
que é uma atividade institucional e que deve ser um dos pontos principais de 
reinvindicação dos educadores.  
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Esta etapa de discussão não pretende esgotar todos os desafios tão somente uma 
etapa necessária que, precisará ser revista sempre os educadores e a comunidade 
acadêmica considerar a necessidade de adequação aos novos desafios de formação do 
professor e professor de ciências amazônida. 
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11. APÊNDICES 

11.1. APÊNDICE 1- NORMAS PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
RESOLUÇÃO 001/2021 

 
 

Estabelece Normas e Procedimentos para realização 
das Disciplinas de Estágio Supervisionado do Curso 

de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia.  
 

O COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA E 
BIOLOGIA no uso de suas atribuições Legais e Regimentais; CONSIDERANDO a 
necessidade de regulamentar a execução da Disciplina Estágio Supervisionado, 
RESOLVE ESTABELECER as seguintes Normas e Procedimentos para a realização da 
disciplina Estágio Supervisionado:  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º Este regulamento fixa as normas para os Estágios Supervisionados do CURSO 
DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA E BIOLOGIA de acordo com as 
disposições da Resoluções CNE/ Nº 2 de 19 de dezembro de 2019, Resolução CNE/CES 
Nº 7, de 11 de março de 2002 e Resolução CNE/CES Nº 8; de 11 de março de 2002 

 
CAPÍTULO II 

 
DOS ESTÁGIOS 

 
Art. 2º. O Estágio Supervisionado será cumprido em 3 (três) disciplinas nos 2 (dois) 
últimos períodos letivos (9° e 10° períodos), com carga de 420 (quatrocentas e vinte) 
horas de duração total.  
 
Art. 3º. O Estágio Supervisionado será realizado em Escolas da Educação Básica, com 
foco no Ensino Fundamental II durante o Estágio I e no Ensino Médio durante os Estágios 
II e III. 
 
Art. 4º. Para a matrícula nas disciplinas de Estágio Supervisionado, obrigatoriamente, o 
aluno deverá ter cursado anteriormente: 

I. todas as disciplinas até o 8º período para cursar o Estágio I;  
II. Estágio Supervisionado I, para cursar o Estágio Supervisionado II;  

III. Estágio Supervisionado I e Instrumentação para o Ensino de Química, para cursar 
o Estágio Supervisionado III; 
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CAPÍTULO III 
 

DAS FINALIDADES 
 
Art. 5º. A disciplina Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Ciências: 
Química e Biologia, tem por objetivo geral proporcionar a vivência prática da profissão, 
desde a percepção operacional/organizativa do ensino e seus desafios, ao 
desenvolvimento de habilidades em torno dos conteúdos aprendidos ao longo do curso, 
em áreas específicas consideradas de interesse para os estudantes.  
 
Art. 6º. São finalidades do estágio: 
 

I. Propiciar ao futuro professor o conhecimento de seu campo de trabalho, da 
realidade educacional e da complexidade do processo ensino-aprendizagem; 

II. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes relativas à profissão docente, 
considerando o contato direto com o campo de estágio e a formação teórica 
proporcionada pelo curso. 

III. Vivenciar processos de ensino e pesquisa na escola-campo ou em outros espaços 
previamente aprovados, para que os alunos desenvolvam condições e convicções 
favoráveis à continuidade da sua formação. 

IV. Contribuir para o desenvolvimento de sua profissionalidade docente, de seus 
saberes e competências profissionais; 

V. Elaborar, desenvolver e avaliar projetos educativos, a partir do diagnóstico da 
realidade vivenciada na escola-campo, voltados a melhoria da educação básica. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR COORDENADOR DA DISCIPLINA 
 
Art. 7º. A execução das disciplinas de Estágio Supervisionado ficará a cargo dos seus 
respectivos professores coordenadores, abrangendo as atividades na Universidade e 
nas escolas;  
 
Art. 8º. São obrigações do Coordenador da Disciplina:  

I. estabelecer contato com a rede escolar do município, por meio da Secretaria 
municipal de Educação-SEMED e Secretaria Estadual de Educação-SEDUC e 
para então consolidar a distribuição dos alunos nas mesmas; 

II. mediar a indicação dos professores supervisores nas escolas; 
III. acompanhar as atividades do estágio na Universidade e nas escolas; 
IV. avaliar o Plano de Trabalho e o Relatório Final. 

