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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 
 

 
1.1. Dados da Mantenedora 

 

A Associação Sequencial de Ensino Superior é uma Associação Civil sem 

Finalidade Lucrativa, com sede na Rua Engenheiro Aluísio Marques S/N, parque 

Maria Helena, no município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05854-110 

com seu Estatuto registrado no 5º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos 

e Civil de Pessoa Jurídica da comarca de São Paulo – capital, microfilme no 

0036159 – 25/09/2007. 

É uma associação inscrita no cadastro de contribuintes do Ministério da 

Fazenda – CNPJ/MF, sob o n° 09.302.588/0001-02, tendo como fins a difusão e 

o desenvolvimento do ensino em todos os níveis e modalidades, através da 

criação e manutenção de estabelecimentos de ensino e institutos científicos de 

ensino e pesquisa e desenvolvimento de projetos na área social. 

A constituição da mantenedora se deu pela experiência de seus 

fundadores na mantença de escolas com atuação na Formação Profissional de 

Técnicos em Nível Médio desde o ano de 2003 até a presente data, conforme 

relatado a seguir: 

Foi criado em 2003, inicialmente denominado Centro Técnico 

Profissionalizante Sequencial, na cidade de São Paulo, Região de Campo 

Limpo, distrito de Capão Redondo, objetivando a formação profissional de nível 

Técnico. Em pouco tempo a escola transformou-se em um paradigma do ensino 

técnico na região, trazendo consigo o desenvolvimento e a inclusão social. 

Inicialmente com três cursos autorizados: Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Radiologia e Técnico em Informática, a escola atingiu rapidamente sua meta 

inicial e partiu em 2004 para a autorização de novos cursos: Técnico em 

Eletrônica, Técnico em Farmácia e Segurança do Trabalho com a criação de 

novos laboratórios e duplicação de sua capacidade operacional e quantidade de 

discentes por meio da criação de mais onze salas, mais três laboratórios 

totalmente equipados e uma quadra poliesportiva. A expansão se deu ao longo 

dos anos de 2003 a 2005, com aproximadamente 5.000 m2 de infraestrutura 

preparada para atender mais de dois mil discentes. 

Impulsionada pela demanda na região Sul de São Paulo, em 2005 a 

Escola Técnica Sequencial iniciou sua expansão através de reformas de novo 

prédio onde funcionaria a segunda unidade de ensino nas proximidades dos 

bairros do Grajaú e Cidade Dutra. A autorização para o funcionamento deu-se 

em janeiro de 2006 para os cursos de Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Eletrônica, Técnico 

em Farmácia, Qualificação em Instrumentação Cirúrgica e Ensino Médio 

Regular. A infraestrutura da segunda unidade ocupa atualmente 7.500m², 

contendo: recepção e sala de apoio aos discentes, 36 salas de aula, salas de 

http://www.faculdadesequencial.com.br/


PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 5 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

FACULDADE SEQUENCIAL 
www.faculdadesequencial.com.br 

Rua Eng. Aluísio de Marques, s/n – São Paulo - SP 

 

 

 

vídeo e míni auditório, cantina, área de lazer, biblioteca com acesso à Internet 

com banda larga, quadra poliesportiva, estacionamento, secretaria escolar, 

coordenação técnica e pedagógica, diretoria operacional e pedagógica, 

tesouraria, sala dos professores, Laboratórios de Microeletrônica e Eletrotécnica, 

Enfermagem, Segurança do Trabalho, Radiologia e de Farmácia para atender 

hoje aproximadamente mil e quinhentos discentes. 

Em 2007, a Escola Sequencial ultrapassou os limites da região Sul com a 

criação de uma terceira unidade na região Leste, no distrito de Itaim Paulista, 

próximo ao município de Itaquaquecetuba. Nessa época também foi feita a 

implantação dos sistemas de informática da empresa e uma coordenadoria geral 

para cuidar exclusivamente do aperfeiçoamento e da inovação dos processos de 

captação, admissão e manutenção de discentes e cumprimento dos objetivos 

pedagógicos e institucionais. Ampliando ainda mais seus cursos técnicos, em 

2014 a escola técnica conta com novos cursos, de Estética, de Administração de 

Empresas e Meio Ambiente. 

A criação da Faculdade Sequencial, considerada como meta prioritária 

para a mantenedora no ano de 2008, foi enfim atingida no ano de 2012 com o 

efetivo início das atividades da mesma, depois de enfrentar com êxito os 

processos de credenciamento e autorização para oferta de seus primeiros 

cursos superiores. 

 
 

1.2. Dados da Mantida 
 

A Faculdade Sequencial nasceu do interesse e preocupações de seus 

fundadores com as questões sociais e educacionais do Estado de São Paulo, 

particularmente com o município de São Paulo e seu entorno, organizando-se 

como um pólo de educação continuada sintonizada com os anseios e as 

demandas da sociedade paulista. 

A Faculdade Sequencial é mantida pela Associação Sequencial de Ensino 

Superior e está sediada na Rua Engenheiro Aluísio Marques S/N, Parque Maria 

Helena, no Município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05854-110. 

A Instituição foi credenciada em 19 de julho de 2011 por meio da portaria 

MEC n° 965/2011 da Secretaria de Educação Superior publicada no DOU de 20 

de julho de 2011, página 34, com autorização para funcionamento dos Cursos 

de Bacharelado em Enfermagem e de Licenciatura em Pedagogia. O curso de 

Bacharel em Enfermagem foi autorizado pela Portaria do MEC/SERES n° 

285/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no DOU n° 141, seção 1, em 25 de 

julho de 2011, página 22. A solicitação de reconhecimento do referido curso foi 

protocolado em 24/04/2014, processo nº 201404598 (em andamento). O curso 

de Licenciatura em Pedagogia foi reconhecido pela Portaria MEC/SERES n° 

69/2015, de 29 de janeiro de 2015, publicada no DOU seção 1, em 30 de janeiro 

de  2015,  página  33.  Em  2015  outros  dois  cursos  foram  autorizados    seu 
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funcionamento: Tecnólogo em gestão de Recursos Humanos pela portaria no 

490, de 26 de junho de 2015 e Bacharelado em Administração, por meio da 

Portaria no 584, de 17 de agosto de 2015. 

Quanto à pós-graduação na modalidade lato-sensu, a IES oferece cursos 

na área de conhecimento em que atua: Urgência e Emergência; Gestão de 

Unidades e Serviços de Enfermagem; Saúde Pública com ênfase na estratégia 

da família; Gestão Escolar Educacional; Psicopedagogia. 

Por fim, na extensão, desenvolve atividades para sua comunidade 

acadêmica e para a sociedade civil organizada, não esquecendo também do seu 

papel de responsabilidade social, onde colabora com a inclusão, junto à 

sociedade, de uma parcela da população menos favorecida. 

 

 
1.3. Missão da Faculdade Sequencial 

A missão da Faculdade Sequencial é formar cidadãos conscientes e ativos, 

valorizando a cidadania, comprometidos com a sociedade, buscando sempre 

melhorá-la através de ações e posturas éticas. 

 

 
1.4. Objetivos da Faculdade Sequencial 

No cumprimento de sua missão a Faculdade Sequencial tem por objetivos: 

 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 formar diplomados nas diferentes áreas profissionais, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na formação 

contínua; 

 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 

em que vive; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 

do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
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 promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição; 

 ministrar cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização. 

 
1.5. Áreas de Atuação Acadêmica da Faculdade Sequencial 

 

A Faculdade Sequencial atua nas atividades acadêmicas de ensino, 

iniciação científica e extensão, contemplando as áreas de conhecimento de 

Ciências Humanas e de Ciências da Saúde, bem como a prestação de serviços, 

firmando-se como instituição capaz de interagir na busca de soluções para o 

desenvolvimento da sociedade e da região. 

A IES continuará atuando nas mesmas áreas de conhecimento dos cursos 

autorizados e pretende, em 2015, ampliar sua atuação com a autorização de 

cursos nas demais áreas de conhecimento com a perspectiva de atender à 

demanda mercadológica local e regional. 

 

 
1.6. Inserção regional 

 

Segundo dados do IBGE de 2016, a população estimada da cidade de 

São Paulo em 2015 era de 11.967.825 pessoas e considerando a região 

metropolitana com 39 municípios, supera 20 milhões de habitantes. A região 

metropolitana de São Paulo é considerada o maior polo de riqueza do país, 

sendo a décima cidade mais rica do mundo, onde centraliza o comando do 

grande capital privado com sede da maioria das sedes brasileiras dos mais 

importantes complexos industriais, comerciais e financeiros. A região exibe um 

Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 613,06 bilhões segundo o IBGE de 2009. Em 

2007 representava 57,3% do PIB paulista. Em 2011 a região gerou um PIB de 

R$708,61 bilhões. A Grande São Paulo abriga quatro das trinta cidades com 

melhor infraestrutura no Brasil, São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos 

e Santo André. 

A cidade de São Paulo é um grande centro cultural e de entretenimento. 

Sua grande variedade gastronômica é resultado, em parte, da contribuição de 

imigrantes de diversas partes do mundo. 

A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência 

nacional e internacional, seja do ponto de vista cultura, econômico ou política. 

Conta com importantates monumentos, parques e museus, como o Memorial da 

América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o MASP, o Parque Ibirapuera, 

o Jardim Botânico de São Paulo e a avenida Paulista, e eventos de grande 

repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1 e o São Paulo Fashion Week. 

Embora sendo um dos maiores centros culturais da América do Sul, São 

Paulo ainda não pode comparar-se a cidades como Berlim (que apresenta mais 

http://www.faculdadesequencial.com.br/
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de 150 museus para uma população de 3,4 milhões de habitantes), Paris, ou 

Londres, no que se refere à qualidade de vida média de seus habitantes e índice 

de desenvolvimento humano. 

Mesmo com suas grandes dimensões e fluxo de capital, a cidade é mal 

distribuída economicamente. A Faculdade Sequencial situa-se na região 

periférica da zona sul da capital paulista, no Distrito de Capão Redondo, um dos 

três sob a administração regional da Subprefeitura de Campo Limpo. 

Especificamente, o Distrito no qual a Faculdade Sequencial se localiza 

abriga 275.230 habitantes, dentre eles cerca de 60 mil residem em uma das suas 

93 favelas, segundo dados fornecidos pela Prefeitura de São Paulo (dados de 

2008). 

Esta região é conhecida pelos seus altos índices de violência e de 

criminalidade. Sua taxa de mortalidade por agressões no ano de 2004 foi de 

55,96 óbitos para cada cem mil habitantes, enquanto que neste mesmo período, 

o Distrito de Perdizes (predomínio de população de classe média alta), sob 

administração regional da Subprefeitura da Lapa, localizado na região centro- 

oeste da capital paulista, teve 6,95 óbitos para cada cem mil habitantes. 

Em oposição a esses dados, o Distrito do Capão Redondo também é 

conhecido por movimentos políticos e culturais e grupos de rap, sendo 

considerado o centro articulador e difusor da cultura hip-hop, propulsor da 

reconfiguração política e cultural da periferia de São Paulo. 

Bancos comunitários, bibliotecas populares, estúdios destinados 

especialmente a produção grupos de hip-hop, lojas, bares, times de futebol, 

ONGs, associações comunitárias, grupos de rap, graffite e dança de rua, além 

dos saraus (“Encontro de Coletivos de Cultura e Lideranças Comunitárias que 

buscam uma autonomia através das Lutas Populares”) compõem os pontos 

dinâmicos autônomos e auto-representativos das demandas do local. No ano de 

2012 foi inaugurada a Fábrica de Cultura com várias atividades de Ateliês de 

Criação e Trilhas de Produção, abordando as linguagens artísticas de teatro, 

circo, música, artes visuais, literatura, multimeios, dança e capoeira. Conta com 

biblioteca dotada de acervo selecionado e computadores para consultas na 

internet. A Fábrica visa atender jovens e adultos da região, também proporciona 

sessões de contações de história, encontro de leitores e exibições de filmes, 

favorecendo o contexto cultural da região. 

A representatividade do universo de empresas localizadas na região 

totalizam aproximadamente 25.000 estabelecimentos industriais, entre 

pequenas, médias e grandes. 

No cenário ambiental, a região é composta de áreas verdes públicas, 

áreas verdes particulares e públicas de acesso restrito, unidades de 

conservação, parques e demais áreas protegidas existentes. 

As áreas verdes de domínio público são representadas pelas praças 

públicas, importantes pontos de arborização urbana, de convívio social, 

contemplação   e   lazer,   e   pela   autorização   existente   no   sistema  viário, 
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principalmente no canteiro central de avenidas, rotatórias e dispositivos de 

retorno. A maioria das praças possuem tamanho reduzido porém na estrada do 

Campo Limpo destacam-se as praças Roberto Monjardim e a Amador Augusto 

que são relativamente grandes com aumento de indivíduos arbóreos. 

A vegetação das áreas verdes particulares e públicas de acesso restrito 

mais significativa apresenta o parque dos Eucaliptos devido ao seu porte arbóreo 

fornecendo áreas de lazer e descanso, em meio a uma região de intensa 

urbanização. A área de preservação permanente corresponde à uma faixa de 

proteção para a contenção da poluição dos córregos. 

As áreas de campo encontram-se prejudicadas uma vez que grande parte 

encontra-se descaracterizada, impermeabilizada sem presença de vegetação 

com a função de proteção do solo e da água prejudicada. A pouca cobertura 

vegetal resistente é composta por campos antrópicos com árvores isoladas e 

eventualmente, por bosques mistos e vegetação nativa regenerante o que 

caracteriza um ambiente bastante alterado. 

Do ponto de vista educacional, a cidade mantinha em 2007, 6.922 escolas 

de educação básica, sendo mais de 70% públicas.. Segundo o CENSO/INEP de 

2014, no município de São Paulo, ocorreram 1.482.620 matrículas no ensino 

fundamental  e  586.287  no  ensino  médio,  sendo  as  escolas  atendidas  por 

117.456 professores. Para atender parte desta demanda, o Distrito do Capão 

Redondo conta atualmente com: 

 17 creches (13 públicas e 4 particulares); 

 31 escolas de Educação Infantil (9 públicas e 22 particulares); 

 53 escolas de Ensino Fundamental (33 públicas e 20 particulares); 

 22 escolas de Ensino Médio (14 públicas e 8 particulares); 

 2 escolas Técnicas (particulares); 

 2 Institutos de Ensino Superior (particular). 

A escolaridade desta população é predominantemente de 1 a 7 anos, 

como pode ser visualizado no gráfico abaixo. Como podemos ver, à medida que 

se aumenta o tempo de estudo, diminui-se o número de pessoas. Dessa forma, 

apresenta-se como maioria (75%), o grupo de pessoas cujo grau de escolaridade 

é de um a dez anos de estudos (Ensino Fundamental incompleto), dados que 

demonstram quão carente esta região é em termos de escolaridade e, sobretudo, 

de efetividade da educação continuada. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

GRÁFICO 1 – População da Região do Campo Limpo segundo tempo de 

estudo 

 

 
Concordamos com o Plano Nacional de Educação – PNE, que diz: 

 
Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e 

independente sem um forte sistema de educação 

superior. Num mundo em que o conhecimento 

sobrepuja os recursos materiais como fator de 

desenvolvimento humano, a importância da educação 

superior e de suas instituições é cada vez maior. Para 

que estas possam desempenhar sua missão 

educacional, institucional e social. (p. 41). 

 
Portanto, há grande necessidade de se promover o grau de formação dessa 

população, pois assim, acreditamos que haverá melhorias nas condições 

socioeconômicas e, também, melhorias na qualificação profissional, de modo a atingir 

as metas do PNE. Deste modo, nota-se a importância de ofertar maior número de vagas 

em cursos de Ensino Superior à população da região,  assim também como de toda 

cidade, já que somam-se  mais de  400 mil matriculados no ensino médio. 

Segundo o Plano Nacional de Educação – PNE, 

 
(...) como resultado conjugado de fatores demográficos, 

aumento das exigências do mercado de trabalho, além das 

políticas de melhoria do ensino médio, prevê-se uma 

explosão na demanda por educação superior. A matrícula 

no ensino médio deverá crescer nas redes estaduais, 

sendo provável que o crescimento seja oriundo de 

discentes das camadas mais pobres da população. Isto é, 

8% 

12% 

20% 

55% 
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haverá uma demanda crescente de discentes carentes por 

educação superior. (p. 36) 

 

Portanto, ao relacionarmos os dados até agora demonstrados, notamos a 

importância de se ofertar maior número de vagas em cursos de Ensino Superior à 

população da região. Estando, desse modo, em concordância com as metas 

estabelecidas no PNE: 

 
1. Prover, até o final da década, a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 

anos; 

2. Estabelecer uma política de expansão que diminua as 

desigualdades de oferta existentes entre as diferentes 

regiões do País (p. 37). 

 
Segundo dados do IBGE, é evidente a predominância da população cuja 

idade é entre 18 e 24 anos na capital paulista, tanto do sexo masculino quanto 

do sexo feminino. Deste modo, segundo a Fundação Seade, as taxas de 

desemprego nesta faixa etária também são maiores, cerca de 32,1%, enquanto 

que a população de 25  29 anos, as taxas de desemprego estão entre 14,7%. 

O Distrito do Capão Redondo classifica-se como sendo de “área pobre”, 

abrigando 31,4% da população paulistana, dentre os quais 8,9% são jovens, com 

alto Índice de Vulnerabilidade Juvenil – IVJ. No entanto, o IVJ das “áreas pobres” 

vem se reduzindo, sendo a queda mais considerável entre todos os tipos de área, 

segundo a fundação Seade. E um dos fatores que mais contribuíram para a 

melhoria da qualidade de vida foi o acesso à educação e queda da evasão 

escolar. 

A melhoria do indicador apresentou intensidade 

diferenciada entre as várias áreas da capital. 

Naquelas consideradas pobres, o IVJ diminuiu 24 

pontos, mais do que a média do município. Os 

componentes com melhor desempenho foram o 

declínio da mortalidade por agressão e o aumento 

da frequência ao ensino médio (cada um 

responsável, respectivamente, pela redução de 8 

pontos no IVJ). Os decréscimos da evasão escolar 

e da taxa de fecundidade entre as adolescentes 

contribuíram com quatro pontos cada. (2007, p. 4). 

 
No entanto, apesar dos progressos nos locais mais pobres a desigualdade 

social, medida pelo IVJ, entre as quatro áreas da cidade continua. Os jovens das 

regiões periféricas do município ainda registram situações muito mais 

desfavoráveis do que os moradores das áreas mais ricas. Se tais constatações 

mostram que as políticas sociais têm logrado melhorar sensivelmente as 

condições dos residentes nas áreas mais pobres da cidade, indicam também 
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que, para garantir a efetividade dos programas, não se pode desconsiderar o 

contexto em que vivem esses jovens. 

Nas regiões mais pobres da capital, os jovens tendem a apresentar maior 

exposição aos efeitos da violência urbana, há incidência mais elevada de 

maternidade precoce e maiores riscos de evasão e atraso escolar do que entre 

os residentes em áreas mais privilegiadas. Constata-se, assim, que o ambiente 

social em que vivem os jovens paulistanos afeta suas chances de progresso e 

não pode ser desconsiderado em políticas e programas sociais. 

Tendo em vista o PNE e os dados explicitados, fica evidente o 

compromisso social não só das instituições públicas como também das privadas 

em relação às camadas mais desprivilegiadas da população. 

Diante do exposto, em contrapartida a esse cenário, cabe à educação 

superior atuar na perspectiva da redução das desigualdades referentes ao 

acesso e permanência na educação superior na tentativa de se aumentar 

expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de menor 

renda no ensino superior. 

A educação visando a promoção da inclusão social apresenta uma 

trajetória recente, ainda mais oriundo de um curso de licenciatura, voltados à 

formação de professores para a educação. Nesse contexto, o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas surge em região periférica da cidade de São 

Paulo, como fruto do processo de reação à injustiça social, fato que materializa 

parte de um conjunto de ações em prol do processo de expansão/interiorização 

da educação superior. 
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2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

 
A denominação do curso é de Licenciatura em Ciências Biológicas, na 

modalidade presencial, com turnos matutino e noturno. São oferecidas 100 

vagas anuais, sendo 50 para o turno da manhã e 50 para o turno noturno, no 

sistema seriado semestral. 

O curso possui uma carga horária total de 3.510 horas. A integralização 

curricular do curso, ou seja, o cumprimento, pelo aluno, da carga horária e dos 

componentes curriculares mínimos exigidos, deverá ocorrer dentro do limite 

máximo fixado para a estrutura curricular do curso, sendo que: 

 Período Matutino 

o Limite mínimo para integralização: 08 (oito) semestres; 

o Limite máximo para integralização: 16 (dezesseis) semestres; 

 Período Noturno 

o Limite mínimo para integralização: 08 (oito) semestres; 

o Limite máximo para integralização 16 (dezesseis) semestres; 

O endereço de oferta do curso é a Rua Engenheiro Aluizio Marques S/Nº, 

no Parque Maria Helena, município de São Paulo – SP, CEP: 05854-110 e 

telefone: (11) 5511-1717. 

 

 
2.1. Objetivos do Curso 

 
 Formar profissionais capazes de compreender, apreender, repensar e 

repassar com bases científicas, com conhecimento, competência e 

habilidades comprometidas com a ética, reflexivos, com visão holística e 

da sua importância como motivador da melhoria da qualidade de vida da 

população, generalista e criativo, qualificado teórica e praticamente para 

a disseminação dos saberes sobre a formação dos seres vivos e suas 

inter-relações com o ambiente, através de um currículo abrangente e 

integrado, com visão generalista de todos os sistemas biológicos, para 

atuar no magistério da Educação Básica ministrando Ciências no Ensino 

Fundamental e Biologia, no Ensino Médio, e áreas afins permitidas pela 

legislação em vigor, em cursos presenciais, semi-presenciais, técnicos e 

em Educação de Jovens e Adultos. 

 
 

 
2.2. Justificativa para a Criação/Existência do Curso 

 

A proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Faculdade Sequencial procura atender as diretrizes para a formação de 
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professores entendendo-os como agentes ativos e transformadores dos 

processos de ensino/aprendizagem, ao desenvolver a capacidade de inovação, 

de participação e de produção do conhecimento, cuja construção se realiza 

através das atividades de ensino/aprendizagem, como processo de pesquisa, 

para a incorporação de saberes ao mesmo tempo que lhe dá embasamentos 

para atuação como Biólogo. A criação do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas tem como uma das suas metas a formação de profissionais em nível 

superior, com conhecimento, competência e habilidades comprometidas com a 

ética, reflexivos, com visão holística e da sua importância como motivador da 

melhoria da qualidade de vida da população. Busca-se ainda formar professores 

qualificados para atuar na Educação Básica, bem como para atender às 

diretrizes da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 

Educação estabelecidas pelo Decreto n° 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e 

Resolução CNE/CP no 2, de 01 de julho de 2015, conjugando esforços para que 

essa política seja alicerçada por docentes preparados para a educação básica, 

em número suficiente e com qualidade adequada. 

Dentre as questões de fundamental relevância como justificativa da 

implantação do curso, ressaltam-se a carência de cursos de licenciatura na 

região em que a IES se encontra, e, a consequente falta de profissionais 

qualificados para atuar no ensino de Ciências no Ensino Fundamental e Biologia 

no Ensino Médio, atendendo deste modo à demanda crescente da Região e em 

todo o Estado, por profissionais com formação adequada para a docência e para 

a atuação em diferentes áreas de ação do Biólogo de acordo com a legislação 

vigente, o que pressupõe o domínio dos conhecimentos biológicos e dos 

métodos de pesquisa inerentes a esse campo do conhecimento. 

A visão de ciência, desenvolvida nesse curso, integra a teoria e a prática 

de forma crítica e busca superar a lógica instrumental, positivista e pragmática, 

de caráter mercadológico e excludente. No aspecto insterdisciplinar, pressupõe 

a integração dos saberes no processo de produção do conhecimento. No âmbito 

das questões ambientais do mundo contemporâneo, exige uma visão sistêmica, 

capaz de fazer a leitura e interpretação das relações existentes entre natureza, 

sociedade e cultura, bem como propor alternativas de transformação ambiental. 

No âmbito da pesquisa, pressupõe uma formação compartilhada entre grupos 

de pesquisa, redes de saberes, em conexão com os problemas emergentes que 

a ambiência social e política lhes impõem. 

Os profissionais formados em Ciências Biológicas destacam-se nas 

questões que envolvem o conhecimento da natureza, pois os estudos a que se 

dedicam possibilitam a compreensão da origem e organização da vida no tempo, 

sob a ação de processos evolutivos, que originou a diversidade dos seres vivos 

sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas, ao mesmo tempo 

constituem sistemas que estabelecem complexas relações de interdependência. 

O entendimento dessas interações envolve a compreensão das condições 

físicas do meio, do modo de vida    e da organização funcional interna, próprios 
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das diferentes espécies e sistemas biológicos. A ação antrópica deve ser 

cuidadosamente observada tendo a vista os conhecimentos biológicos estar 

associados aos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Como conjunto de ciências da vida, as Ciências Biológicas hão de 

contribuir com a produção de conhecimento e geração de informações sobre a 

natureza, permitindo uma maior e mais eficiente utilização dos recursos naturais 

objetivando a melhoria da qualidade de vida. Portador de conhecimentos sobre 

a diversidade da vida e dos processos que a geram e mantém, o profissional tem 

responsabilidade maior pela preservação do patrimônio natural, através de 

ações técnicas e educativas, tornando-a o compromisso de todos os cidadãos. 

Dentro desta perspectiva, procura-se construir um projeto pedagógico de 

curso que vise à formação do futuro professor de forma integral, buscando, cada 

vez mais, a integração entre os conhecimentos didático-pedagógicos e os 

conhecimentos científicos específicos das Ciências Biológicas em um conjunto 

coeso e interdisciplinar, permeado pela pesquisa. Assim, o presente Projeto 

Pedagógico foi elaborado para propiciar uma formação ampla e generalista aos 

egressos do curso, atentando-se a legislação vigente no que diz respeito ao 

aprofundamento nos conteúdos específicos das Ciências Biológicas, aliados a 

um denso conhecimento da área educacional e pedagógica. 

Assim, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas representa uma 

iniciativa de relevância social, seja pela formação de professores para atender a 

demanda crescente de docentes na nossa região, ou por propiciar o 

aperfeiçoamento das práticas didáticos-pedagógicas e melhoria no desempenho 

escolar, ampliando os espaços para os vários segmentos da população da região 

do Campo Limpo. Além do mais, o curso proporcionará oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento de senso crítico nas 

relações que estabelecem com o meio socioeconômico no município de São 

Paulo. 

Com o desenvolvimento do curso, portanto, a Faculdade Sequencial 

expressa a sua responsabilidade social, sobretudo no que diz respeito ao 

sistema educacional de São Paulo, formando profissionais licenciados, capazes 

de, a partir de uma compreensão crítica da realidade e do reconhecimento da 

biologia como instrumento necessário ao desenvolvimento humano com 

sustentabilidade, atuar no ensino fundamental e médio, contribuindo para a 

constituição da cidadania da população e também aumentando a valorização de 

seus egressos na própria instituição. 

 

 
2.3. Competências e Habilidades 

 

O parecer CNE/CES 1.301/2001 de 04/12/2001, publicado no Diário 

Oficial da União de 07/12/2001, descreve as competências e habilidades do 

biólogo.  A  concepção  do  curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Biológicas da 
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Faculdade Sequencial foi elaborado de modo a atender a estas diretrizes, que 

segue: 

 Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e 

ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, 

participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade; 

 Reconhecer formas de discriminação racial social, de gênero, etc, que se 

fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se 

diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos 

epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência; 

 Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências 

Biológicas, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das 

pesquisas em veículos adequados para ampliar a difusão e ampliação do 

conhecimento; 

 Portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de 

cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-ambiental; 

 Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da 

pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área; 

 Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências 

biológicas referente a conceitos/princípios/teorias; 

 Estabelecer relações entre ciências, tecnologia e sociedade; 

 Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e 

execução de processos e técnicas visando o desenvolvimento de 

projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em 

diferentes contextos; 

 Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e 

transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida 

a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente; 

 Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as 

formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção no 

mercado de trabalho em contínua transformação; 

 Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos 

alinhados com a democracia, com o respeito à diversidade étnica e 

cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade; 

 Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes 

especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparado a 

contínua mudança do mundo produtivo; 

 Avaliar o impacto potencial ou real de novos 

conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade 

profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos; 

 Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, 

assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças 
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contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas 

inerentes ao exercício profissional. 

 
 

2.4. Estrutura Curricular (Matriz) 
 

O projeto acadêmico do curso encontra-se adequado a uma organização 

curricular de acordo com os princípios propostos na concepção do curso, que 

prevê como fundamentos essenciais, durante todo o seu percurso, a flexibilidade 

curricular, metodologias de ensino que tenham como foco a aprendizagem, a 

interdisciplinaridade, a construção de postura crítico-reflexiva acerca das 

discussões do mundo contemporâneo e a indissociabilidade entre teoria e 

prática. 

A organização curricular do curso ainda contempla Atividades 
Complementares, a serem desenvolvidas ao longo do curso, destinadas a 
promoverem a interdisciplinaridade, a resgatarem experiências do educando, 
anteriores à graduação, podendo abrigar atividades de iniciação científica, 
extensão e eventos culturais, científicos e educacionais. A integralização 
curricular será feita pelo sistema seriado semestral, com a oferta de disciplinas 
em módulos de vinte semanas, respeitado o mínimo de duzentos dias letivos 
anuais. A flexibilidade e a interdisciplinaridade são vistas pela Faculdade 
Sequencial como eixo articulador entre os conteúdos oferecidos na matriz 
curricular e as demais atividades acadêmicas oferecidas pela instituição. Neste 
curso a flexibilidade estará presente, nas atividades complementares, no 
trabalho de conclusão de curso, nos projetos integradores e demais atividades 
acadêmicas, entre elas a iniciação científica e a extensão. Já a 
interdisciplinaridade estará presente na inter-relação entre unidades curriculares 
e atividades complementares, na forma de projetos a serem trabalhados cujos 
conteúdos se interagem harmonicamente, envolvendo alunos e professores, 
construindo assim, um elo que nutri o conhecimento, expandindo os horizontes 
e a visão da área que se está trabalhando. 

No curso de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, a 
articulação teoria-prática baseia-se na tese segundo a qual o conhecimento deve 
emergir da prática e a ela retornar mediado pela reflexão teórica. Trata-se de 
enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica sobre a construção do 
conhecimento no contexto social do educando e dos desafios presentes. 

A matriz curricular do curso foi concebida de modo a construir formação 
acadêmica que possibilite o egresso a atuar em diversos ramos da Biologia no 
século XXI. 

Além de ofertar eventos que contemplarão os conteúdos de 
transversalidades que terá a participação de toda a instituição e curso, os 
conteúdos transversais obrigatórios pertinentes às políticas de educação 
ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena, foram elencadas em diversas disciplinas do curso. 

De acordo com a matriz curricular do curso, os conteúdos curriculares estão 
atendendo ao Parecer no CNE/CES 1.301, de 04 de dezembro de 2001, em que 
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o curso de Ciências Biológicas deve contemplar conteúdos básicos, englobando 
os conhecimentos biológicos e das áreas das ciências exatas, da terra e 
humanas, tendo a evolução como eixo integrador; e os conteúdos específicos, 
contemplando os conteúdos próprios da modalidade licenciatura, para atender 

ao ensino fundamental e médio, atendendo à Resolução CNE/CP no 2, de 01 de 
julho de 2015. 

O curso possui uma carga horária total de 3.510 horas. Na estrutura 

curricular, pode ser observada a existência de disciplinas específicas com cargas 

horárias diferenciadas, perfazendo uma carga horária ideal para o 

desenvolvimento aprofundado de seus conteúdos teóricos e práticos, sendo que 

2.200 horas serão destinadas as atividades formativas teóricas e 400 horas 

destinadas a carga horária prática destes componentes. Além disso, a estrutura 

curricular do curso também contempla o estágio supervisionado I, II, III e IV, que 

somados, atingem 400 horas e as atividades complementares com 510 horas, 

demonstrando pleno dimensionamento das horas e a contemplação de 

atividades extraclasse. 

Assim, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas orienta-se por um 

currículo que dá ênfase a uma formação generalista e humanista, pedagógica, 

específica e que contemple as múltiplas linguagens, seguindo o Parecer no 

CNE/CES 1.301, de 04 de dezembro de 2001 e a Resolução CNE/CP no 2, de 

01 de julho de 2015, conforme expresso abaixo: 
 

 

1º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 

Fundamentos de Filosofia e Antropologia 50 0 50 

Biologia Celular 50 10 60 

Zoologia de Invertebrados I 50 10 60 

Comunicação e Expressão 50 0 50 

Metodologia Científica 50 10 60 

Projeto Integrador - I 20 10 30 

Atividades complementares     70 

TOTAL 380 

  

2º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 

Zoologia dos Invertebrados II 50 10 60 

Biofísica 50 10 60 

Bioestatística 50 10 60 

Abordagem da Psicologia da Aprendizagem 50 10 60 

Anatomia Humana 50 10 60 

Projeto Integrador - II 20 10 30 
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Atividades complementares     70 

TOTAL 400 

  

3º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 

Embriologia 50 10 60 

Botânica e Sistemática Vegetal 50 10 60 

Genética 50 10 60 

Fundamentos da Didática 50 0 50 

Química Geral 50 0 50 

Projeto Integrador - III 20 10 30 

Atividades complementares     70 

TOTAL 380 

  

4º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 

Zoologia dos Vertebrados 50 10 60 

Morfologia Vegetal 50 10 60 

Prática no ensino de ciências e biologia 50 10 60 

Histologia 50 10 60 

Microbiologia 50 10 60 

Projeto Integrador - IV 20 10 30 

Atividades complementares     70 

TOTAL 400 

  

5º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 

Fisiologia Vegetal 50 10 60 

Parasitologia 50 10 60 

Bioquímica 50 10 60 

Bioética 50 0 50 

Biologia Molecular 50 10 60 

Estágio Supervisionado I     100 

Atividades complementares     60 

TOTAL 450 

  

6º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 
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Anatomia e fisiologia animal 50 10 60 

Ecologia Geral 50 10 60 

Imunologia 50 10 60 

Educação Ambiental 50 10 60 

Educação e Inclusão 50 0 50 

Estágio Supervisionado II     100 

Atividades complementares     60 

TOTAL 450 

  

7º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 

Geologia e Paleontologia 50 10 60 

Projetos Educacionais para o Ensino de 
Ciências e Biologia 

     

50 0 50 

Gestão Ambiental 50 0 50 

Fisiologia Animal Comparada 50 10 60 

Libras 50 0 50 

Orientação de TCC - I 60 40 100 

Estágio Supervisionado III     100 

Atividades complementares     60 

TOTAL 530 

  

8º PERÍODO 

DISCIPLINAS CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

CH 
TOTAL 

Evolução e Biodiversidade 50 10 60 

Conservação de Recursos Naturais 50 0 50 

Legislação Ambiental 50 0 50 

Impactos Ambientais 50 0 50 

Profissão docente 50 10 60 

Orientação de TCC - II 60 40 100 

Estágio Supervisionado IV     100 

Atividades complementares     50 

TOTAL 520 
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  SÍNTESE DA MATRIZ CURRICULAR 

Atividades formativas 2200 

Atividades práticas 400 

Estágio Curricular Supervisionado 400 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 510 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 3510 

 

Além de ofertar eventos que contemplarão os conteúdos de 

transversalidades que terá a participação de toda a instituição e curso, os 

conteúdos transversais obrigatórios pertinentes às políticas de educação 

ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena, foram elencadas as seguintes disciplinas: 

 

CONTEÚDO TRANSVERSAL 

OBRIGATÓRIO 

DISCIPLINAS QUE CONTEMPLARÃO OS 

CONTEÚDOS 

 Educação Ambiental 

Educação Ambiental Gestão Ambiental 

 Conservação de Recursos Naturais 

 Fundamentos de Filosofia e Antropologia 

Direitos Humanos 
Abordagem da Psicologia da Aprendizagem 

Bioética 
 Educação e Inclusão 

 Fundamentos de Filosofia e Antropologia 

Relações Étnico-Raciais 
Abordagem da Psicologia da Aprendizagem 

Bioética 
 Educação e Inclusão 

 

 

De acordo com a matriz curricular apresentada, os conteúdos curriculares 

estão atendendo ao Parecer no CNE/CES 1.301, de 04 de dezembro de 2001, 

em que o curso de Ciências Biológicas deve contemplar conteúdos básicos, 

englobando os conhecimentos biológicos e das áreas das ciências exatas, da 

terra e humanas, tendo a evolução como eixo integrador; e os conteúdos 

específicos, contemplando os conteúdos próprios da modalidade licenciatura, 

para atender ao ensino fundamental e médio, de acordo com a Resolução 

CNE/CP no 2, de 01 de julho de 2015. 
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2.5. Conteúdos Curriculares (Ementas) 
 

Privilegiando a especificidade da formação no curso, o conteúdo curricular 

visa o desenvolvimento do perfil do egresso no âmbito de cada área para a 

atuação profissional do Biólogo, permitindo ao mesmo tempo uma formação 

humanística mais ampla e a abertura para outras áreas do conhecimento. 