 
Art. 9º. Para elaboração do Relatório Final do Estágio Supervisionado, o discente utilizará 
o modelo disponibilizado pelos professores coordenadores da disciplina. 
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CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES DO ALUNO 

 
Art. 10º. São obrigações do Aluno:  
 

I. apresentar ao professor Coordenador do Estágio Supervisionado e ao professor 
supervisor um Plano de Trabalho, de acordo com o conteúdo programático 
sugerido pelo professor supervisor da escola; 

II. cumprir os horários estabelecidos com o professor supervisor; 
III. executar suas atividades de acordo com o planejamento e entregar ao professor 

supervisor o formulário de frequência preenchido e assinado e ao final da 
disciplina entregar ao professor coordenador; 

IV. ministrar no mínimo 03 (três) aulas com presença do professor supervisor e o 
professor coordenador para avaliação; 

V. desenvolver suas atividades como Diário de Classe, Formulário de Frequência e 
Relatório de intervenção e Regência, coletando dados para a elaboração do 
Relatório Final; 

VI. ao final da disciplina, apresentar Relatório Final ao Coordenador da Disciplina e 
professor supervisor. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 11º. Compete ao Colegiado e NDE do Curso avaliar casos omissos, sendo expedidas 
normas complementares que se fizerem necessárias. 
 
Art. 12º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação salvo disposição em 
contrário. 
 
 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS.  
 
 
Resolução aprovada em Reunião do Colegiado de Curso (Ata Protocolo SEI: 0506512). 
 

Itacoatiara 09/04/2021. 
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11.2. APÊNDICE 2- ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

RESOLUÇÃO Nº 02/2021- CCQB / ICET 
 

Estabelece Normas e Procedimentos para 
Realização das Atividades Acadêmico-
Científico-Culturais do Curso de Licenciatura 
em Ciências: Química e Biologia do Instituto 
de Ciências Exatas e Tecnologia da 
Universidade Federal do Amazonas 

 
O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: 
QUÍMICA E BIOLOGIA do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade 
Federal do Amazonas (ICET/UFAM), no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma para realização das 
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) ou Atividades Complementares; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 018/2007 - CEG/CONSEPE, que regulamenta as 
atividades complementares dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do 
Amazonas; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) ou Atividades 
Complementares são todas aquelas realizadas pelos discentes e que estão relacionadas 
com o Ensino, Pesquisa e Extensão, além de outras atividades relacionadas à formação 
profissional, que sejam consideradas relevantes para que o discente adquira, durante a 
integralização curricular do seu curso, os saberes, as competências e habilidades 
necessárias à sua formação. 
 
Art. 2º - Essas atividades possibilitam ao aluno oportunidades para refletir e aprimorar 
os conteúdos teóricos discutidos em cada disciplina, estabelecendo uma interface entre 
teoria e realidade a partir das atividades complementares desenvolvidas a cada 
semestre. 
 
Art. 3º - As Atividades Complementares deverão ser avaliadas e validadas por uma 
Comissão de Avaliação de Atividades Acadêmico-Científico Culturais, constituída por até 
4 (quatro) docentes do curso nomeados pelo Colegiado do Curso, com mandato de 2 
(dois) anos renováveis por igual período. 
 
Art. 4º - As Atividades Complementares deverão contemplar um total de 200 (duzentas) 
horas e podem ser realizadas desde o primeiro semestre do curso de Licenciatura em 
Ciências: Química e Biologia.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: O aproveitamento das AACC´s só poderão ser solicitadas 

após a aprovação na disciplina Elaboração de Projetos.   
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§ 1º Todas as Atividades Complementares deverão estar relacionadas à área do 
curso. 