Salienta-se também a ênfase que é dada as disciplinas metodológicas e o 

incentivo à inserção dos alunos em projetos ou linhas de pesquisa desenvolvidas 

pelo corpo docente, visando a formação qualificada destes profissionais. 

O currículo do curso de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Faculdade Sequencial foi estruturado para atender a Resolução do Parecer 

CES/CNE nº 1.301/2001, que tratam das diretrizes curriculares nacionais para o 

referido curso e à formação do professor segundo a Resolução CNE/CP no 2, de 

01 de julho de 2015. Também foram consideradas as características especiais 

do profissional que se pretende formar. O currículo contempla Atividades 

Complementares como instrumentos da interdisciplinaridade e como ambiente 

propício ao desenvolvimento de temas emergentes. Essas atividades concedem 

flexibilidade curricular ao curso, proporcionando a oferta de conteúdos variáveis, 

contemporâneos aos avanços e às mudanças da sociedade, da ciência e da 

tecnologia. As Atividades Complementares no curso vão proporcionar, já a partir 

do primeiro semestre do curso, o contato do aluno com os temas da área. 

O projeto pedagógico do curso foi construído em total observância às 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

A Faculdade Sequencial, além de assumir como missão formar cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres, de forma crítica e consciente, 

valorizando a vida em sua integridade, também busca, em sua prática cotidiana 

romper com o modelo de escola excludente do qual vivíamos até o século 

passado, democratizando o acesso e a permanência dos nossos alunos no 

ensino superior de modo que contribua para o aprimoramento de práticas e 

valores de convivência social e recíproca de modo a corrigir injustiças, eliminar 

discriminações e promover a inclusão social. Desta forma, a grade curricular do 

curso está em comum acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena, em consonância com a Lei 11645/2008 e Resolução 

CNE/CP N° 01, de 17/6/2004, por meio do desenvolvimento de atividades que 

priorizam o debate, a conscientização, a elaboração e acompanhamento de 

projetos que valorizam e integram a sociedade como um todo. O respeito e a 

valorização da diversidade étnico-racial constituem princípios vitais para a 

melhoria  e  democratização  da  gestão  e  do  ensino,  estando  inclusas como 
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conteúdos nas disciplinas Fundamentos de Filosofia e Antropologia; Abordagem 

da Psicologia da Aprendizagem; Bioética; Educação e Inclusão, além de serem 

contempladas nas atividades complementares. 

A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular, conforme preconiza 

o Decreto 5.626/2005. Esta que além de ser uma forma de comunicação entre 

os surdos, é uma forma de expressão social, ampliando a compreensão e a 

interação dos ouvintes e não ouvintes com o mundo por meio de experiências 

visuais, táteis e gesticulares promovendo o estímulo, a formação, a inserção e a 

integralização de todos tanto no mercado de trabalho quanto nas atividades do 

campo acadêmico, científico e de pesquisa. 

Este Curso contempla, ainda, as Políticas de Educação Ambiental, 

conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto 

Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. Há integração da educação ambiental às 

disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo a 

educação ambiental uma atividade de cunho institucional na Faculdade 

Sequencial, ou seja, anualmente serão desenvolvidos eventos que envolverão 

todos os cursos da instituição. A integração do curso com as políticas de 

educação ambiental também acontecerá por meio das disciplinas: Gestão 

Ambiental; Conservação de Recursos Naturais; Educação Ambiental. 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, através de disciplinas 

específicas e de disciplinas de conteúdos transversais e complementares, aqui 

descritas, atende de maneira excelente e integralmente as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no parecer CNE/CP 

no. 8/2012 e no parecer CNE/CP no.8 de 06/03/2012 e que originou a Resolução 

CNE/CP No. 1 de 30/05/2012. As diretrizes das políticas de Direitos Humanos 

estarão contempladas nos conteúdos de transversalidades através de realização 

de eventos que terá a participação de toda a instituição e curso. Está 

disponibilizado nas disciplinas: Fundamentos de Filosofia e Antropologia; 

Abordagem de Psicologia da Aprendizagem; Bioética; Educação e Inclusão. 

A Faculdade Sequencial, tendo como missão formar cidadãos 

conscientes e ativos, valorizando a cidadania, comprometidos com a sociedade, 

buscando sempre melhorá-la através de ações e posturas éticas, tem também 

em seu projeto político pedagógico a inclusão de todos da sociedade. De acordo 

com as Diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, os cursos superiores de nossa Instituição tem 

como objetivos desenvolver a intersetorialidade das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; a participação de toda 

a comunidade no desenvolvimento de projetos, o atendimento multiprofissional, 

psicopedagógico e de assistência ao aluno de modo a potencializar seu 

desenvolvimento integral e; o estímulo, a formação e a integralização tanto no 

mercado de trabalho quanto nas atividades do campo acadêmico, científico e de 

pesquisa. 
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Nas áreas de formação incluem-se disciplinas consideradas fundamentais 

para o exercício profissional. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

elaborado a partir do sétimo semestre e apresentado no último semestre letivo, 

sob orientação docente, adotando regulamentação específica. O currículo do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade Sequencial possui 

uma carga horária total de 3.510 horas, desenvolvido em sistema seriado 

semestral, durante 20 semanas/semestre, em oito semestres. 

Sendo assim, segue abaixo o resumo conceitual e procedimental de cada 

disciplina do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 
 

 

 1º PERÍODO 

Disciplina Fundamentos de Filosofia e Antropologia 

Carga horária 50 horas 

 
 
 

 
Ementa 

Conceito de Filosofia. Filosofia e Educação; Ética e 

Sociedade; Direitos Humanos; Ética profissional da 

educação e o papel do professor em prol de uma sociedade 

mais justa, promovendo sobretudo a cidadania. Cultura e 

processos sociais: senso comum e desnaturalização. 

Relações Étnico-Raciais; Fundamentos do pensamento 

sociológico, antropológico e político clássico e 

contemporâneo. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003. 

ARLT, Gerhard. Antropologia filosófica. Editora 

Vozes, 2008. 

JUNQUEIRA, Carmen. Antropologia Indígena - uma 

(nova) introdução. Editora EDUC - Ed. da PUC -SP. 2 ed. 

2008. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

LEVY, P. A Inteligência Coletiva: por uma Antropologia 

do ciberespaço. 6ª ed. São Paulo: Loyola, 2010. 

LUCKESI, C. C. Filosofia da Educação. 24ª reimpressão, 

São Paulo: Cortez, 2010. 

SEVERINO, Antonio José. Perspectivas da filosofia da 

educação. São Paulo: Cortez. 1 ed. 2011. 

Disciplina Biologia Celular 

Carga horária 60 horas 

 
 
 

Ementa 

Principais técnicas de estudo e manipulação de microscópio 

óptico; introdução à biologia celular, níveis de organização 

da natureza e os grupos de seres vivos; características 

gerais das células (denominação, formas, tamanhos, 

composição e tipos celulares); visão panorâmica da célula 

eucarionte  animal;  componentes  químicos  das    células; 
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 membranas celulares; citoesqueleto; junções celulares e 

com a matriz extracelular; mitocôndrias e energia celular; 

peroxissomos e a desintoxicação celular; comunicações 

celulares por meio de sinais químicos; núcleo celular; ciclo 

celular e meiose; organelas envolvidas na síntese de 

macromoléculas; diferenciação celular; morte celular 

(necrose e apoptose); mecanismos de regulação das 

atividades celulares; vírus e células. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

ALBERTS A. Fundamentos da biologia celular. 2ªed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

JUNQUEIRA, LC.; CARNEIRO, J. Biologia celular e 

molecular. 8ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da Biologia 

Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Complementar 

BOLSOVER,  SR.,  HYAMS,  JS.,  SHEPHARD,  E.  et. AL. 

Biologia Celular. 2ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 

WATSON,  J.  D.;  BAKER,  T.  A.;  BELL,  S.  P.;  GAN, A.; 

LEVINE, M.; LOSICK, R. Biologia Molecular do Gene.5. 

ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 

WATSON, J. D.; MYERS, R. M.; CAUDY, A. A.; 

WITKOWSKI, J. A. DNA Recombinante. Genes e 

Genomas. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 

Disciplina Zoologia de Invertebrados I 

Carga horária 60 horas 

 

 
 

Ementa 

Introdução à Zoologia; Morfologia, anatomia, fisiologia, 

sistemática filogenética e história evolutiva de alguns grupos 

de invertebrados. As Esponjas, Filos Cnidaria e 

Ctenophora; Filos Platyhelminthes, Mollusca, Annelida e 

demais representantes de Lophotrochozoa. Evolução dos 

diferentes sistemas: forma e função. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

MOORE, J. Uma introdução aos invertebrados. São 

Paulo: Livraria Santos, 2003. 

RIBEIRO-COSTA,  C.;  ROCHA,   R.  M. Invertebrados: 

Manual de Aulas Práticas. 2. ed. Ribeirão Preto: Holos, 

2006. 226 p. 

VILELA,  Marcos  Marreiro  &  PERINI,  Violeta  da  Rocha. 

Glossário de zoologia. Editora Atheneu, 2012. 

Bibliografia 

Complementar 

BRUSCA, R. C.; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
TOLA, José. Atlas de zoologia. FTD, 2007. 
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 FERNANDES, Antonio Carlos Siqueira; BORGHI, 

Leonardo; CARVALHO, Ismar de Souza & ABREU, Carlos 

Jorge de. Guia dos Icnofósseis de Invertebrados do 

Brasil. Editora Interciência, 2002. 

Disciplina Comunicação e Expressão 

Carga horária 50 horas 

 
 

Ementa 

Reflexão da linguagem oral e escrita. Estudos da norma 
padrão da língua portuguesa. Estudo das estruturas de 
coesão e coerência. Leitura, interpretação e análise de 
textos de diferentes gêneros. Instrumentalização para 
produção de textos acadêmicos. Oralização. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

SQUARISI, Dad & SALVADOR, Arlete. A arte de escrever 
bem. Editora Contexto, 2010. 
CMSP. Michaelis: dicionário escolar da Língua 
Portuguesa: nova Ortografia conforme o Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Melhoramentos, 2009. 
FARACO, C. A. Prática de Texto: para estudantes 
universitários. 18ª ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
ABREU, A.S. Curso de Redação. São Paulo: Editora Ática, 
2008. 
GARCIA, O. M. Comunicação em Prosa Moderna. 26ª ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

Disciplina Metodologia Científica 

Carga horária 60 horas 

 

 

 

 

Ementa 

A pesquisa como pressuposto básico para atividade 

acadêmica. A sistematização de novos conhecimentos para 

intervir na realidade. A metodologia como mecanismo de 

dinamização de novos saberes científicos. Abordagens e 

métodos. As normas da ABNT. Um olhar sobre a pesquisa 

em educação. A função do pesquisador diante dos desafios 

científicos da sociedade atual. Temáticas relevantes para a 

pesquisa em educação. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da Prática Escolar. 16ª ed. 

Campinas: Papirus, 2009. 

BACHELARD, G. A Formação do Espírito Científico. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 2008. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico, São 

Paulo: Cortez, 2010. 

Bibliografia 

Complementar 

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos 

Fernández & LUCIO, Maria Del Pilar Baptista. Metodologia 

de Pesquisa. Editora Grupo A. 
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 MALHEIROS, Bruno Taranto. Metodologia da Pesquisa 

em Educação. Editora LTC. 1 ed. 2011. 

SANTOS,  João  Almeida  &  PARRA  FILHO,    Domingos. 

Metodologia Científica. Editora Cengage Learning, 2012. 

Disciplina Projeto Integrador - I 

Carga horária 30 horas 

 

 

 
Ementa 

Desenvolvimento de um projeto teórico-prático 

contextualizado a partir de uma situação real, integrando os 

conteúdos das disciplinas do semestre. Apresentação dos 

resultados do trabalho por meio da produção de um material 

escrito e em seminário final. Conteúdo temático definido 

semestralmente pelo grupo de docentes do respectivo 

semestre. 

Bibliografia 

Básica 

Contempla todas as referências bibliográficas utilizadas 

pelas disciplinas do semestre, além das específicas que o 

projeto necessitar. 

Bibliografia 

Complementar 

A bibliografia será indicada pelos professores do semestre 

de acordo com a temática do projeto. 

 2º PERÍODO 

Disciplina Zoologia dos Invertebrados II 

Carga horária 60 horas 

 

 
Ementa 

Morfologia, anatomia, fisiologia, sistemática filogenética e 

história evolutiva dos Ecdysozoa. Filos Arthropoda, 

Onychophora, Tardigrada, Nematoda e demais. Os 

Deuterostomia: Filos Echinodermata e Hemichordata. 

Evolução dos diferentes sistemas: forma e função. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

MOORE, J. Uma introdução aos invertebrados. São 

Paulo: Livraria Santos, 2003. 

RIBEIRO-COSTA,  C.;  ROCHA,   R.  M. Invertebrados: 

Manual de Aulas Práticas. 2. ed. Ribeirão Preto: Holos, 

2006. 226 p. 

VILELA,  Marcos  Marreiro  &  PERINI,  Violeta  da  Rocha. 

Glossário de zoologia. Editora Atheneu, 2012. 

 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

TOLA, José. Atlas de zoologia. FTD, 2007. 

FERNANDES, Antonio Carlos Siqueira; BORGHI, 

Leonardo; CARVALHO, Ismar de Souza & ABREU, Carlos 

Jorge de. Guia dos Icnofósseis de Invertebrados do Brasil. 

Editora Interciência, 2002. 

CARRARO-MOREIRA, Alberto Fábio. Insetos: Manual de 

coleta e identificação. Technical Books Editora, 2014. 

Disciplina Biofísica 
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Carga horária 60 horas 

 

Ementa 

Unidades fundamentais; Forças e biomecânica; Ondas 

mecânicas e bioacústica; Conservação da energia no  

corpo humano; Fluidos; Óptica física e geométrica da 

visão;  Radiações ionizantes. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências 

biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1986. 506 p. 

DURÁN, J. E. R. Biofísica. Conceitos e Aplicações. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. 

TIPLER, P. Física para engenheiros e cientistas, ótica. 

5. ed. LTC, 2006. v.2. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

MOURÃO JUNIOR, Carlos Alberto & ABRAMOV, Dimitri 

Marques. Biofísica Essencial. Guanabara Koogan, 2012. 

HALLIDAY, D. Fundamentos de física 1 – Mecânica. 7. ed. 

LTC, 2007. 

SEARS, Z. Física I – Mecânica. 10 ed. Addison Wesley, 

2003. 

Disciplina Bioestatística 

Carga horária 60 horas 

 

 

 

 

Ementa 

Estatística: suposições e procedimentos. O papel da 

estatística. Procedimentos da estatística. Obtenção de 

dados. Princípios de mensuração (validade, fidedignidade, 

segurança e precisão). Princípios de amostragens. Validade 

de amostragens. Medidas de tendência central. Dispersão. 

Análise e interpretação de dados quantitativos e qualitativos. 

O uso de tecnologias para a interpretação e apresentação 

de dados. A estatística na educação. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

BACHELARD, G. A Formação do Espírito Científico. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 2008. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico, São 

Paulo: Cortez, 2010. 

ARANGO, H.G. Bioestatística: Teórica e Computacional. 

Guanabara Koogan, 2009. 

 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos 

Fernández & LUCIO, Maria Del Pilar Baptista. Metodologia 

de Pesquisa. Editora Grupo A. 

MALHEIROS, Bruno Taranto. Metodologia da Pesquisa 

em Educação. Editora LTC. 1 ed. 2011. 

MOORE, D. A estatística básica e sua prática. RJ: LTC, 

2000. 

Disciplina Abordagem da Psicologia da Aprendizagem 

Carga horária 60 horas 
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Ementa 

A história da psicologia, sua consolidação como ciência e 

sua articulação com a biologia. As diferentes abordagens 

psicológicas desenvolvidas no século XX (Estruturalismo, 

Funcionalismo, Psicanálise, Psicologia da Gestalt, 

Behaviorismo, Teorias Psicogenéticas e Humanismo). 

Enfoques psicológicos à cerca dos Direitos Humanos; 

Relações étnico-raciais na psicologia da aprendizagem. 

 

 

 
Bibliografia 

Básica 

PILETTI, Nelson & ROSATO, Solange Marques. Psicologia 

da aprendizagem: da teoria do condicionamento ao 

construtivismo. Editora contexto, 2011. 

PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. 24ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. História da Psicologia 

Moderna. Trad.: Marilia de S. Zanella. São Paulo: Cengage, 

2009. 

 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício do 

professor. Artmed, 2002. 

HENGEMÜHLE, A. Gestão de Ensino e Práticas 

Pedagógicas. 6ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

NUNES, Ana Ignez Belém Lima & SILVEIRA, Rosemary do 

Nascimento. Psicologia da aprendizagem: processos, 

teorias e contextos. Editora Liber Livro. 

Disciplina Anatomia Humana 

Carga horária 60 horas 

 

Ementa 

Introdução ao Estudo da Anatomia Humana. Morfologia dos 

sistemas constituintes do corpo humano; sistemas 

locomotor, circulatório, respiratório, digestório, urogenital, 

nervoso  e endócrino do corpo humano. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

FATTINI,  C.  A.;  DANGELO,  J.  G. Anatomia  humana 

sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

TORTORA, G. J. Princípios de anatomia humana. 10.  

ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara Koogan, 2007. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

MITCHELL,  A.W.M.;  DRAKE,  R.L,;  VOGL,  W. GRAY´S. 

Anatomia para Estudantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 4. ed. 

Elsevier, 2008. 640 p. 

WEIR, J.; ABRAHAMS, P. H. Anatomia Humana em 

Imagens. 2. ed. Mosby Wolf, 2000. 

Disciplina Projeto Integrador - II 

Carga horária 30 horas 
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Ementa 

Desenvolvimento de um projeto teórico-prático 

contextualizado a partir de uma situação real, integrando os 

conteúdos das disciplinas do semestre. Apresentação dos 

resultados do trabalho por meio da produção de um material 

escrito e em seminário final. Conteúdo temático definido 

semestralmente pelo grupo de docentes do respectivo 

semestre. 

Bibliografia 

Básica 

Contempla todas as referências bibliográficas utilizadas 

pelas disciplinas do semestre, além das específicas que o 

projeto necessitar. 

Bibliografia 

Complementar 

A bibliografia será indicada pelos professores do semestre 

de acordo com a temática do projeto. 

 3º PERÍODO 

Disciplina Embriologia 

Carga horária 60 horas 

 

 

 
Ementa 

Gametogênese, fertilização, implantação, formação e 

diferenciação dos folhetos germinativos; período 

embrionário e modelagem do embrião; período fetal, 

desenvolvimento do feto e dos anexos embrionários; 

mecanismos de formação dos gêmeos e seus anexos; 

malformações congênitas e agentes teratogênicos.Temas 

atuais em embriologia humana e comparada. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

GARCIA, S. M. L.; FERNANDEZ, C. G. Embriologia. 2. ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. 7. 

ed. Editora Elsevier, 2008. 

MAIA, George Doyle. Embriologia Humana. Editora 

Atheneu, 2005. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

LANGMAN, M. Embriologia médica. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2001. 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Clínica. 

8. ed. São Paulo: Ed. Elsevier, 2008. 

CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do 

desenvolvimento. Editora Elsevier, 2014. 

Disciplina Botânica e Sistemática Vegetal 

Carga horária 60 horas 

 

 
Ementa 

A classificação de organismos autotróficos algas,briófitas, 

pterófitas : caracterização; ciclos biológicos; aspectos 

taxonômicos e evolutivos; importância ecológica e 

econômica; representantes principais. A classificação das 

plantas   com   sementes   “angiospermas": caracterização; 
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 ciclos biológicos; aspectos taxonômicos e evolutivos; 

importância ecológica e econômica; representantes 

principais. 

 

 

 
Bibliografia 

Básica 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E.   Biologia 

Vegetal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

CUTTER, Elizabeth G. Anatomia vegeta: parte I - Células 

e Tecidos. Editora Roca, 2010. 

SCHWAMBACH, Cornélio & SOBRINHO, Geraldo Cardoso. 

Fisiologia Vegetal: introdução às características, 

funcionamento e estruturas das plantas e interação com 

a natureza. Editora Ética, 2014 

 

 

 

 

Bibliografia 

Complementar 

NABORS, Murray W. Introdução à botânica. Editora Roca, 

2012. 

CUTLER, David F.; BOTHA, Ted & STEVENSON,   Dennis 

Wm. Anatomia Vegetal: uma abordagem aplicada. 

Artmed, 2011. 

JUDD,   W.   S.;   CAMPBELL,   C.   S.;   KELLOG,   E.  A.; 

STEVENS, P. F.; DONOGHUE, M. J. Sistemática Vegetal: 

Um enfoque filogenético. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

Disciplina Genética 

Carga horária 60 horas 

 

 
Ementa 

Introdução à genética. Genética Mendeliana. Interações 

genéticas. Determinação gênica do sexo e herança ligada 

ao sexo. Alterações cromossômicas. Herança e ambiente. 

Herança extracromossômica. Ligação. Mapeamento 

genético. 

 

 

 
Bibliografia 

Básica 

GRIFFITHS, A. J. F.; MILLER, J. H.; SUZUKI, D. T.; 

LEWONTIN,   R.   C.;   GELBART,   W.   M.   Introdução à 

Genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2009. 

CUNHA, Claudio. Genética e Evolução Humana. Editora 

Átomo, 2012. 

SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de 

Genética. 4. ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan,  

2008. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

WATSON, James D.; BAKER, Tania A.; BELL, Stephen P.; 

GAN, Alexander; LEVINE, Michael & LOSICK, Richard. 

Biologia Molecular do Gene. Editora Artmed, 2015. 

NUSSBAUM,  R.  L.;  MCINNES,  R.  R.;  WILLARD,  H.  F. 

Thompson & Thompson Genética Médica. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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 PIERCE, B.A. Genética: um enfoque conceitual. 3. Ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Disciplina Fundamentos de Didática 

Carga horária 50 horas 

 

 
 

Ementa 

Planejamento, produção e avaliação das atividades. 

Relação professor e aluno. Relação ensino-aprendizagem. 

As teorias como orientadoras das práticas pedagógicas. 

Diferentes perspectivas de análise do ensino e métodos de 

ensino (os modelos teóricos). A importância da avaliação. 

Os desafios da Educação no Brasil. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

ANDRÉ, M. E. D. A. de. Alternativas no Ensino de 

Didática. 10ª ed. Campinas: Papirus, 2009. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. 30ª REIMPRESSÃO, SÃO 

PAULO: CORTEZ, 2010. 

SANTORI, Ricardo Tadeu & SANTOS, Marcelo Guerra. 

Ensino de ciências e biologia - um manual para 

elaboração de coleções didáticas. 2005 

 

Bibliografia 

Complementar 

PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício do professor. 

Artmed, 2002. 

HENGEMÜHLE, A. Gestão de Ensino e Práticas 

Pedagógicas. 6ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

CORDEIRO, Jaime. Didática. Editora Contexto. 

Disciplina Química Geral 

Carga horária 50 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ementa 

Introdução à Química. Fundamentos de  Orgânica: 

estrutura, nomenclatura, ligações, isomeria, atividade 

óptica. Principais grupos funcionais e compostos  

orgânicos: hidrocarbonetos, compostos oxigenados, 

compostos nitrogenados, compostos sulfurados,  

compostos halogenados. Compostos orgânicos de 

interesse biológico:  polímeros, carboidratos,  aminoácidos 

e derivados, ácidos nucleicos, lipídios. Substâncias puras   

e misturas. Átomo e fundamentos de periodicidade química. 

Ligações químicas. Principais compostos inorgânicos: 

ácidos, bases, sais, óxidos, compostos de coordenação. 

Interações intermoleculares. Soluções. Princípios de 

reações químicas: conceitos; tipos; aspectos cinéticos; 

aspectos termodinâmicos; noção de equilíbrio. Noções de 

Ensino de Química em Ciências. Atividades experimentais 

envolvendo: segurança no laboratório; toxicidade de 

compostos; manipulação de resíduos; nomes e usos de 

materiais de laboratório; operações gerais  de   laboratório; 
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 preparação de soluções; propriedades físicas e/ou 

químicas de compostos; características e propriedades de 

reações químicas. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: 

Questionando a Vida Moderna e o meio Ambiente. 5. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2011. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. Química Orgânica. 

Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

CHANG, R. Química Geral – Conceitos Essenciais. 4. ed. 

Bookman, 2010. 

 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

BRADY & SENESE. Química: a matéria e suas 

transformações. Editora LTC, 2009. 

KOTZ, J. C. Química Geral e Reações Químicas. 6. ed. 

Cengage Learning, 2010. v. 2. 

BURROWS;  HOLMAN;  PARSONS;  PILLING  E   PRICE. 

Química: Introdução à química inorgânica, orgânica e 

físico-química. Vol. 1. Editora LTC, 2012. 

Disciplina Projeto Integrador – III 

Carga horária 30 horas 

 

 

 
Ementa 

Desenvolvimento de um projeto teórico-prático 

contextualizado a partir de uma situação real, integrando os 

conteúdos das disciplinas do semestre. Apresentação dos 

resultados do trabalho por meio da produção de um material 

escrito e em seminário final. Conteúdo temático definido 

semestralmente pelo grupo de docentes do respectivo 

semestre. 

Bibliografia 

Básica 

Contempla todas as referências bibliográficas utilizadas 

pelas disciplinas do semestre, além das específicas que o 

projeto necessitar. 

Bibliografia 

Complementar 

A bibliografia será indicada pelos professores do semestre 

de acordo com a temática do projeto. 

 4º PERÍODO 

Disciplina Zoologia dos Vertebrados 

Carga horária 60 horas 

 

 

 
Ementa 

Morfologia, anatomia, fisiologia, origem e caracterização 

dos Chordata e seus subfilos. Diversidade dos 

Cephalochordata, Tunicata e Vertebrata. Evolução e 

biologia das principais linhagens de Vertebrata: Agnatha, 

Placodermi, Chondrichthyes, Actinopterygii, Sarcopterygii, 

Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. Evolução dos 

diferentes sistemas: forma e função. 
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Bibliografia 

Básica 

HICKMAN  JR.,  C.  P.;  ROBERTS,  L.  S.;  LARSON,    A. 

Princípios integrados de Zoologia. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 872 p. 

LIEM, Karel E.; BEMIS, Wiliam E.; WALKER JR, Warren E. 

& GRANDE, Lance. Anatomia funcional dos vertebrados. 

Editora Cengage Learning. 

POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, E J. B. A Vida  dos 

Vertebrados. 4. ed. São Paulo: Atheneu Editora São Paulo 

Ltda., 2008. 764 p. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

AMORIM, D. S. Fundamentos de Sistemática 

Filogenética. 2. ed. Ribeirão Preto: Holos, 2002. 156 p. 

HILDEBRAND, M.; GOSLOW, G. Análise da Estrutura dos 

Vertebrados. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 

KARDONG, Kenneth V. Vertebrados: anatomia 

comparada, função e evolução. Editora Roca, 2010. 

Disciplina Morfologia Vegetal 

Carga horária 60 horas 

 

 
 

Ementa 

Morfologia externa de raiz, caule e folha. Morfologia externa 

de estróbilos, flores, frutos e sementes sob o enfoque 

evolutivo e ecológico. Características dos  principais  

táxons de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 

Aspectos ecológicos, reprodutivos e evolutivos dos grupos 

estudados. 

 

Bibliografia 

Básica 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E.   Biologia 

Vegetal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

CUTTER, Elizabeth G. Anatomia vegeta: parte I - Células 

e Tecidos. Editora Roca, 2010. 

HARRI, Lorenzi. Árvores brasileiras, 2009. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Complementar 

CUTTER, Elizabeth G. Anatomia vegeta: parte II – 

Órgãos, experimentos e Interpretação. Editora Roca, 

2002. 

BRESINSKY, Andreas; KORNER, Christian; KADEREIT, 

Joachim W.; NEUHAUS, Gunther & SONNEWALD, Uwe. 

Tratado de botânica de Strasburger. Editora Artmed, 

2011. 

CUTLER, David F.; BOTHA, Ted & STEVENSON,   Dennis 

Wm. Anatomia Vegetal: uma abordagem aplicada. 

Artmed, 2011. 

Disciplina Prática no ensino de ciências e biologia 

Carga horária 60 horas 

Ementa 
Processos de ensino-aprendizagem em Ciências Naturais e 

Biologia. Tendências do ensino de Ciências Naturais em 

http://www.faculdadesequencial.com.br/


FACULDADE SEQUENCIAL 
www.faculdadesequencial.com.br 

Rua Eng. Aluísio de Marques, s/n – São Paulo - SP 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 36 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 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 noensino de Ciências 

Naturais. Avaliação de recursos didáticos. Avaliação da 

aprendizagem. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Básica 

DELIZOICÓV,  D.;  ANGOTTI,  J.  A.;  PERNAMBUCO,  M. 

Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org). Ensino de 

Ciências por investigação: condições para 

implementação em sala de aula. Editora Cengage 

Learning, 2013. 

SANTORI, Ricardo Tadeu & SANTOS, Marcelo Guerra 

(org). Ensino de ciências e biologia. Editora Interciência, 

2015. 

 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. Quanta ciência há no ensino de 

ciências. São Carlos: Edufscar, 2008. 

FERREIRA, Marcia Serra; MARANDINO, Martha & 

SELLES, Sandra Escovedo. Ensino de biologia: histórias 

e práticas em diferentes espaços educativos. Cortez 

Editora, 2009. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. 30ª REIMPRESSÃO, SÃO 

PAULO: CORTEZ, 2010. 

Disciplina Histologia 

Carga horária 60 horas 

 

 
 

Ementa 

Noções de técnicas histológicas. Morfofuncionalidade dos 

tecidos fundamentais: epitelial (revestimento e glandular), 

conjuntivo propriamente dito, conjuntivo especializado 

(adiposo, cartilaginoso, sanguíneo e ósseo), muscular e 

nervoso. Métodos de estudo e estratégias de ensino de 

Histologia. 

 

 

 
Bibliografia 

Básica 

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Atlas Colorido de 

Histologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 

HIB, J. Di Fiore – Histologia – Texto e Atlas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica – 

Texto – Atlas. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 
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Bibliografia 

Complementar 

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia em 

cores. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma 

introdução à patologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004. 

OVALLE, WK & NAHIRNEY, P.C. Bases da Histologia. 1ª 

edição, Elsevier. 2008. 

Disciplina Microbiologia 

Carga horária 60 horas 

 

Ementa 

Introdução à Microbiologia: Classificação, estrutura, 

reprodução, nutrição, genética e crescimento de bactérias, 

fungos e vírus. Controle microbiano por processos químicos 

e físicos. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

ALTERTHUM, F.; TRABULSI, L. R. Microbiologia. 5. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2008. 

MADIGAN,  M.  T.;  MARTINKO,  J.  M.;  DUNLAP,  P.   V.; 

CLARK, D. P. Microbiologia de Brock. 12. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

TORTORA, GJ. Microbiologia. 8ªed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. 

 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

BROOKS, G.F. et al. Microbiologia Médica. 24 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2009. 

BURTON, G. L. W.; ENGELKIRK, P. G. Microbiologia para 

as Ciências da Saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

PELCZAR; CHAN & KRIEG. Microbiologia: conceitos e 

aplicações. Pearson Education, 2013. 

Disciplina Projeto Integrador - IV 

Carga horária 30 horas 

 

 

 
Ementa 

Desenvolvimento de um projeto teórico-prático 

contextualizado a partir de uma situação real, integrando os 

conteúdos das disciplinas do semestre. Apresentação dos 

resultados do trabalho por meio da produção de um material 

escrito e em seminário final. Conteúdo temático definido 

semestralmente pelo grupo de docentes do respectivo 

semestre. 

Bibliografia 

Básica 

Contempla todas as referências bibliográficas utilizadas 

pelas disciplinas do semestre, além das específicas que o 

projeto necessitar. 

Bibliografia 

Complementar 

A bibliografia será indicada pelos professores do semestre 

de acordo com a temática do projeto. 
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 5º PERÍODO 

Disciplina Fisiologia Vegetal 

Carga horária 60 horas 

 

 

 

 

 

Ementa 

Características histológicas e metabólicas das plantas 

vasculares. Características da célula vegetal. Tecidos 

Vegetais. Anatomia primária e secundária da raiz; absorção 

de água e sais minerais. Nutrição vegetal e metabolismo do 

nitrogênio. Anatomia primária e secundária do caule, 

transporte de água e sais minerais. Anatomia foliar, 

fotossíntese, fotorrespiração. Fotomorfogênese. Anatomia 

da flor e fruto. Embriologia, floração e frutificação. Anatomia 

e fisiologia da semente. Crescimento e desenvolvimento 

vegetal: reguladores de crescimento. Senescência e 

abscisão. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

KERBAUY, G. B. Fisiologia vegetal. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E.   Biologia 

Vegetal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Paulo-SP: Rima 

Artes e textos, 2000. 

LOPES, N.F.; MARENCO, R.A. Fisiologia Vegetal. Viçosa: 

UFV, 2009. 

NULTSCH, W. Botânica geral. 10. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

Disciplina Parasitologia 

Carga horária 60 horas 

 

 

 

 

Ementa 

Origens e definição do parasitismo. Modalidades de 

parasitismo, ciclos vitais dos parasitas e condições 

ambientais facilitadoras de parasitoses. Ação  dos 

parasitas e reações das parasitoses. Classificação, 

estrutura, reprodução, nutrição e crescimento de 

protozoários, helmintos e  artrópodes.  Parasitoses. 

Tópicos de  epidemiologia,  generalidades  sobre profilaxia 

e análises parasitológicas. 

 

Bibliografia 

Básica 

AMATO NETO, V.; AMATO, V. S.; TUON, F. F.; 

GRYSCHEK, R. C. B. Parasitologia – Uma abordagem 

clínica. São Paulo: Elsevier, 2008. 

COURA, J. R. Síntese das Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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 NEVES, D. P.; FILIPPIS, T. Parasitologia básica. 2. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2010. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

CIMERMAN, B. Parasitologia humana e seus 

fundamentos gerais.  2. ed.  São Paulo: Atheneu, 2008. 

FUNKE, B.R.; CASE, C.L.; TORTORA, G.J. Microbiologia. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. 

NEVES, D. P. Atlas didático de parasitologia. 2. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2008. 

Disciplina Bioquímica 

Carga horária 60 horas 

 

 

 

 

Ementa 

Proteínas: Composição, Estrutura e Função. Enzimas: 

Cinética, Regulação e Inibição. Estratégias de Regulação 

do Metabolismo. Metabolismo de carboidratos. 

Metabolismo de Lipídeos. Transporte de Elétrons e 

Fosforilação Oxidativa. Metabolismo de Aminoácidos. 

Integração Metabólica. Metabolismo de proteínas. 

Estrutura do DNA e replicação. Mutações e reparo do 

DNA. Estrutura do RNA e transcrição. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

CAMPBELL, M. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

LEHNINGER, A. L. Princípios de Bioquímica. 4. ed. São 

Paulo: Sarvier, 2006. 

STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

KAMOUN, P.; LAVOINNE, A.; VERNEUIL, H. Bioquímica e 

Biologia Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

MURRAY, R. K. Harper. Bioquímica ilustrada. 27.  ed. 

São  Paulo:  McGraw-Hill Interamericana, 2008. 

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. Fundamentos de 

Bioquímica: A vida a nível molecular. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. 

Disciplina Bioética 

Carga horária 50 horas 

 

 
 

Ementa 

Noções sobre ética, moral e direito nas relações sociais; 

diretrizes, declarações e leis em bioética; história da 

bioética; modelos explicativos da bioética. Novas 

biotecnologias e bioética; genética e bioética; bioética e 

biodireito. Estudos de casos. Importância da bioética no 

ensino e na pesquisa científica. 

Bibliografia 

Básica 

CLOTET, J. Bioética: Uma aproximação. Porto Alegre: 

EDPUCRS, 2003. 
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 COSTA, S.; DINIZ, D. Ensaios: Bioética. Brasiliense, 2006. 

DALLAGNOL, D. Bioética: princípios morais e 

aplicações. DP&A / Lamparina, 2004. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

CAMARGO, M. Manual Sintético de Bioética. 1. Ed. Jurua, 

2013. 

MARTINS, C. Tópicos de Bioética. 1. ed. DPL Editora, 

2001. 

NERI, D. A Bioética  em laboratório - Células-tronco, 

Clonagem e Saúde Humana. São Paulo: Loyola, 2001. 

Disciplina Biologia Molecular 

Carga horária 60 horas 

 

 
Ementa 

Código genético. Replicação do DNA. Transcrição. 

Tradução. Mutação gênica. Reparo do DNA. Mecanismos 

de controle gênico em eucariotos e procariotos. 