§ 2º Os documentos comprobatórios obtidos eletronicamente devem conter código 
de autenticidade (válido) para conferência da comissão de avaliação da AACC. Os 
demais documentos deverão ser autenticados por um servidor no ato da entrega, 
onde o discente deverá apresentar, junto com a cópia, o documento original. 

§ 3º Poderão ser validadas atividades realizadas pelo aluno somente a partir de sua 
matrícula institucional no curso. 
 
§ 4º As Atividades Complementares registradas como complementares no histórico 
do discente não poderão ser aproveitadas como carga horária optativa. 

 
Art. 6º - Cabe à Coordenação de Curso encaminhar as solicitações de aproveitamento de 
AACC  para a comissão de avaliação, que analisará a documentação e atribuirá carga 
horária conforme  documento comprobatório e respeitando a “Carga Horária Máxima” de 
cada atividade, de acordo com o quadro abaixo. No caso        do documento comprobatório 
não especificar a carga horária da atividade, deverá ser computada a carga horária 
mínima estabelecida conforme definido no campo “Carga Horária Mínima”. 
 
Art. 7º - O campo “Aproveitamento Máximo” indica a carga horária máxima que pode ser 
aproveitada como Atividade Complementar para uma determinada atividade. 
 
Art. 8º - O cômputo da carga horária de cada Atividade Complementar deverá seguir o 
seguinte trâmite: Após a solicitação do aluno das atividades realizadas, a Comissão de 
Avaliação de AACC irá analisar os documentos comprobatórios e emitir um parecer. Em 
seguida, deve encaminhar para a Coordenação do Curso para que seja submetido à 
apreciação do Colegiado do CCQB. O Colegiado apreciará e aprovará ou não o parecer 
do avaliador da comissão. Finalmente, a Coordenação de Curso poderá lançar no portal 
e-Campus a carga horária aprovada de AACCs, que ficará registrada no histórico do 
discente. Em cada ano, os arquivos comprobatórios do pedido de Aproveitamento de 
ACCs serão anexados e arquivados em processo no Sistema Eletrônico de Informações- 
SEI, para posterior consulta da comissão, se necessário.  
 
Art. 9º - A presente norma somente poderá ser alterada através da aprovação de maioria 
simples  do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia do ICET 
em reunião convocada para tal fim. 
 
Art. 10 - Compete ao Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia 
dirimir dúvidas referentes à interpretação da presente norma, bem como em relação aos 
casos omissos, sendo expedidas normas complementares que se fizerem necessárias. 
 
Art. 11 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, salvo disposição 
em contrário. 
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Quadro 7 – Atividades acadêmico-científico-culturais por modalidade e respectativas cargas horárias 

MODALIDADE: ENSINO 

Sigla Atividade CH 
mínima 

CH 
máxima 

Documento 
comprobatório 

EN1 Ministrante de curso/minicurso/treinamento 6 20 Certificado e/ou 
declaração 

EN2 Palestrante em congressos, seminários, 
simpósios, conferências, fóruns e outros 

similares 

4 10 Certificado e/ou 
declaração 

EN3 Debatedor/Mediador em mesa redonda 6 15 Certificado e/ou 
declaração 

EN4 Atividade de monitoria desenvolvida em 
relação às disciplinas oferecidas na área e 

conhecimento 

60 120 Certificado e/ou 
declaração 

EN5 Participação em programa Especial de 
Treinamento (PET) 

60 120 Certificado 

EN6 Carga horária optativa excedente (carga 
horária total da disciplina) 

30 90 Histórico 

EN7 Estágios não obrigatórios, vinculados ao 
Ensino de Graduação e à matriz curricular 

do Curso em que o aluno se encontra 
matriculado (carga horária obrigatória 

especificada no contrato) 