Recombinação e transposição. Tecnologia do DNA 

recombinante. Ferramentas biotecnológicas. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Básica 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, 

K.; WATSON, J. D. Biologia Molecular da Célula. 4. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da Biologia 

Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

WATSON,  J.  D.;  BAKER,  T.  A.;  BELL,  S.  P.;  GAN, A.; 

LEVINE, M.; LOSICK, R. Biologia Molecular do Gene.5. 

ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 

 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

KAMOUN, P.; LAVOINNE, A.; VERNEUIL, H.   Bioquímica 

e Biologia Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 444 p. 

JUNQUEIRA, LC.; CARNEIRO, J. Biologia celular e 

molecular. 8ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

WATSON,   J.   D.;   MYERS,   R.   M.;   CAUDY,   A.     A.; 

WITKOWSKI, J. A. DNA Recombinante. Genes e 

Genomas. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 

 6º PERÍODO 

Disciplina Anatomia e fisiologia animal 

Carga horária 60 horas 

 

 
Ementa 

Fundamentos de regulação homeostática, nutrição, 

digestão, metabolismo, osmorregulação e excreção, 

ventilação e circulação; músculo e movimento; regulação 

neuroendócrina; reprodução; coordenação e interação dos 

organismos animais, incluindo o homem. 
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Bibliografia 

Básica 

BERNE, R. M. et al. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. 

MOYES, C. D. Princípios de Fisiologia Animal. 2. ed. 

Porto Alegre: ARTMED, 2010. 

RANDALL,   D.;   BURGGREN,  W.;  FRENCH,  K.  Eckert: 

Fisiologia Animal Mecanismos e Adaptações. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

ANDERSON,   M.;   HILL,   R.W.;  WYSE,   G.A. Fisiologia 

Animal. 2. ed. Artmed, 2012. 

HILDEBRAND, M.; GOSLOW, G. Análise da Estrutura dos 

Vertebrados. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 

SCHIMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal. 5. ed. Santos 

Editoras, 2002. 

Disciplina Ecologia Geral 

Carga horária 60 horas 

 

 

 

 

 
Ementa 

Comunidades e Ecossistemas: Principais Biomas e 

Ecossistemas. Componentes estruturais e funcionais em 

comunidades e ecossistemas. Fluxo  de energia  e  

matéria através dos ecossistemas. Padrões espaciais e 

temporais em comunidades. Influência de interações 

populacionais na estrutura de comunidades. Padrões de 

Biodiversidade. Noções de Biogeografia. Noções de 

Ecologia da Paisagem. Aplicações ecológicas  no  nível  

das comunidades e ecossistemas. Conservação e 

restauração de comunidades. 

 

 

 
Bibliografia 

Básica 

BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia 

de Indivíduos a Ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. 

ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de 

Ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning Editora, 

2008. 612 p. 

RICKLEFS, R. E. Economia da natureza. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

DAJOZ, R. Princípios de Ecologia. Porto Alegre: Artmed, 

2005. 

GOTELLI, N. J. Ecologia. Londrina: Editora Planta, 2007. 

TOWNSEND, C. L.; BEGON, M.; HARPER, J. N. 

Fundamentos em Ecologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 576 p. 

Disciplina Imunologia 

Carga horária 60 horas 
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Ementa 

Conceitos gerais, estrutura e organização do sistema 

imune. Resposta imune celular e humoral. Citocinas e 

Complemento. Estrutura e interações antígeno-anticorpo. 

Respostas imunológica, celular e humoral. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H. Imunologia Básica. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

DOAN, T.; MELVOLD, R.; WALTENBAUGH, C. 

Imunologia Médica Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

VOLTARELLI, J. C. Imunologia Clínica na Prática Médica. 

São Paulo: Atheneu, 2008. 

 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

FORTE, W. C. N. Imunologia – Do Básico ao Aplicado. 2. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. 

Imunobiologia de Janeway. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

ROITT, I.M. Fundamentos de Imunologia. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

Disciplina Educação Ambiental 

Carga horária 60 horas 

 

 

 

 

 

 

 
Ementa 

Educação Ambiental: princípios éticos e filosóficos na 

relação sociedade/natureza. O confronto entre cultura e 

natureza e surgimento da questão ambiental. A educação 

ambiental e formação da cidadania. Racionalização do uso 

do patrimônio natural no contexto do desenvolvimento 

socioeconômico. A relação entre as ciências naturais e 

ciências sociais. A contribuição da educação ambiental à 

conservação dos recursos naturais rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Contribuições da Educação 

Ambiental para a segurança e saúde ambiental e humana. 

A Legislação Ambiental no contexto da Saúde e da 

Segurança. A Organização Didática da educação ambiental 

formal e informal. A educação ambiental como tema 

transversal no currículo escolar. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

VILELA, Gracielle Carrijo; RIEVERS, Marina. Direito e Meio 

Ambiente: Reflexões Atuais. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 

2009. 

TALAMONI, Jandira. Educação Ambiental: da Prática 

Pedagógica à Cidadania. Ed. Escrituras, 2003. 

CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação 

do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. 
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Bibliografia 

Complementar 

MILLER, Jr. G. Tyller. Ciência Ambiental. São Paulo: 

Thomson Pioneira, 2007. 

LOUREIRO, C.F, B.; LAYRARGUES, P.P. ; CASTRO, R.S. 

de. (orgs). Educação ambiental: repensando o espaço da 

cidadania. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação 

do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. 

Disciplina Educação e Inclusão 

Carga horária 50 horas 

 

 

 

 

 

 
Ementa 

Aspectos éticos, políticos e educacionais da educação 

inclusiva; os direitos humanos e a inclusão; questões de 

domínio conceitual (inclusão, Integração, Necessidades, 

Deficiência, Princípios Asciológicos). A ação do Educador 

junto ao Corpo Discente heterogêneo (Conhecimento das 

especificidades, das pessoas portadoras de necessidades 

educativas especiais). Avaliação crítica e perspectivas de 

atuação, considerando o papel do educador como agente 

de transformação social. Alternativas pedagógicas no 

atendimento educacional das pessoas com necessidades 

educativas especiais (marcos de ação dos professores, da 

escola, da comunidade). 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os 

pingos nos is. Editora Mediação. 8 ed. 2012. 

MAZZOTTA, M. J. Da S. Educação Especial no Brasil: 

história e políticas públicas. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 

2009. 

STAINBACK, Susan. Inclusão: um guia para educadores. 

São Paulo: Ed.Artmed, 2002. 

 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

DEMO, P. A Nova LDB: ranços e avanços. 22ª ed. 

Campinas: Papirus, 2010. 

SASSAKI, R. Inclusão: construindo uma sociedade 

para todos. 7ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2002. 

BRASIL. Ministério da Educação e Desportos. Política 

Nacional da Educação Especial. Brasília: MEC, 

1994. 

 7º PERÍODO 

Disciplina Geologia e Paleontologia 

Carga horária 60 horas 

 

Ementa 

Conceitos básicos de Geologia. O planeta Terra e sua 

origem. Minerais. Rochas: Ígneas, Metamórficas e 

Sedimentares. Estrutura interna da Terra. A Deriva 

continental e tectônica de placas. O tempo Geológico e sua 

http://www.faculdadesequencial.com.br/


FACULDADE SEQUENCIAL 
www.faculdadesequencial.com.br 

Rua Eng. Aluísio de Marques, s/n – São Paulo - SP 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 44 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 magnitude. Tafonomia: agentes e processos de 

fossilização. As técnicas de preparação e coleta de fósseis. 

Preservação das estruturas biogênicas e tipos de 

fossilização. Origem e desenvolvimento da vida. 

Importância e aplicação dos fósseis nos estudos evolutivos 

e paleo-ambientais. Paleontologia brasileira. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

SUGUIO,  K. A   Evolução   geológica  da  Terra e  a 

Fragilidade da Vida. Edgard Blücher Ed., 2003. 

BENTON, M. J. Paleontologia dos vertebrados. São 

Paulo: Atheneu, 2008. 

CARVALHO, I. S. Paleontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Interciência, 2004. 2 v. 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

FOSSEN, H. Geologia Estrutural. 1. Ed. 2012. 

GALLO, V. et al. Paleontologia de vertebrados: grandes 

temas e contribuições científicas. Rio de Janeiro: Editora 

Interciência, 2006. 

SUGUIU, K. Geologia do Quaternário e Mudanças 

Ambientais. 2. Ed. Oficina de Textos, 2010. 

Disciplina 
Projetos Educacionais para o Ensino de Ciências e 

Biologia 

Carga horária 50 horas 

 

 

 

 

 

 

 
Ementa 

Processos de ensino-aprendizagem em Ciências Naturais e 

Biologia. 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. O processo da aprendizagem em ciências e 

biologia; A linguagem científica e o ensino de ciências da 

natureza; ensino de ciências: seleção, produção, 

planejamento, desenvolvimento e avaliação. Diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino das ciências e da 

biologia. Práticas Pedagógicas. 

 

 

Bibliografia 

Básica 

DELIZOICÓV,  D.;  ANGOTTI,  J.  A.;  PERNAMBUCO,  M. 

Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

DELIZOICOV, Demétrio. Ensino de ciência : 
fundamentos e métodos. Cortez, 2009. 
MORAES, R. (Org.). Construtivismo e ensino de 

Ciências:  reflexões  epistemológicas  e metodológicas. 
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 Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 

 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. Quanta ciência há no ensino 

de ciências. São Carlos: Edufscar, 2008. 

SCHNETZLER, R. P.; ARAGÃO,  R. M.  R. (Org.).   Ensino 

de Ciências: fundamentos e abordagens. Piracicaba: 

CAPES/UNIMEP, 2000. 

CAMPOS, M. C. C. e NIGRO, R. G. Didática de ciência - o 

ensino e aprendizagem como investigação. FTD, São Paulo, 

1999. 

Disciplina Gestão Ambiental 

Carga horária 50 horas 

 

 

 

 

 

 
Ementa 

A evolução da consciência ambiental. Novos padrões 

ambientais. Economia ambiental e aspectos regionais do 

meio ambiente no Brasil. Valoração ambiental e 

instrumentos econômicos para a gestão ambiental. Tomada 

de decisão ambiental na perspectiva pública. Sistema de 

gestão ambiental. Fundamentos de ecologia: princípios e 

conceitos. O meio ambiente como campo de conflitos 

sociais na defesa dos interesses difusos; as questões 

ambientais globais e acordos internacionais. O 

desenvolvimento sustentável: concepções e conceitos. As 

dimensões e os desafios do desenvolvimento sustentável. 

Agenda de desenvolvimento sustentável: agenda 21. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

BUARQUE, S. C., Construindo o desenvolvimento local 

sustentável. Rio de Janeiro: Gramond, 2002 

CAMARGO, A.L..B.C., Desenvolvimento sustentável: 

dimensões e desafios. Campinas: Papirus, 2003. 

SLACK, N; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. Administração 

da produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

BRAUN, Ricardo. Desenvolvimento ao ponto 

sustentável: novos paradigmas ambientais. Petrópolis, 

Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

DIAS, Genebaldo Freire. Pegada ecológica e 

sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2002. 

ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de 

Ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning Editora, 

2008. 612 p. 

Disciplina Fisiologia animal comparada 

Carga horária 60 horas 

 

Ementa 
A disciplina abrange  os  conhecimentos relativos  a 
respostas, processos ou mecanismos fisiológicos de 

  adaptação de várias espécies, ou de uma única espécie,  
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 sob diferentes condições ambientais, levando-se em 
consideração a progressão evolutiva. São considerados 
aspectos da respiração dos organismos, da circulação de 
fluidos, da digestão de alimentos e, da excreção de 
substâncias para a manutenção do equilíbrio hidro- 
eletrolítico dos organismos. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal: Adaptação e 
Meio Ambiente (5ª Ed). Livraria Santos Editora, 2002. 
RANDALL,  D.;  BURGGREN, W.; FRENCH  K.  Fisiologia 
Animal: Mecanismos e Adaptações (4ª Ed). Editora 
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2000. 
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia medica (11ª Ed). 
Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2006. 

 
Bibliografia 

Complementar 

BERNE, R. M. Fisiologia (5ª Ed). Elsevier Editora, 2004. 
CARROL, R.G. Fisiologia. Elsevier Editora, 2007. 
SHERWOOD, L.; CENGAGE, L. Fisiologia Humana 
- das Células aos Sistemas (7ª Ed). Editora Cengage 
Learning, 2010. 

Disciplina Libras 

Carga horária 50 horas 

 

 
 

Ementa 

Especificidades do sujeito surdo e sua respectiva 

identidade, marcos históricos e as atuais políticas para a 

educação dos surdos. Os direitos humanos e o portador de 

necessidade especial. Libras como língua, os principais 

aspectos de sua gramática. Habilidade de comunicação em 

Libras. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

ALMEIDA, E. C. de. Leitura e Surdez: um estudo com 

adultos não oralizados. Rio de Janeiro: Revinter, 2000; 

SKLIAR, C. Educação & exclusão: abordagens sócio 

antropológicas em educação especial. 5ª ed. Porto 

Alegre: Mediação, 1999. 

  . A surdez: um olhar sobre   as diferenças. 

3ª ed. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Complementar 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Educação 

Infantil: Saberes e práticas da inclusão. Brasília, DF: 

MEC; SEEP, 2006. 

. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. 

Brasília: Casa Civil/MEC, 1996. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos 

temas transversais, ética. Brasília: MEC, 1997. 
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 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nações 

Unidas ( 10/12/1948) ONU e os Diretos Humanos. 

www.onu.org.br. 

Disciplina Orientação de TCC I 

Carga horária 100 horas 

 

 
Ementa 

Introdução aos principais aspectos teórico-metodológicos 

necessários para o desenvolvimento de um projeto de 

pesquisa. Elaboração de um projeto individual de pesquisa 

relacionado às Ciências Biológicas e/ou seu ensino a ser 

executado no TCC. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

GARCIA, R. L. (Org.). Método: pesquisa com o cotidiano. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

MARCONI,  M.  A.;  LAKATOS, E. M. Fundamentos de 

metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. 

ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Complementar 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência: filosofia e 

prática da pesquisa. São Paulo:  Pioneira  Thomson, 

2006. 

COSTA, M. A.; COSTA, M. F. B. Metodologia da 

Pesquisa: Conceitos e Técnicas. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2001. 

MOREIRA, A. et al. (Org.). Para quem pesquisamos: para 

quem escrevemos – o impasse dos intelectuais. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

 8º PERÍODO 

Disciplina Evolução e Biodiversidade 

Carga horária 60 horas 

 

 

 
Ementa 

História do pensamento evolutivo. Origem e evolução da 

vida. A teoria da evolução e seu desenvolvimento. 

Caracterização geral do Lamarckismo, Darwinismo, 

Mutacionismo, Sintética, Neutralismo, Pontualismo. 

Microevolução. Especiação. Evolução dos  grandes  

grupos. Evolução do homem. Novas abordagens da teoria 

evolutiva. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

DARWIN, Charles. A origem das espécies. São Paulo: 

Hemus, 1979. 

FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 3. ed. Editora 

FUNPEC, 2009. 

RIDLEY, Mark. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2006. 
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Bibliografia 

Complementar 

DAWKINS, Richard. O gene egoísta. Belo Horizonte: 

Itatiaia, 2001. 

SANTOS, S. Evolução Biológica: Ensino e 

Aprendizagem do Cotidiano da Sala de Aula. São Paulo: 

Annablume FAPESP, 2002. 

WILSON, E.O. Biodiversidade. 2. Imp. Ed. Nova Fronteira. 

1997. 

Disciplina Conservação de Recursos Naturais 

Carga horária 50 horas 

 
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. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

PRIMACK, R.B.; RODRIGUES,E. Biologia da 

Conservação. São Paulo: Planta, 2001. 

GARAY. I.; DIAS, B. Conservação da biodiversidade em 

ecossistemas. Rio de Janeiro: Ed.Vozes.2001. 

PAIVA, M.P. Conservação da Fauna Brasileira. 

Interciência Kleber Del-Claro, 1999. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Complementar 

BARBOSA, R.P.; VIANA, V.J. Recursos Naturaias e 

Biodiversidade: Preservação e Conservação dos 

Ecossistemas. Editora Saraiva, 2014. 

ESTEVES, F.A. Estrutura, funcionamento e manejo de 

ecossistemas brasileiros. Rio de janeiro: Ed. O ecologia 

brasiliensis vol 1.UFRJ. 

ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de 

Ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning Editora, 

2008. 612 p. 

Disciplina Legislação Ambiental 

Carga horária 50 horas 

 

 

 

 

 

 
 

Ementa 

Histórico da legislação ambiental. Instrumentos da política 

ambiental. Estrutura organizacional e institucional de meio 

ambiente Federal e Estadual; Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA. Sistema Estadual de Administração 

da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 

Recursos Naturais – SEAQUA. Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6938/81). Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 

9605). Estabelecimento de padrões ambientais; Aspectos 

legais e institucionais relativos à poluição. Licenciamento 

Ambiental: Licenciamento ambiental como instrumento da 

Política  Ambiental.  Zoneamento  ambiental.  Critérios para 
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 elaboração de estudos ambientais. Competências. 

Atividades a serem licenciadas. Etapas do licenciamento 

ambiental. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

MORAES, Luís Carlos Silva. Curso de direito  ambiental. 

Ed. Atlas, 2ª Edição - São Paulo, 2004. 

MILARÉ, Edis. Direito do Meio Ambiente. Ed. RT, 2ª 

Edição, 2001. 

SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 

Ed. Malheiros, 3ª ed., 2002. 

 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

CETESB. Legislação Ambiental Federal. 2ª Edição - São 

Paulo, 2000. 

CETESB. Legislação Ambiental do Estado de São Paulo. 

3ª Edição - São Paulo, 2000. 

CETESB. Cadernos de Legislação Ambiental Estadual: 

Licenciamento Ambiental. São Paulo, 2003. 

Machado, Paulo A. L. Direito ambiental brasileiro. Ed. 

Malheiros. 9ª edição - São Paulo, 2001. 

Disciplina Impactos Ambientais 

Carga horária 50 horas 

 

 
Ementa 

Avaliação de impacto cumulativo. Noção de indicadores 
ambientais. Avaliação de impacto estratégico. Avaliação de 
risco ambiental. Avaliação de impacto e gestão ambiental. 
Análise de relatórios de impacto ambiental - Estudos de 
caso envolvendo unidades industriais, obras hidráulicas, 
projetos urbanísticos, atividade minerária, resíduos sólidos. 

 

 

 
Bibliografia 

Básica 

LUIS ENRIQUE SANCHEZ. Avaliação de impactos 

ambientais: conceitos e métodos. Editora Oficina de 

textos, 2008. 