30 60 Contrato 

EN8 Participação como bolsista ou voluntário em 
subprojeto vinculado ao PIBID e RP 

30 120 Certificado e/ou 
declaração 

 

MODALIDADE: PESQUISA 

Sigla Atividade CH 
mínima 

CH 
máxima 

Documento 
comprobatório 

PE1 Participação como bolsista ou voluntário em 
projetos de pesquisa PIBIC/PIBIT 

60 120 Certificado 

PE2 Participação em projetos de pesquisa 
aprovados em outros programas 

60 120 Certificado 

PE3 Autor de artigo científico completo publicado 
em periódico com comissão editorial 

40 40 Página do artigo 
que conste a 
referência do 
periódico 

PE4 Coautor de artigo científico completo publicado 
em periódico com comissão editorial 

20 20 Página do artigo 
que conste a 
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referência do 
periódico 

PE5 Autor de artigo científico completo publicado 
em anais de eventos com comissão 

editorial/científica 

20 20 Certificado e/ou 
declaração 

PE6 Coautor de artigo científico completo publicado 
em anais de eventos com comissão 

editorial/científica 

10 10 Certificado e/ou 
declaração 

PE7 Autor de resumo expandido (artigo resumido) 
publicado em anais de eventos com comissão 

editorial/científica 

15 15 Certificado e/ou 
declaração 

PE8 Coautor de resumo expandido (artigo 
resumido) publicado em anais de eventos com 

comissão editorial/científica 

7 7 Certificado e/ou 
declaração 

PE9 Autor de resumo científico publicado em anais 
de eventos com comissão editorial/científica 

10 10 Certificado e/ou 
declaração 

PE10 Coautor de resumo científico publicado em 
anais de eventos com comissão 

editorial/científica 

5 5 Certificado e/ou 
declaração 

PE11 Autor de livros com ISBN 80 80 Capa e Ficha 
Catalográfica 

PE12 Organizador de livros com ISBN 60 60 Capa e Ficha 
Catalográfica 

PE13  
Autor de capítulo de livro com ISBN 

40 40 Capa, Ficha 
Catalográfica e 

Sumário 

PE14 Premiação em trabalho acadêmico 10 10 Certificado e/ou 
declaração 

PE15 Apresentação, como autor, de artigo científico 
com comissão editorial/científica em eventos 

de âmbitos regionais e nacionais 

10 10 Certificado e/ou 
declaração 

PE16 Apresentação, como autor, de artigo científico 
com comissão editorial/científica em eventos 

de âmbitos internacionais 

20 20 Certificado e/ou 
declaração 

PE17 Apresentação, como autor, de pôster ou painel 
em eventos científicos com comissão  

editorial/científica de âmbitos regionais e 
nacionais 

5 5 Certificado e/ou 
declaração 
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PE18 Apresentação, como autor, de pôster ou painel 
em eventos científicos com comissão 

editorial/científica de âmbitos internacionais 

10 10 Certificado e/ou 
declaração 

 
MODALIDADE: EXTENSÃO 

Sigla Atividade CH 
mínima 

CH 
máxima 

Documento 
comprobatório 

EX1 Participação em eventos científicos 
(congressos, seminários, simpósios, 
conferências, palestras, fóruns, workshops, 
etc.) 

10 20 Certificado e/ou 
declaração 

EX2 Participação em 
curso/minicurso/treinamento (presencial ou 
on-line) 

4 40 Certificado e/ou 
declaração 

EX3 Participação como membro de comissão 
organizadora de eventos científicos 

10 30 Certificado e/ou 
declaração 

EX4 Participação em projetos de assessoria e/ou 
consultoria com anotação de 
responsabilidade técnica 

10 30 Certificado e/ou 
declaração 

EX6 Participação no PACE 60 60 Certificado 

EX7 Participação no PIBEX 60 60 Certificado 

EX8 Participação em outros projetos de extensão 
aprovados em outros programas 

30 60 Certificado  

EX9 Representação discente comprovada no 
Colegiado de Cursos ou Conselhos 
Superiores (por mês) 