SUETÔNIO MOTA. Introdução à engenharia ambiental, 

4ª edição, 2006 

VERDUM, R.; MEDEIROS, R. M. V. RIMA - relatório de 

impacto ambiental: legislação, elaboração e resultados. 

5.ed. Porto Alegre:  UFRGS, 2006. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Complementar 

LEFF, E. A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 

2003. 

MILARÉ, E. Direito do ambiente: doutrina, prática, 

jurisprudência e glossário. 2.ed. rev. atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. 

D’ALMEIDA, M. L. O.; VILHENA, A. Lixo municipal: manual 

de gerenciamento integrado. 2.ed. rev. ampl. São Paulo: 

IPT, 2000. 

Disciplina Profissão docente 
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Carga horária 60 horas 

 

 

 
Ementa 

A natureza da profissão docente. O processo histórico de 
delimitação dos saberes docentes. A profissionalização 
enquanto competência e reconhecimento social. As 
identidades sócio-profissionais dos professores que atuam 
na Educação Infantil e Anos iniciais: o leigo, o técnico, o 
profissional. Profissão Docente e relações de gênero. O 
desenvolvimento pessoal e profissional do professor 
reflexivo. As instituições e práticas de formação docente. 

 

 
Bibliografia 

Básica 

ARROYO, Miguel. Ofício de Mestre. São Paulo: Vozes, 
2005. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes 
necessários à prática Educativa. São Paulo:Paz e 
Terra,1996. 
TARDIF, Maurice; LEWSSARD, Claude. O Trabalho 
Docente. São Paulo: Vozes, 2005. 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

BRZEZINSKI, Profissão Professores: identidade e 
profissionalização docente. Brasília: Ed. Plano, 2002. 
PIMENTA, Selma G. (coord.) Saberes pedagógicos e 
atividade docente. São Paulo: Cortez, 2007. 
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação 
profissional. São Paulo: vozes, 2002. 

Disciplina Orientação de TCC II 

Carga horária 100 horas 

 

 
Ementa 

Desenvolvimento do projeto de pesquisa ou intervenção em 

tema elaborado. Elaboração e sistematização dos dados: 

resultados, discussões e considerações finais. 

Apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso em 

forma de monografia ou artigo. 

 

 
 

Bibliografia 

Básica 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia científica: filosofia e 

prática da pesquisa. São Paulo: Pionera Thomson 

Learning, 2006. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da 

Metodologia Científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

 
Bibliografia 

Complementar 

ARRABAL, A. K. Teoria e prática da pesquisa  científica. 

2. ed. Blumenau: Diretiva, 2006. 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD,    N. A. S. Fundamentos de 

metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2007. 

MOREIRA, A. et al. (Org.). Para quem pesquisamos: para 

quem escrevemos – o impasse dos intelectuais. São 

Paulo: Cortez, 2001. 
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2.6. Perfil Profissional do Egresso 
 

 
O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade Sequencial 

espera inserir nos seus egressos o envolvimento com conhecimentos e ações 

que o tornem um crítico em potencial, capaz de responder às transformações 

observadas e vivenciados pelo mundo e às necessidades sociais delas 

decorrentes, dotando-o de adequada fundamentação teórica, como base para 

uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos 

seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, 

suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e 

relações com o meio em que vivem. 

O Licenciado em Ciências Biológicas deverá ser um profissional que atenda 

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

de 2002) e do professor de Ciências do Ensino Fundamental e Biologia do 

Ensino Médio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, e as 

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

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

e 2 de 2002 e 2 de 2015. 

O Curso de Ciências Biológicas da Faculdade Sequencial pretende formar 

o licenciado em Ciências Biológicas com formação generalista, ético, com 

competência para refletir, criticar, agir e atuar com responsabilidade, 

solidariedade e qualidade nas diferentes áreas das Ciências Biológicas e área 

de sua interface, gerando conhecimentos básicos e aplicados. O perfil do biólogo 

professor-pesquisador que se pretende formar exige o domínio dos 

conhecimentos específicos em que se sustentará a compreensão das questões 

envolvidas em seu trabalho, as suas ações, a autonomia para tomar decisões e 

inclui o envolvimento com demais ações que o levem a ser um crítico em 

potencial, reflexivo e critica da própria atuação, responsável pelas opções feitas, 

capaz de resolver problemas delas decorrentes, capaz de responder às 

mudanças e às necessidades sociais e a interagir cooperativamente com a 

comunidade profissional a que  pertence  e  com  a  sociedade  em  geral,  

frente  às transformações observadas e vivenciados pelo mundo. 

A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum 

nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho 

docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e 

prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 

instituições educativas da educação básica e da profissão, para que se possa 

conduzir o(a) egresso(a): 
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 à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e 

relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, 

consoantes às exigências da educação básica e da educação superior 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; 

 à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão 

como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do 

profissional do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa; 

 ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material 

de apoio pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção 

acadêmica-profissional, viabilizando os programas de fomento à pesquisa 

sobre a educação básica; 

 às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional e 

o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla 

do processo formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face 

das dimensões psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e 

interativas que permeiam a ação pedagógica, possibilitando as condições 

para o exercício do pensamento crítico, a resolução de problemas, o 

trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança 

e a autonomia; 

 à elaboração de processos de formação do docente em consonância com 

as mudanças educacionais e sociais, acompanhando as transformações 

gnosiológicas e epistemológicas do conhecimento; 

 ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação 

cultural dos(das) professores(as) e estudantes; 

 à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes 

linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, 

incorporando-os ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar 

o desenvolvimento da criticidade e da criatividade; 

 à consolidação da educação inclusiva através do respeito às diferenças, 

reconhecendo e valorizando a diversidade étnico racial, de gênero, 

sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras; 

 à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes 

durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da 

prática docente que favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento 

pedagógico das instituições. 

 O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 

repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do 

percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício 

profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe permitir: I - o conhecimento 
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da instituição educativa como organização complexa na função de 

promover a educação para e na cidadania;II - a pesquisa, a análise e a 

aplicação dos resultados de investigações de interesse da área 

educacional e específica; III - a atuação profissional no ensino, na gestão 

de processos educativos e na organização e gestão de instituições de 

educação básica. 

 atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária; 

 compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação 

básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e 

processos de aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles 

que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; 

 trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e 

modalidades de educação básica; 

 dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens 

teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e 

adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; 

 relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias 

de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem; 

 promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, 

a família e a comunidade; 

 identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com 

postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, 

sexuais e outras; 

 demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas 

geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de 

diversidade sexual, entre outras; 

 atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, 

planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e 

programas educacionais; 

 participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo 

para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 

avaliação do projeto pedagógico; 

 realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes 

e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, 

em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e 

sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre 

outros; 
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 utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a 

própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos; 

 estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

além de outras determinações legais, como componentes de formação 

fundamentais para o exercício do magistério. 

 

 
2.7. Metodologia de Ensino 

 

A educação tem um compromisso com a atualidade, isso significa que a 

metodologia do aprender a aprender é um caminho capaz de desenvolver as 

habilidades e competências necessárias para que o profissional em formação 

seja capaz de solucionar problemas advindos com a constante mutação da 

sociedade. Desta forma as ações pedagógicas fazem uso de metodologias onde 

o discente seja sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, curioso, ágil, 

versátil e atuante. 

Para tanto a dinâmica do processo ensino-aprendizagem deve estar 

voltada para: 

 Aplicar técnicas que ajudem o discente a descrever e explicar os seus 

conhecimentos e atitudes para a resolução de problemas; 

 Conduzir o discente a comparar as suas próprias estratégias cognitivas 

e processos de seleção com professores, colegas e/ou com modelos 

mentais de desempenho competente; 

 Praticar a generalização que aumenta a autonomia do discente na 

capacidade de resolver problemas, descobrir, identificar novos 

problemas; 

 Articular estratégicas cognitivas que adquiridas num domínio podem ser 

utilizadas em outro domínio, facilitando transferências de competências 

cognitivas; 

 Desenvolver a habilidade de aprender a recriar permanentemente, ou o 

aprender a aprender, o fazer a fazer, o saber contextualizado, a 

interdisciplinaridade, a pesquisa com forma de criar o conhecimento, são 

práticas pedagógicas a serem perseguidas com análise de casos 

concretos, debates seminários, encontros, painéis; 

 Desenvolver competências ao longo do curso, enfatizando a 

necessidade da sala de aula deixar de ser apenas o espaço de 

transmissão e da aquisição de informações para transformar-se no local 

de construção/produção do conhecimento em que o discente atue como 

sujeito de aprendizagem; 

 Organizar diálogos em sala de aula destinados à identificação, análise e 

discussão das estratégias e processos de resolução de problemas pelos 

discentes; 
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 Despertar a motivação intrínseca para aprender; 

 Aplicar novas tecnologias, enriquecendo situações de aprendizagem; 

 Ampliar a variedade de tipos de técnicas/procedimentos e métodos de 

ensino. 

Desta forma, o ensino deve ser entendido como espaço da produção do 

saber e como processo de formação para que o discente possa compreender 

fenômenos, relações e movimentos de diferentes realidades e quando 

necessário transformar essas realidades, havendo então, uma indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

A Faculdade Sequencial busca também promover a acessibilidade 

pedagógica e atitudinal para  atender  as necessidades de sua  comunidade  

acadêmica, promovendo  o amplo  acesso  a  todos os seus espaços e 

implementando a seu alunado mudança  de cultura na  inclusão de  disciplinas  

que tratam sobre questões relativas às diferenças. 

A distribuição das disciplinas em etapas graduais e em uma sequência 

lógica permite a amplitude do conhecimento significativo para os discentes, além 

de propiciar condições de alcançar o perfil profissional. Assim há flexibilidade e 

interdisciplinaridade, possibilitando a análise do conhecimento sob diversos 

olhares levando o discente a permanentes questionamentos para a (re)criação 

do conhecimento, dinamizando a aprendizagem e removendo a estagnação das 

matérias. 

Busca-se também aplicar práticas pedagógicas inovadoras, constituindo 

um desafio porque envolve não somente um posicionamento dialético, mas um 

processo de interpretação dos recursos de formação dos discentes sob um 

enfoque da interdisciplinaridade, que permite a articulação de conhecimentos, a 

flexibilidade de conteúdos curriculares e a exposição mais precoce do discente 

ao campo de sua prática profissional. Outro alcance da interdisciplinaridade é a 

aproximação do discente ao campo da produção do conhecimento através da 

pesquisa científica. 

Neste contexto, a Faculdade Sequencial desenvolve o programa de cada 

curso buscando integrar os conteúdos de cada disciplina numa perspectiva 

interdisciplinar e transdisciplinar, articulando a teoria com a prática. Assim, o 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas estimula a aplicação de 

metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem como instrumentos 

de desenvolvimento do discente, disseminando também a cultura da 

investigação, da discussão, do debate e do levantamento de situações-problema 

para análise crítica. 

 
 

 
2.8. Tecnologias de informação e comunicação – TICS – no processo de 

ensino/aprendizagem 

No curso de graduação de Licenciatura em Biologia da Faculdade Sequencial 
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serão adotadas tecnologias de informação e comunicação didático-pedagógicas 
que venham enriquecer e qualificar o processo de ensino-aprendizagem, 
principalmente o desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostos pelo 
curso. 

As principais tecnologias de informação e comunicação a serem adotadas no 
curso serão: softwares para disciplinas específicas do curso, a serem 
trabalhadas nos Laboratórios de Informática; criação de página do curso no site 
da IES e/ou em redes sociais, visando discutir questões didático-pedagógicas 
cotidianas do curso; utilização de recursos audiovisuais e multimídia em aulas 
teóricas e/ou práticas; outras tecnologias poderão ser integradas durante o 
desenvolvimento do curso, desde que venham favorecer o processo de ensino- 
aprendizagem. 

As Tecnologias de informação e comunicação utilizadas serão atualizadas de 
acordo com a necessidade identificada pela coordenação da área e avaliadas 
pelo NDE. 

 
 
 

2.9. Prática Profissional 

 
2.9.1. Prática como Componente Curricular 

 

As atividades práticas de ensino estão previstas de acordo com as 

diretrizes do curso, além da Resolução CNE/CP 2, de 01/07/2015 dos cursos de 

licenciatura, que preconizam 400 horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo, evidenciando como o curso 

preconiza tal atividade. 

Dentro da carga horária de cada componente curricular serão 

desenvolvidos os pressupostos teóricos necessários juntamente com as práticas 

experimentais/laboratoriais pertinentes ao conteúdo desenvolvido, utilizando-se 

os espaços disponíveis na estrutura da Faculdade Sequencial. 

As atividades dos componentes curriculares da área específica de 

Ciências Biológicas que preveem atividades práticas de laboratório deverão ser 

explicitadas no Plano de Ensino. 

Portanto, a maioria das disciplinas do curso deverá ter sua dimensão 

prática. Ou seja, ao mesmo tempo em que desenvolverão os conteúdos 

específicos em sala e em laboratório, deverão desenvolver atividades tais como: 

realização de seminários, planejamento e execução de unidades didáticas, 

elaboração de textos didáticos, análise de livros didáticos, análise e utilização de 

ktis experimentais etc. 

 

 
2.9.2. Estágio Curricular Supervisionado 

 

O estágio tem se configurado como uma das atividades mais importantes 

na formação inicial de professores. Neste sentido, mudanças foram realizadas 
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no modo de se encarar o estágio, que tem se afastado da compreensão até 

então  corrente,  de  que  seria  a  parte  prática  do  curso,  onde  o licenciando 

aprendesse a aplicar, em situações práticas, os conteúdos obtidos na 

universidade. Nesta perspectiva, o estágio pode ser considerado como um 

instrumento da prática docente, gerando um novo conhecimento na relação entre 

as explicações existentes e os dados que a realidade impõe e que são 

percebidas nas ações. 

Portanto, o papel do estágio é o de estabelecer a relação entre a teoria e 

a prática social, oferecendo aos licenciandos a oportunidade de vivenciar 

situações reais de trabalho. 

O estágio curricular obrigatório é desenvolvido sob a égide da Lei nº 

11.788, de 25/9/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras 

providências, e da Resolução CNE/CP nº 2/2015, que estabelece as diretrizes 

curriculares nacionais para as licenciaturas. 

O estágio curricular supervisionado é componente curricular obrigatório, 

sendo uma atividade que proporciona a articulação teoria-prática na atividade do 

estagiário em situação real de trabalho docente e nas demais atividades de 

trabalho escolar. Estes devem ser vivenciados em escolas de Educação Básica 

e outros espaços educativos institucionalizados, respeitando o regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino e avaliado conjuntamente pela escola 

formadora e a escola campo de estágio. 

Os estágios curriculares do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

tem por objetivo oferecer ao aluno a possibilidade de: 

I. Apropriar-se de referenciais da área de Educação em Ciências e Biologia 

com vistas a fundamentar as práticas previstas para o Estágio 

Supervisionado; 

II. Providenciar o estudo sistemático de documentos que orientam as ações 

no Campo de Estágio no qual serão desenvolvidas as atividades de 

estágio; 

III. Vivenciar as várias etapas da ação docente: planejamento, execução e 

avaliação; 

IV. Participar de situações concretas no campo profissional, permitindo o 

incremento da maturidade intelectual e profissional; 

V. Planejar ações pedagógicas que desenvolvam a criatividade, a iniciativa 

e a responsabilidade; 

VI. Vivenciar a construção e a produção científica como exercício 

profissional; 

VII. Propor alternativas, no tocante aos conteúdos, aos métodos e à ação 

pedagógica; 

VIII. Sistematizar o conhecimento a partir do confronto entre a realidade 

investigada nos estágios e o referencial teórico da área do ensino de 

Ciências e Biologia proporcionado pelo curso, por meio de uma relatório 

final. 

O estágio supervisionado da licenciatura é constituído de atividades 
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práticas articuladas entre o sistema de ensino e a IES, de modo a propiciar 

vivências nas diferentes áreas do campo educacional,

 assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e 

utilização de recursos pedagógicos com apoio nas tecnologias de informação e 

comunicação. O estágio supervisionado tem a duração de 400h, 

desenvolvidas em situação real do trabalho docente em escolas da 

educação básica, mediante convênio, distribuídas como segue: 

 Estágio Curricular Supervisionado I – Ciências I 

 Estágio Curricular Supervisionado II – Ciências II 

 Estágio Curricular Supervisionado III – Biologia I 

 Estágio Curricular Supervisionado IV – Biologia II 

Dos quatro estágios curriculares supervisionados previstos, os dois 

primeiros estão direcionados aos anos finais do ensino fundamental e os dois 

últimos abrangem o ensino médio. 

O convênio se estabelecerá por meio da Celebração do Termo de 

Compromisso entre o estagiário, a Instituição Concedente e a Faculdade 

Sequencial (em 2 vias). Em conformidade com a Lei 11.788/2008 e juntamente 

com o Termo de Compromisso, deverá ser anexado um Plano de Atividades de 

Estágio, elaborado em acordo entre o estagiário, a Instituição Concedente e o 

Orientador de estágios da Faculdade Sequencial (em 2 vias). 

O Estágio Curricular Supervisionado é coordenado por um professor do 

colegiado denominado de Coordenador de Estágio Supervisionado, que 

estabelecerá parcerias entre a Faculdade e os campos de estágio, procederá a 

distribuição dos grupos nos respectivos locais de estágio, entre outras 

atribuições, conforme regulamento de estágio. O coordenador de estágio será 

auxiliado por um grupo de professores orientadores, definidos em função da área 

de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga horária. Os 

professores orientadores são responsáveis pela orientação do acadêmico em 

todas as fases do desenvolvimento do estágio. Haverá também o supervisor de 

estágio, que será o professor ligado ao órgão cedente do campo de estágio, em 

que compete a ele controlar e avaliar as atividades do estagiário, procurando 

articular os objetivos do Estágio Curricular com as reais necessidades da escola. 

O estágio obrigatório é realizado sob as seguintes condições: 

a) acompanhamento do estagiário sob a supervisão do professor-orientador 

e de supervisor da escola de educação básica onde atuar; 

b) jornada diária máxima de seis horas e semanal de trinta horas; 

c) prazo máximo de dois anos, na mesma escola; 

d) limitação do número máximo de estagiários do ensino médio em relação 

ao quadro de pessoal: 

i. um a cinco empregados: um estagiário; 

ii. seis a dez empregados: dois estagiários; 

iii. onze a vinte e cinco empregados: cinco estagiários; 

iv. acima de vinte e cinco empregados: até 20% de estagiários. 
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REGULAMENTO 

 
OBJETIVOS E DIRETRIZES BÁSICAS 

O Estágio Supervisionado tem cumprido de forma eficiente o papel de elo 

entre  os  mundos  acadêmico  e  profissional  ao  possibilitar  ao  estagiário    a 

oportunidade de conhecimento das diretrizes e do funcionamento das 

organizações e suas inter-relações com a comunidade. 

A realização do mesmo é vista na FACULDADE SEQUENCIAL como 

mais uma forma – porém não a única – de aproximar os alunos das necessidades 

do mundo do trabalho e de levá-los a reflexão do trabalho, criando oportunidades 

de exercitar a prática profissional, além de enriquecer e atualizar a formação 

acadêmica desenvolvida nos Cursos. A troca de experiência em um ambiente de 

trabalho real, porém sob a supervisão de um docente específico para cada curso 

de licenciatura, fará com que o novo profissional se torne mais preparado para 

atuar em diferentes áreas relacionadas à sua formação. 

O estágio é um dos momentos de explicitação da indissociabilidade entre 

a teoria e a prática. Nesse sentido, a FACULDADE SEQUENCIAL não 

compartilha com a visão dicotômica de que na escola se aprende a teoria e no 

estágio, desenvolve-se a prática. Teoria e prática permeiam os cursos em seus 

diversos componentes curriculares, sendo o Estágio Supervisionado um deles. 

Hoje, já é consagrada a concepção de que a empresa concedente de 

estágio está participando ativamente do processo de formação profissional dos 

estudantes, tornando-se colaboradora dos objetivos educacionais e atendendo 

às próprias aspirações ou ampliação do quadro funcional. Isso se processa numa 

via de mão dupla, enquanto colaboradora, beneficia-se também da melhoria de 

qualificação geral dos profissionais disponíveis no mercado de trabalho. A nova 

realidade da economia exige essa aproximação entre instituições de ensino, 

empresas e instituições de ensino superior. 

Do ponto de vista operacional, o Estágio Supervisionado dos cursos de 

Licenciatura é regido por regulamento próprio, devidamente aprovado pelos 

órgãos competentes, onde estão dispostos os procedimentos administrativos e 

acadêmicos referentes à sua execução. Sendo assim, o Estágio Supervisionado 

é regido pelas seguintes diretrizes: 

 Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas 

competências, analisar situações e oportunizar ao estudante uma análise 

crítica e reflexiva dos problemas educacionais brasileiros para assim 

vislumbrar caminhos na busca de soluções; 

 Complementar o processo de ensino-aprendizagem, e incentivar a busca do 

aprimoramento pessoal e profissional nos alunos/ estagiários; 

 Promover a integração da FACULDADE SEQUENCIAL com a comunidade; 

 Relacionar os conteúdos do curso e das situações de aprendizagem com os 
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muitos contextos de vida social e pessoal, as teorias e suas consequentes 

aplicações práticas; 

 Promover as trocas de experiências práticas profissionais entre os discentes; 

 Promover as trocas de experiências de supervisores e de gestores da 

atividade de estágio 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB n° 9394/96, 

estabelece a importância da prática na formação docente, observada e 

regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação, a Resolução CNE/CP 

2/2015 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 

e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, definindo 

princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem 

observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de 

ensino e pelas instituições de educação superior do país, nos termos explicados 

nos Pareceres CNE/CP nº28/2001 e CNE/CES nº15/2015. 

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para 

a educação básica em nível superior, em cursos de 

licenciatura, organizados em áreas especializadas, por 

componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou 

interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 

multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem 

como a formação para o exercício integrado e indissociável 

da docência na educação básica, incluindo o ensino e a 

gestão educacional, e dos processos educativos escolares 

e não escolares, da produção e difusão do conhecimento 

científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por 

meio da garantia de base comum nacional das orientações 

curriculares. 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 

(três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, 

em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres 

ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio 

supervisionado, na área de formação e atuação na 

educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 

instituição 

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas 

dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos 

núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta 

Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; 
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IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 

12 desta Resolução, por meio da     iniciação científica, da 

iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, 

consoante o projeto de curso da instituição. 

O estágio supervisionado a ser feito na educação básica deve ser 

vivenciado durante o curso de formação de maneira a garantir tempo suficiente 

para ação-reflexão-ação acompanhada pela orientação e supervisão de estágio 

na abordagem das diferentes dimensões da atuação profissional. 

As Diretrizes Gerais do estágio Supervisionado estabelecem que o início 

das atividades deva ocorrer cursando as disciplinas do quinto semestre do curso, 

através de um termo de compromisso firmado entre as partes envolvidas: 

Instituição de Ensino, Instituição Concedente do estágio e o Estagiário; a 

construção de um plano de atividades elaborado com os objetivos e tarefas 

claras que possibilitem que os envolvidos assumam responsabilidades e se 

auxiliem mutuamente. Desta forma, o estagiário, como sujeito ativo na sua 

formação terá a possibilidade de ser assistido por diversos profissionais, não só 

os docentes da sua formação acadêmica, mas todos os envolvidos na sua 

atuação de estágio. Essa teia de relações (Instituição de Ensino Superior/ 

Instituição de Ensino da Educação Básica, Docentes da Educação Superior/ 

Docentes da Educação Básica) possibilitará tanto uma ampliação do universo 

cultural e científico quanto a formação da identidade do professor como 

educador. 

A Lei 11.788/2008, ao dispor sobre o estágio de estudantes organiza: 

Art. 2°. O estágio poderá ser obrigatório ou nãoobrigatório, 

conforme determinação das diretrizes curriculares da 

etapa,   modalidade  e  área de   ensino   e  do  projeto 

pedagógico do curso. 

§ 1° Estágio obrigatório é aquele definido como tal no 

projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2° Estágio nãoobrigatório é aquele desenvolvido como 

atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória. 

Para início das atividades de Estágio Supervisionado Obrigatório do 

Curso, o aluno deverá estar regularmente matriculado, frequentando e cursando 

as disciplinas referentes à prática de estágio voltadas para a docência na 

educação básica, incluindo o ensino e a gestão dos processos educativos 

escolares e não escolares, a produção e difusão do conhecimento científico, 

tecnológico e educacional. Partindo dessa premissa, deverá solicitar ao Núcleo 

de Estágio, junto ao Orientador de Estágio de seu curso a Carta de 

Apresentação, contendo o nome da Instituição, o número de horas a ser 

realizada e a etapa da educação básica pretendida. 
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A partir desta definição realizada é necessário que se estabeleça a 

Celebração de Termo de Compromisso entre o estagiário, a Instituição 

Concedente e a Faculdade Sequencial (em 3 vias). Em conformidade com a Lei 

11.788/2008 e juntamente com o Termo de Compromisso, deverá ser anexado 

um Plano de Atividades de Estágio, elaborado em acordo entre o estagiário, a 

Instituição Concedente e o Orientador de estágios da FACULDADE 

SEQUENCIAL (em 3 vias). 

 
COMPETÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Em atendimento ao disposto na Lei 11.788/2008, compete a Instituição de 

Ensino: 

Art. 7° São obrigações das Instituições de Ensino, em 

relação aos estágios de seus educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou 

com seu representante ou assistente legal, quando ele for 

absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do 

estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 

modalidade da formação escolar do estudante e ao horário 

e calendário escolar; 

II - avaliar as instalações da parte concedente do estágio 

e sua adequação à formação cultural e profissional do 

educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser 

desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em 

prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, 

reorientado o estagiário para outro local em caso de 

descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de 

avaliação dos estágios de seus educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do 

período letivo, as datas de realização de avaliações 

escolares ou acadêmicas. 

VIII – Desenvolver as atividade de Estágios 

Supervisionados tendo como referência o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) e as ementas das disciplinas, 

enfatizando  sempre a relação entre a teoria e a prática. 

Parágrafo único. O plano de atividades, elaborado em acordo das 3 (três) 

partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3° desta Lei, será 

incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que 
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for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 
 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 Estabelecer um sistema de acompanhamento permanente com os 

profissionais responsáveis pelos campos de estágio; 

 Supervisionar o estágio por meio de acompanhamento do Relatório de 

Estágio, por observação contínua, direta e indireta, das atividades 

programadas nos campos de estágio durante todo o processo; 

 Manter contatos periódicos com a administração e com o regente de classe, 

na busca do bom desenvolvimento do estágio, intervindo sempre que 

necessário. 

 Manter a coordenação do curso permanentemente informada a respeito do 

andamento das atividades realizadas. 

 Orientar as atividades a serem realizadas no Estágio, no que se referem: 

I. Aos procedimentos de observação, participação, 

formas de registro, investigação, planejamento e 

desenvolvimento de aulas e/ou projetos de trabalho 

a serem realizados na escola; 

II. Ao acompanhamento das atividades desenvolvidas 

e sua integração com os eixos temáticos: escola, 

aluno e professor; 

III. A análise periódica dos registros para a elaboração 

do Relatório de Estágio; 

IV. Orientar formas de análise das informações 

coletadas, estabelecendo um diálogo entre as 

fontes teóricas do conhecimento e a realidade 

observada, favorecendo a articulação e a reflexão 

entre as dimensões teóricas e as práticas; 

V. Promover momentos de discussão coletiva e análise 

de práticas vivenciadas na realização do estágio. 

 
ATRIBUIÇÕES DO ALUNO-ESTAGIÁRIO 

• Desenvolver as atividades programadas com o Professor Orientador, 

respeitando os prazos estabelecidos. 

• Registrar sistematicamente as atividades desenvolvidas no campo de estágio, 

conforme as orientações constantes deste Regulamento ou propostas pelo 

Professor Orientador. 

• Apresentar periodicamente os registros ao Professor Orientador, mantendo-o 

informado do andamento das atividades. 

• Apresentar os documentos necessários à apresentação formal do Relatório de 

Estágio dentro dos prazos estabelecidos, para apreciação pelo professor 

supervisor e posterior entrega à Central de Estágios. 

• Permanecer no local do estágio até o final do tempo regulamentado, 

obedecendo sempre os horários previstos. 
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• Manter, em todas as atividades desenvolvidas durante o estágio, uma atitude 

de ética conveniente ao desempenho profissional. 

Caberá ao Aluno: 

a) Assumir as atividades dos Estágios Supervisionados com responsabilidade, 

zelando pelo nome da Faculdade Sequencial e do Curso de Ciências Biológicas. 

b) Participar da elaboração dos projetos dos Estágios Supervisionados. 

c) Comparecer aos campos dos Estágios Supervisionados, em dias e horas 

marcados. 

d) Planejar as atividades dos Estágios Supervisionados para serem realizadas 

dentro da instituição Concedente, submetendo-as à aprovação do supervisor de 

estágio, antes da aplicação nos campos. 

e) Não retirar alunos para fora do espaço físico da instituição concedente sem 

autorização, por escrito, da respectiva direção. 

f) Entregar documentos (Pasta dos Estágios Supervisionados) das atividades ao 

professor-orientador ao término do Programa e Estágio Supervisionado. 

g) Ter boa apresentação pessoal nos locais de realização dos Estágios 

Supervisionados, inclusive com o uso obrigatório do crachá de identificação. 

h) Manter atitude ético-profissional sobre observações ou conteúdosde 

documentos e de informações confidenciais referentes aos campos de estágio. 

i) Comunicar formalmente o supervisor, qualquer alteração da situação 

acadêmica, desistência do estágio por força maior, mudança de endereço e/ou 

telefone. 

j) Tratar cordialmente a equipe de profissionais que trabalha nas instituições 

concedentes. 

k) Zelar pela conservação dos materiais, instalações ou equipamentos, nos 

campos onde se desenvolvem os Estágios Supervisionados. 

l) Respeitar e observar os regulamentos e exigências dos campos de estágio. 

p) Conhecer e fazer cumprir, no que lhe couber, o disposto nas normas aqui 

asseguradas. 

 
Direitos dos estagiários 

• Escolher a Instituição Educativa da Rede Oficial de Educação Básica para 

cumprimento das horas de estágio. 

• Receber orientação permanente quanto às dúvidas pertinentes ao estágio. O 

aluno poderá marcar reuniões com o professor orientador de estágio, que estará 

disponível na Faculdade Sequencial em horários previamente estabelecidos 

pela Coordenadoria de Curso. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se realizará durante e ao final de cada etapa, constando de 

auto-avaliação, avaliação pelo professor orientador e pela instituição-campo 

quando  solicitada  pelos professores  orientadores, documentada por meio  da 
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Pasta do Estagiário, composta de fichas pré-organizadas e amplamente 

divulgadas aos envolvidos no processo. 

A avaliação será realizada de forma sistemática e contínua durante o 

decorrer dos Estágios Supervisionados, considerando-se os aspectos 

qualitativos e quantitativos das atividades realizadas pelos estagiários tanto no 

interior da  Faculdade, quanto nos campos de estágio. 

Deste modo, a avaliação não tem como princípio medir e/ou quantificar se 

a escola ou o educando estão apenas cumprindo seu papel de serem apenas 

meros espectadores do processo, mas sim, de serem membros atuantes e por 

meio deste instrumento, criar parcerias entre Escolas e Faculdade, articulando 

por meio da prática as atividades de trabalho acadêmico, a formação inicial do 

nosso aluno (futuro docente) e, em contrapartida, propiciar formação continuada 

para a instituição parceira e formadora, tendo como viés o atendimento das 

necessidades de cada unidade educacional. 

A avaliação do estágio supervisionado fica condicionada à observância 

dos  seguintes aspectos: 

I. Freqüência; 

II. Cumprimento satisfatório das tarefas; 

III. Elaboração, condução e execução das atividades; 

IV. Entrega da Documentação de Estágio; 

V. Planejamento de atividades de formação inicial e continuada entre Escola e 

Faculdade. 

PÁRAGRAFO ÚNICO: Sendo o Estágio uma atividade curricular obrigatória por 

lei, a não-totalização da carga horária a ser cumprida no semestre/curso implica 

na impossibilidade de que o aluno conclua o  curso de Licenciatura. 

 
COMPETÊNCIA   DA  INSTITUIÇÃO  CONCEDENTE -  SUPERVISÃO  DE 

ESTÁGIO 

Em conformidade ao disposto na Lei 11.788/ 2008, compete a Instituição 

Concedente: 

Art. 9°. As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos 

da administração pública direta, autarquia e fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais 

de nível superior, devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem 

oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações: 

I – celebrar termo de compromisso com a Instituição de 

ensino e o educando, zelando por seu cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de 

proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 
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III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com 

formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente; 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra 

acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo 

de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar 

termo de realização do estágio com indicação resumida 

das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação 

de desempenho; 

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que 

comprovem a relação de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade 

mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista 

obrigatória ao estagiário. 

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela 

contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, 

alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino. 

 
COMPETÊNCIA DO ESTAGIÁRIO 

Em consonância ao disposto na Lei 11.788/2008, compete ao Estagiário: 

Art. 10. A jornada de atividades em estágio será definida de 

comum acordo entre a instituição de ensino, a parte 

concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, 

devendo constar do termo de compromisso, ser combatível 

com as atividades escolares e não ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 ( vinte) horas semanais, no 

caso de estudantes de educação especial e dos anos finais 

do ensino fundamental na modalidade profissional da 

educação profissional de nível médio e do ensino médio 

regular. 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no 

caso de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional de nível médio e do ensino médio regular. 

Seguem (em anexo) os modelos de fichas e relatórios que deverão ser seguidos 

para a realização dos estágios, de acordo com cada etapa. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A coordenação de curso, no interesse permanentemente elevado do 

processo  de  ensino  e  de  aprendizagem,  poderá  convocar,    quando 
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necessário, reuniões com os agentes que participam direta ou 

indiretamente, das atividades dos Estágios Supervisionados. 

 As presentes normas poderão ser modificadas sempre que constatadas 

necessidades relevantes. 

 Os casos omissos, após analisados pela coordenação de curso e pelo 

Professor Orientador de Estágio, serão julgados pela Direção da 

Faculdade Sequencial que dará o devido encaminhamento aos órgãos 

competentes. 

 As presentes normas e orientações entram em vigor a partir da data de 

sua aprovação pelo Conselho Acadêmico Superior da Faculdade 

Sequencial. 

 O aluno deverá comparecer em horário estipulado pelo professor, 

conforme calendário divulgado logo no início letivo para as devidas 

orientações. 

 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Os casos omissos neste Regulamento devem ser resolvidos pelo 

Coordenador de Curso e pelo Professor Orientador de Estágio do determinado 

Curso de Licenciatura ao qual o aluno está matriculado na Faculdade 

Sequencial, ouvido o Colegiado do Curso, e as demais partes envolvidas em 

concordância com o que dispõe o Regulamento Geral dos Estágios na 

Faculdade Sequencial. 

 
ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS DO ESTÁGIO 

Considerações 

O Estágio Supervisionado obrigatório é condição para a Conclusão do 

Curso e faz parte da matriz curricular. As atividades de estágio jamais podem 

prejudicar a frequência às aulas. É necessário seguir as etapas correspondentes 

aos Núcleos de estudo, não há possibilidade de antecipação de estágio visto que 

a relação prática-teoria se concretiza de acordo com a estruturação dos 

módulos/núcleos de cada semestre letivo. 

O estágio do Curso de Ciências Biológicas está dividido nas seguintes 

etapas: 

ETAPA 1. Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – O aluno realizará o 

estágio enquanto estiver cursando as disciplinas do quinto e do sexto semestre. 

Nesta etapa o aluno realizará 200 horas de estágio no Ensino Fundamental 

II, sendo divididas em 100 horas no quinto semestre e 100 horas no sexto 

semestre. O aluno deverá realizar o total de horas prioritariamente em 

Instituição Pública de Ensino, podendo realizar também em Instituição  Privada 

de Ensino. 

ETAPA 2. Ensino Médio – O aluno realizará o estágio enquanto estiver 

cursando as disciplinas do sétimo e do oitavo semestre. 
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Nesta etapa o aluno realizará 200 horas de estágio no Ensino Médio, 

sendo divididas em 100 horas no sétimo semestre e 100 horas no oitavo 

semestre. O aluno deverá realizar o total de horas prioritariamente em Instituição 

Pública de Ensino, podendo realizar também em Instituição Privada de Ensino. 

 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO (REMUNERADO) 

E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

A importância de conceituar, conforme determina a legislação vigente a 

questão do estágio, Lei 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes: 

Art. 2°. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, 

conforme determinação das diretrizes curriculares da 

etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 

pedagógico do curso. 

§1° Estágio obrigatório é aquele definido como tal no 

projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. 

§2° Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como 

atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória. 