2 2 Declaração 

EX10 Participação, como atleta, nos jogos 
universitários da UFAM 

5 5 Certificado e/ou 
declaração 

EX11 Participação em 
Maratonas/Torneios/Olimpíadas Certificado 
e/ou na área de concentração do curso 

5 10 Certificado e/ou 
declaração 

EX12 Visita técnica às organizações não 
associada a uma disciplina 

2 10 Declaração 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS.  
Resolução aprovada em Reunião do Colegiado de Curso (Ata Protocolo SEI: 0506512) 

 
Itacoatiara, 09/04/21 
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11.3. APÊNDICE 3 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
RESOLUÇÃO 003 /2021 – CCQB/ ICET 

 

Normatiza as atividades relacionadas  
ao Trabalho de Conclusão de Curso 

 

CONSIDERANDO as atribuições do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia do Instituto de Ciências Exatas 
e Tecnologia, da Universidade Federal do Amazonas; 

 

CONSIDERANDO que a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pelos 
discentes é uma atividade obrigatória para a conclusão do Curso de Licenciatura em 
Ciências: Química e Biologia. O presente documento normatiza as atividades e as 
competências de professores e alunos envolvidos nessa atividade. 

 

  RESOLVE: 

 

APROVAR no Colegiado do Curso a Normatização para a realização do Trabalho de 
Conclusão de Curso do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia, do 
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, da Universidade Federal do Amazonas. 

 

NORMATIZAÇÃO PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIA: QUÍMICA E BIOLOGIA 

 

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pelos discentes é uma atividade 
obrigatória para a conclusão do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia. 
No presente documento normatiza as atividades e as competências de professores e 
alunos envolvidos nessa atividade. 

 

Capítulo I – Competências ao Coordenador do Curso 

 

Art. 1º - Comunicar aos alunos que estão cursando o 8º período, na disciplina Elaboração 
de Projeto sobre a necessidade de começar a pensar no desenvolvimento da proposta de 
trabalho para o seu TCC para ser defendido no 10º período. 

 

Art. 2º - Informar o perfil do corpo docente do ICET para que os alunos possam conhecer 
e escolher o orientador. 
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Capítulo II – Competências ao professor responsável pela disciplina TCC 

 
Art. 3º - Disponibilizar os documentos sobre a Normatização para Trabalho de Conclusão 
de Curso, o Termo de Compromisso de Orientação do TCC (direcionado aos discentes 
para formalização da orientação com o professor) e a Ficha de Orientação (direcionado 
aos orientadores para acompanhamento das atividades do discente). 
 
Art. 4º - Garantir junto com a coordenação do Curso que todos os alunos matriculados na 
disciplina tenham um orientador do quadro docente do ICET. 
 
Art. 5º - Elaborar o calendário de todas as atividades relativas ao Trabalho de Conclusão 
de Curso, em especial o cronograma das defesas. 
 
Art. 6º - Orientar o aluno quanto ao regimento e normas para a defesa do TCC; 
 
Art. 7º - Mediar a formação das bancas examinadoras dos TCCs, através de um convite 
formal. 
 
Art. 8º - Elaborar e receber os documentos (atas, termos de aprovação e declarações) 
necessários para avaliação dos alunos pelas bancas examinadoras e auxiliar na 
organização da defesa pública. 
 
Art. 9º - Divulgar a programação de defesas dos TCCs para toda a comunidade 
acadêmica. 
 

Capítulo III – Competências aos professores orientadores 

 
Art. 10 - O orientador dever ser um professor do quadro docente do ICET e deverá 
respeitar o máximo de três orientandos por semestre. 
 
Parágrafo único – O orientador poderá formalizar a indicação de um co-orientador ao 
professor da disciplina.  
 
Art. 11 - O orientador e co-orientador têm os seguintes deveres específicos: 
 
I - Delimitar o tema do TCC; 
II - Atender o orientando, em horário e frequência previamente fixados; 
III - Orientar quanto a elaboração e redação do trabalho final; 
IV - Indicar e presidir a banca examinadora da defesa do TCC. 
 
Art. 12 - A substituição do orientador deverá ser comunicada e justificada perante o 
professor responsável pela disciplina. 
 
Parágrafo único - A responsabilidade pela elaboração e realização do TCC é 
integralmente do aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar 
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adequadamente suas funções e as atribuições decorrentes da sua atividade de 
orientação. 
 

Capítulo IV – Deveres do aluno ao cursar a disciplina TCC 
 
Art. 13 - Formalizar a orientação por meio do Termo de Compromisso de Orientação 
(Anexo II) e entregá-lo ao professor responsável pelo TCC no primeiro mês logo após o 
início das aulas previsto pelo calendário acadêmico; 
 
Art. 14 - Frequentar as aulas da disciplina e as orientações com o professor orientador; 
 
Art. 15 - Entregar mensalmente a Ficha de Acompanhamento (Anexo III) para o professor 
responsável pelo TCC; 
 
Art. 16 - Elaborar o trabalho final, conforme instruções do orientador; 
 
Art. 17 - Entregar o trabalho final aos membros da banca examinadora, com antecedência 
de no mínimo 5 (cinco) dias úteis da data de apresentação; 
 
Parágrafo único – Caso haja anuência do orientador e dos membros da banca esse prazo 
pode ser alterado. 
 
Art. 18 - As sessões de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso são públicas e 
poderão ocorrer de forma presencial ou remota. 
 
Parágrafo único: No caso de defesa remota deve ser utilizado as TICs disponíveis e o 
orientador com anuência da banca examinadora deve comunicar o professor responsável 
pela disciplina. 
 

Capítulo V – Normas para entrega do trabalho de conclusão 
 
Art. 19 - O TCC deve seguir um formato de monografia ou artigo científico, podendo 
abordar um tema teórico ou teórico-prático da área do curso; 
 
Art. 20 - O TCC deve seguir as normas de redação da Associação Brasileira de Normas 
e Técnicas – ABNT, ou no caso do TCC em formato de um artigo científico deve-se anexar 
as normas para submissão de trabalho previsto pelo periódico; 
 
Art. 21 - O discente deverá providenciar e encaminhar a cada membro da banca 
examinadora o trabalho final em formato digital (PDF) ou impresso, com anuência do 
orientador. 
 
Art. 22 - No momento da entrega do TCC o discente deve solicitar o comprovante de envio 
digital (e-mail) ou a ciência de recebimento pelos membros da banca que deverá ser 
entregue ao professor da disciplina em um prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis de 
antecedência da data da defesa. 
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Capítulo VI – Normas para a banca examinadora 
 
Art. 23 - A banca examinadora será composta por 3 (três) membros de áreas afins ao 
TCC, presidida pelo orientador; 
 
Art. 24 - Deve ser também indicado um membro suplente encarregado de substituir 
qualquer dos titulares em caso de impedimento; 
 
Art. 25 - Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da banca 
examinadora, deve ser marcada nova data para a defesa. O mesmo procedimento deve 
ser adotado caso haja falta de comunicação na modalidade remota. 
 
Art. 26 - Podem fazer parte da banca, professores de qualquer IES, desde que indicados 
pelo professor orientador. 
 
Art. 27 - Os membros da banca examinadora deverão assinar a ata ao final da sessão de 
defesa e posteriormente o termo de aprovação, incluindo o presidente. 
 
Art. 28 - Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem públicos os 
conteúdos do Trabalho de Conclusão de Curso antes de suas defesas. 
 
Art. 29 - Na defesa, o aluno tem até 20 (vinte) minutos para apresentar o seu trabalho e 
cada componente da banca examinadora tem até 10 (dez) minutos para fazer a arguição, 
dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos, para responder a cada um dos 
examinadores. 
  
Art. 30 - A defesa pública do TCC será avaliada levando em consideração o texto escrito, 
a sua exposição oral e a arguição pelos membros da banca examinadora, preenchendo a 
ficha com os critérios de avaliação (Anexo IV). 
 
Art. 31 - Por solicitação do discente e com anuência do orientador(a) acompanhado de 
justificativa a ser apreciado pelo Colegiado do Curso poderá ser realizada a defesa por 
participação dos membros da banca examinadora por vídeo conferência. 
 
Art. 32 - A atribuição da nota será realizada em consenso confidencial entre os membros 
da banca examinadora, logo após a defesa e em seguida divulgada ao aluno. 
 
Art. 33 - Para os trabalhos no formato de monografia, o aluno será considerado aprovado 
na disciplina de TCC se a média final for maior ou igual a 5 (de acordo com a resolução 
N⁰ 023/2017 – CONSEPE). 
 
Art. 34 - A avaliação final deverá ser registrada pelos membros da banca examinadora e 
em atas ao final da sessão de defesa e será emitido o termo de aprovação após as 
correções para depósito na Biblioteca; 
 
Art. 35 - Trabalhos de Conclusão de Curso-TCC da UFAM serão depositados no 
Repositório Institucional da UFAM neste endereço. 
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Art. 36 - O procedimento para depósito é realizado por meio de autodepósito no site: 
http://riu.ufam.edu.br, através de um login feito pelo próprio usuário conforme as seguintes 
orientações disponíveis neste link.  
 
Art. 37 - A exceção do autodepósito dos TCC's só ocorrerá caso o trabalho seja 
confidencial e/ou passível de patente, e este deverá ser depositado de forma presencial 
na Biblioteca conforme as orientações descritas aqui. 
 
Art. 38 - Aluno(a) que não entregar o TCC antes do término do semestre letivo, ou que 
não se apresentar para a defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em 
vigor será considerado reprovado e deverá iniciar todo o processo no próximo semestre. 
 

Capítulo VI – Aproveitamento do artigo aceito ou publicado como TCC 
 
Art. 39 - Para os casos de TCC na forma de artigo científico, mediante a publicação ou 
aceite do artigo, o discente pode solicitar a análise pelo colegiado em qualquer período da 
graduação. Em caso de aprovação do colegiado do curso, o aluno será dispensado do 
TCC, conforme previsto na resolução da UFAM. 
 
Art. 40 - O artigo deverá ser publicado em um periódico indexado ou com Qualis e o 
discente deverá ser um dos autores do trabalho, e com a autoria de pelo menos um 
professor do quadro pessoal do ICET. 
 
Art. 41 – Em solicitação conjunta, o professor do quadro do ICET juntamente com o 
aluno(a) deve formalizar o pedido, encaminhando cópia do artigo publicado. No caso de 
artigo com aceite, deve ser anexado documentos do periódico demonstrando que o artigo 
está aceito. Toda esta documentação deve ser anexada ao portal e-campus na opção 
Aproveitamento de estudo, conforme resolução 021/2007-CONSEPE.  
 
Parágrafo único – Na condição do artigo houver participação de mais de um discente do 
curso, este artigo só poderá ser aproveitado apenas uma única vez para apenas um aluno. 
 
Art. 42 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, salvo disposição em 
contrário 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS.  
 
Resolução aprovada em Reunião do Colegiado de Curso (Ata Protocolo SEI: 0506512). 

 
Itacoatiara, 09/04/21 
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ANEXO I 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO (MODELO) 

  

  

Eu _______Nome do orientador(a)______________________ professor (a) da área 

________________________ assumo o  compromisso  de  orientar  o  Trabalho  de  

Conclusão  de  Curso  do(s)  alunos(as) abaixo relacionados, tendo a responsabilidade 

de  acompanhar os trabalhos até sua defesa e entrega da versão corrigida, que deverá 

ocorrer antes do término do período previsto pelo calendário acadêmico.      

  

Aluno (a) Período Turma 

   

   

   

  

Itacoatiara (AM), ____ de _______________ de 20___. 

  

 

 

 

 _________________________     

Professor (a) 

Orientador(a) do TCC 
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ANEXO II 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO (MODELO)  
 

1.1. Dados de Identificação 

1.2. Aluno (a):____________________________________________ 

1.3. Ano/Semestre:_______________          Turma:__________                

1.4. Título do Trabalho: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.5. Professor (a) Orientador (a):_____________________________________  
 
 

Mês/Ano:______________________ 
 

REUNIÕES COM O ORIENTADOR(A) 
 

Atividades desenvolvida pelo(a) aluno(a) Data Assinatura do 

orientador(a) 

   

   

   

   

   

   

(inserir linhas se necessário)   
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ANEXO III 
 

FICHA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (MODELO) 

1.1. Dados de Identificação 

1.2. Aluno (a):____________________________________________ 

1.3. Ano/Semestre:_______________          Turma:__________                

1.4. Título do Trabalho: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.5. Professor (a) Orientador (a):_____________________________________  

 
1. Critérios de Avaliação Valor Nota 

Apresentação sintética do tema escolhido. Poderão ser utilizados 

os recursos   necessários, como: vídeo, transparência, data-

show, quadro e pincel, etc.   

0,0 – 2,0  

Argumentação de forma clara, objetiva e coerente. 0,0 – 2,0  

Compreensão     das     questões     propostas     pelos 

arguidores demonstrando organização lógica e clareza. 

0,0 – 2,0  

Segurança em demonstrar posições na área do estudo. 0,0 – 1,0  

Uso correto da terminologia aplicada à área do estudo. 0,0 – 1,0  

Capacidade de reavaliar afirmações e conceitos. 0,0 – 1,0  

Capacidade de enfrentar a situação de arguição com atitude 

profissional, com fluência oral. 

0,0 – 1,0  

 

Total da avaliação do TCC defesa 0,0 – 

10,0 

 

 

Monografia escrita (10,00)  +  Defesa (10,00)   

                                          2 

0,0 – 

10,0 

 

 

Itacoatiara (AM), ____de___________de 20______. 
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ANEXO IV 
 

ATA DE AVALIAÇÃO (MODELO) 

 
1.1. Dados de Identificação 

1.2. Aluno (a):____________________________________________ 

1.3. Ano/Semestre:_______________          Turma:__________                

1.4. Título do Trabalho: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.5. Professor (a) Orientador (a):_____________________________________  

 
1. Avaliação dos Arguidores Monografia 

(escrito) 

Defesa 

(Oral) 

Médias 

1 Arguidor    

2 Arguidor    

Orientador    

 

Média Final   (1+2+3)   =  _________ 

                             3                 

Assinaturas: 

1 Arguidor: ______________________________________________________ 

2 Arguidor: ______________________________________________________ 

Orientador: _______________________________________________________ 

 

 

Itacoatiara (AM), ____de___________de 20______. 
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ANEXO V 
 
 
 

TERMO DE APROVAÇÃO (MODELO) 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

_____________________________(Título do TCC)_________________________ 

elaborado pelo aluno(a) _____nome do(a) aluno(a)______________________julgado 

adequado por todos os membros da Banca Examinadora, para a obtenção do grau de 

Licenciado em Ciências: Química e Biologia e aprovado, em sua forma final, pelo Instituto 

de Ciências Exatas e Tecnologia. 

 

Itacoatiara (AM),____de_________de 20__. 

 

 

_________________________________________________ 

(Nome do orientador) 

Prof.(a) Orientador (a) do TCC 

 

 

Apresentado à Banca Examinadora integrada pelos seguintes professores:  

 

 

Presidente: (Nome do orientador e assinatura) ________________________________ 

 

Professor (a): (Nome do membro e assinatura) _______________________________ 

 

Professor (a): (Nome do membro) __________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