§ 3° As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação 

científica na educação superior, desenvolvidas pelo 

estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio 

em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 

 
Art. 3. O estágio, tanto na hipótese do § 1° do artigo 2 desta 

Lei quanto na prevista no § 2° do mesmo dispositivo, não 

cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 

observados os seguintes requisitos: 

I – matrícula e frequência regular do educando em curso 

de educação superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos e atestados pela instituição de Ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o 

educando, a parte concedente do estágio e a instituição de 

ensino; 

III- compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no 

estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. 

§1° O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, 

deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor 

orientador da instituição de ensino e por supervisor da 

parte concedente, comprovado por vistos nos     relatórios 
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referidos no inciso IV do caput do artigo 7° desta Lei e por 

menção de aprovação final. 

§ 2° O descumprimento de qualquer dos incisos deste 

artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de 

compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando 

com a parte concedente do estágio para todos os fins 

trabalhistas e previdenciária. 

 
Cabe ainda informar sobre a Atuação Profissional: 

 Contrato de estágio não obrigatório, remunerado (exemplo: contrato com 

agências de cooperação ou parcerias) valerão como horas de estágio 

obrigatório curricular em sua totalidade, apenas quando as atividades 

realizadas sejam condizentes às atividades exigidas no estágio 

obrigatório, e estejam em consonância com a etapa do estágio curricular. 

Para tanto, será necessário declaração da empresa com as atividades 

desenvolvidas pelo estagiário. 

 No caso do estágio remunerado ter sido realizado em momento adverso 

à etapa de estágio curricular obrigatório, poderá o aluno eliminar 30% das 

horas obrigatórias, desde que as atividades desenvolvidas pelo estagiário 

estejam em consonância às atividades exigidas na etapa de estágio 

curricular obrigatório, mediante apresentação de declaração da empresa 

com a descrição das atividades desenvolvidas pelo estagiário no período 

de sua contratação e, sua permanência no mesmo não tenha sido inferior 

a um mês, sendo que: 

 
- Exercício de estágio até um mês o aluno eliminará 10% das horas 

obrigatórias; 

- Exercício de estágio superior a um mês eliminará 20% das horas 

obrigatórias; 

 O exercício da profissão docente é computado como horas de Estágio 

Curricular obrigatório na seguinte conformidade: 

- Atuação profissional na etapa correspondente até um mês elimina 10% 

das horas correspondentes à etapa de estágio curricular obrigatório, 

mediante apresentação de Carta de Docência. (exemplo: professor ou 

auxiliar de classe da Educação Infantil, com declaração de docência 

elimina 10% das horas obrigatórias de estágio na educação infantil). 

- Atuação profissional na etapa correspondente até cinco meses e 29 dias 

de exercício da profissão docente, elimina 20% das horas 

correspondentes à etapa de estágio curricular obrigatório, mediante 

apresentação de Carta de Docência. 

- Atuação profissional na etapa correspondente, de seis meses ou mais 

de    exercício    da    profissão    docente,    elimina    30%    das    horas 
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correspondentes à etapa de estágio curricular obrigatório, mediante 

apresentação de Carta de Docência. 

Apresentação de Carta de Docência, expedida pela Unidade de Ensino 

onde o aluno trabalha, deverá ser entregue ao Núcleo de Estágio da 

Faculdade Sequencial, em papel timbrado da Unidade Escolar, em duas 

vias, com Firma reconhecida da assinatura do Diretor da Instituição 

(conforme modelo anexo). 

 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL 

A cada etapa de realização do estágio, deverá ser elaborado um Relatório 

Parcial que fundamentará o Relatório Final. Cada RELATÓRIO deverá conter: 

1. Capa e folha de rosto 

2. Introdução (neste item devem ser indicados os dados básicos que 

caracterizam o Estágio como: caracterização da Instituição concedente de 

estágio, finalidade, local, período de realização, carga horária e as 

principais atividades desenvolvidas, podendo ser incluídas outras 

informações relativas às atividades da empresa concedente do estágio). 

3. Descrição e Análise das atividades desenvolvidas (utilizar referencial 

teórico na análise apresentada, norteadas pelo Professor orientador de 

estágio). Nesta etapa, cada relatório assume uma conotação própria, 

relativa à sua natureza específica. Assim, este item será designado por 

títulos específicos, podendo ou não ser subdividido em vários outros, de 

acordo com a natureza das atividades do estágio. Neste item, (ou nos 

itens abrangidos por esta etapa), serão apontadas as características das 

atividades e exposto os fatos observados, os dados coletados, os 

procedimentos utilizados, as análises elaboradas e os resultados obtidos, 

tudo isso, consonante à natureza dos trabalhos. Recomenda-se um texto 

claro, preciso e objetivo, devendo apresentar introdução, metodologia e 

discussão, procedimento experimentais e resultados. 

4. Considerações Finais (nesta fase, apresentam-se as conclusões e 

sugestões a partir das reflexões realizadas entre a prática observada e a 

teoria utilizada – referencial teórico) 

5. Referências Bibliográficas 

6. ANEXOS: 

-Comprovante do Estágio: fornecido pela empresa ou órgão concedente do 

estágio, preferencialmente em folha com timbre próprio, devidamente 

assinado e com firma reconhecida, indicando o período de realização do 

estágio e a carga horária total. 

-Ficha de Plano de Estágio: referente à etapa de estágio curricular, 

devidamente preenchida, carimbada e assinada. 

- Ficha de Registro de Estágio: preenchida e com todas as assinaturas 

necessárias à etapa de estágio. 
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- Ficha de Questionário de Avaliação do Estagiário pelo Concedente, 

devidamente assinada, referente a etapa de estágio curricular. 

-Ficha do relatório de autoavaliação da etapa do estágio. 
 
 
 

2.9.2.1. Relação com a rede de escolas da Educação Básica 
 

A formação docente, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB n° 9394/96 e Resolução nº02 de 1º de Julho de 2015 incluirá 

prática de ensino. Os estágios supervisionados constam de atividades de prática 

pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, com ou sem vínculo 

empregatício. O estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é 

uma atividade intrinsecamente articulada com as demais atividades acadêmicas. 

A concepção que dá alicerce para o estágio supervisionado está fundamentada 

no princípio da ação-reflexão-ação e também da interação social. 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório para 

todos os alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, observadas 

as disposições curriculares. É obrigatória a integralização de carga total do 

estágio e nela não se incluem as horas destinadas ao planejamento, orientação 

paralela e avaliação das atividades em parceria com as redes públicas e privadas 

de ensino. 

Os estágios supervisionados propiciam a complementação do ensino e da 

aprendizagem e são planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com as normas do Manual de Estágio da Faculdade Sequencial, 

devidamente aprovadas pelos órgãos competentes e estará disponível para 

todos os alunos, professores e as redes de ensino da Educação Básica. 

Os estágios constituem-se em instrumentos de integração, vinculando a 

teoria com a prática pedagógica, oportunizando desta forma uma aproximação 

do ambiente acadêmico com as práticas escolares, refletindo sobre elas e 

interagindo nelas de forma a garantir um aperfeiçoamento profissional e de 

relacionamento humano. 

Com este propósito, a área da educação, por meio do Núcleo de Estágios 

Supervisionados da Faculdade Sequencial, além de possuir um manual que 

regulamenta as atividades de estágio, também promove a relação entre os 

educandos, os educadores e o orientador de estágio de modo a aferir, em seu 

cotidiano a relação entre a prática e teoria e seu efetivo exercício. 

Em relação ao estabelecimento de parcerias visando à interação com a 

rede pública de ensino, a Faculdade Sequencial realiza parcerias com várias 

instituições públicas, destacando-se: Programa Escola da Família; Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID; Jovens Acolhedores (o 

programa encontra-se temporariamente suspenso). 

Ainda sobre os convênios, foram estabelecidas parcerias com Instituições 

públicas e privadas que oferecem serviços e prática profissional, através de 
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estágio remunerados tais como: CIEE, NUBE, FUNDAP, proporcionando 

experiência docente e na área educacional, nos diversos setores, em escolas 

públicas, privadas e em espaços não escolares. 

 
 
 

2.9.2.2. Relação entre licenciandos, docentes e supervisores da rede 

de escolas da Educação Básica 

O Estágio Supervisionado tem cumprido de forma eficiente o papel de elo 

entre os mundos acadêmico e profissional ao possibilitar ao estagiário a 

oportunidade de conhecimento das diretrizes e do funcionamento das 

organizações e suas inter-relações com a comunidade. 

A realização de estágio é vista na Faculdade Sequencial como mais uma 

forma – porém não a única – de aproximar os alunos das necessidades do 

mundo do trabalho e de levá-los a reflexão do trabalho, criando oportunidades 

de exercitar a prática profissional, além de enriquecer e atualizar a formação 

acadêmica desenvolvida nos Cursos. A troca de experiência em um ambiente de 

trabalho real, porém sob a supervisão de um docente ou um pedagogo, fará com 

que o novo profissional se torne mais preparado para atuar em diferentes áreas 

relacionadas à sua formação. 

O estágio é um dos momentos de explicitação da indissociabilidade entre 

a teoria e a prática. Nesse sentido, a Faculdade Sequencial não compartilha com 

a visão dicotômica de que na escola se aprende a teoria e no estágio, 

desenvolve-se a prática. Teoria e prática permeiam os cursos em seus diversos 

componentes curriculares, sendo o Estágio Supervisionado um deles. 

Dessa forma, de um lado, o estágio constitui-se em uma etapa 

fundamental no processo de qualificação dos sujeitos para o mercado e a vida 

profissional, e, de outro, uma verdadeira estrutura de relação entre a organização 

(empresa, hospital, escola) recebedora dos estagiários e a Faculdade 

Sequencial. Hoje, já é consagrada a concepção de que a empresa concedente 

de estágio está participando ativamente do processo de formação profissional 

dos estudantes, tornando-se colaboradora dos objetivos educacionais e 

atendendo às próprias aspirações ou ampliação do quadro funcional. Isso se 

processa numa via de mão dupla, enquanto colaboradora, beneficia-se também 

da melhoria de qualificação geral dos profissionais disponíveis no mercado de 

trabalho. A nova realidade da economia exige essa aproximação entre 

instituições de ensino, empresas e instituições de ensino superior. 

Do ponto de vista operacional, o Estágio Supervisionado deste curso é 

regido por regulamento próprio, devidamente aprovado pelos órgãos 

competentes, onde estão dispostos os procedimentos administrativos e 

acadêmicos referentes à sua execução. Sendo assim, o Estágio Supervisionado 

é regido pelas seguintes diretrizes: 
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 Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas 

competências, analisar situações e oportunizar ao estudante uma 

análise crítica e reflexiva dos problemas educacionais brasileiros para 

assim vislumbrar caminhos na busca de soluções; 

 Complementar o processo de ensino-aprendizagem, através da 

conscientização das dificuldades individuais e incentivar a busca do 

aprimoramento pessoal e profissional nos alunos/ estagiários; 

 Fortalecer a passagem da vida de estudante para a vida profissional, 

abrindo ao estagiário, oportunidades de conhecimento da filosofia, 

diretrizes, organização e funcionamento das organizações e do 

ambiente corporativo; 

 Promover a integração da Faculdade Sequencial com a comunidade; 

 Relacionar os conteúdos do curso e das situações de aprendizagem 

com os muitos contextos de vida social e pessoal, de modo a 

desenvolver no aluno a capacidade de relacionar o aprendido com o 

observado, as teorias e suas consequentes aplicações práticas; 

 Promover as trocas de experiências práticas profissionais entre os 

discentes; 

 Promover as trocas de experiências de supervisores e de gestores da 

atividade de estágio. 

 
Quanto à Instituição Concedente, compete a ela celebrar termo de 

compromisso com a Instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento; ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 

educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; indicar 

funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; contratar em 

favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 

compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de 

compromisso; por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de 

realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 

dos períodos e da avaliação de desempenho; manter à disposição da 

fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio. 

 

 

 

2.9.2.3. Relação entre teoria e prática 
 

O estágio supervisionado da licenciatura é realizado em diferentes 

espaços escolares, mediante convênio com o sistema de ensino e/ou as escolas 

onde a prática é exercida, envolvendo o domínio e manejo, pelo estagiário, de 

conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações 
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adequados ao nível de ensino em que atuar. 

O estágio supervisionado obrigatório deve assegurar: 

a) a articulação entre os conteúdos teóricos do currículo da licenciatura e os 

aspectos práticos no nível educacional da educação básica em que o 

estagiário atuar; 

b) a participação nas atividades de planejamento e no projeto pedagógico 

da escola, bem como participação nas reuniões pedagógicas e órgãos 

colegiados; 

c) análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos específicos e pedagógicos da escola objeto do estágio, além 

das diretrizes e currículos educacionais da educação básica; 

d) a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na 

organização e gestão de escolas da educação básica. 

e) a inserção do estagiário da licenciatura nas escolas da educação básica 

da rede pública de ensino, da região onde está inserido o curso; 

f) o conhecimento e o domínio do contexto educacional da região onde o 

estagiário atuar; 

g) o desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo e 

interdisciplinar; 

h) produção acadêmica que articule a teoria estudada e a prática vivenciada, 

sob a forma de relatórios semestrais e relatório final, objeto da avaliação 

do professor-orientador. 

 
 

2.9.3. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 
 

Além dos conteúdos teóricos e práticos, formatados em um padrão de 

turma/docente/aula semanais, são previstas atividades complementares, de 

cunho acadêmico-científico-culturais, visando propiciar ao aluno a oportunidade 

de realizar uma trajetória autônoma e particular, no desenvolvimento do 

currículo. 

Estas atividades complementares permearão todo o currículo dos cursos, 

dando-lhe maior flexibilidade no trato dos mais diversos temas e assuntos, 

voltados para a promoção da interdisciplinaridade. Serão caracterizadas como 

seminários, palestras, mesas redondas, debates, visitas técnicas, etc., dentre 

muitas outras formas que colabore para o enriquecimento do currículo dos 

cursos e contemple o perfil traçado do profissional. 

Favorecerá o aluno numa participação ativa em atividades 

extracurriculares, que complementarão seu conhecimento e o ajudarão a 

construí-lo de uma forma mais eclética e criativa, a partir de um estreitamento 

das relações com conteúdos das disciplinas que estarão sendo cursadas, de 

outros que ainda não foram estudados/abordados nos currículos e inclusive de 

assuntos emergentes nas áreas de atuação da Faculdade Sequencial que 

merecem ser abordados e debatidos com profissionais, da própria área, bem 
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como das demais áreas envolvidas. 

Esse exercício de participação permitirá ao aluno ir aprendendo a se 

expressar nos eventos, com apresentação de trabalhos ou outros tipos de 

intervenções, assim como proporcionará maior envolvimento e estreitamento 

das relações com alunos de outros períodos, formando um curso harmônico e 

coeso. A formação do aluno, nesse sentido, não ficará restrita a sala de aula, 

com atividades estanques, mas poderá interagir criativamente com outros 

contextos e ajudará a desenvolver habilidades que podem contribuir para a 

formação do seu perfil profissional. 

As atividades complementares serão desenvolvidas em três níveis: 

1. Como instrumento de integração e conhecimento do aluno da realidade 

social, econômica e do trabalho de sua área/curso; 

2. Como instrumento de iniciação científica e ao ensino; e 

3. Como instrumento de iniciação profissional. 

Será de competência do colegiado de curso normalizar as atividades 

complementares ao longo do tempo de integralização curricular, em coerência 

com as diretrizes estabelecidas pela Faculdade Sequencial e com as do MEC. 

As atividades complementares serão computadas no sistema de horas, para 

efeito de integralização do total de 510 horas (reservados 351 horas à 

extensão, 79 horas à pesquisa e 80 horas ao ensino). 

As atividades complementares e as modalidades admitidas serão 

divulgadas pela direção e coordenações de cursos, a fim de permitir a sua livre 

escolha pelo aluno. Estas atividades são componentes curriculares obrigatórios 

que possibilitam o reconhecimento, por intermédio de avaliação dos Colegiados 

de Cursos e das Coordenações, das habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, compreendidas, inclusive, aquelas adquiridas fora do 

âmbito da Faculdade Sequencial incluindo cursos, estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, e interdisciplinares, especialmente no 

tocante às relações profissionais, nas ações de iniciação científica e de ensino 

que associam teoria e prática e nas ações de extensão desenvolvidas 

juntamente à comunidade. Elas têm como principal objetivo estimular a 

participação dos alunos em experiências diversificadas que possam contribuir 

para a sua formação profissional, cuja realização é indispensável à colação de 

grau. 

O controle das Atividades Complementares de Graduação é feito pelo 

Coordenador das Atividades Complementares de Graduação, da forma prevista 

pelo regulamento específico. 

A Faculdade Sequencial disponibiliza o regulamento das Atividades 

Complementares como cópia física junto à biblioteca. 

 
 

2.10. Avaliação da Aprendizagem 
 

A avaliação vem assumindo importância crescente em todos os domínios, 
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e, ao mesmo tempo, apresenta-se como um desafio ao tentar romper modelos 

tradicionais tecnicistas, que utilizam a avaliação única e exclusivamente para 

obter medição, em termos de rendimento. A tendência é de que a avaliação 

amplie seus domínios para além do seu âmbito tradicional, ou seja, da avaliação 

da aprendizagem, estendendo-se de modo cada vez mais consciente, 

sistemático e fundamentado cientificamente, às políticas educacionais, às 

reformas e inovações do sistema educacional, dos projetos pedagógicos, dos 

currículos e dos programas. 

O desafio que a avaliação representa para o docente é de que, apesar de 

ser vista como um comportamento comum aos seres humanos, porque estes 

estão constantemente se avaliando, não é tão óbvia quanta aparenta. O conceito 

de avaliação recebe conotações mais ou menos particulares, de acordo com o 

seu contexto, mas em sua essência avaliar é julgar algo ou alguém quanto a seu 

valor. 

A avaliação é, sem dúvida, um julgamento, valoração, no sentido em que 

ela não tem significado fora da relação com um fim, e de um contexto em que o 

avaliador se pronuncia sobre o objeto avaliado quanto ao seu sucesso ou 

fracasso. 

A participação do acadêmico na avaliação se dá pela auto avaliação que 

deve se realizar de forma crítica e reflexiva. Ela revela conhecimentos, 

habilidades e valores, encoraja a reflexão do aluno, atende as diversidades de 

interesses e facilita o diálogo entre alunos e professores. 

A avaliação do desempenho escolar deve ser entendida como um 

diagnóstico do desenvolvimento do aluno em relação ao processo ensino- 

aprendizagem na perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos: 

 Diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer 

objetivos que nortearão o planejamento da prática docente; 

 Verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, 

de construção e de recriação do conhecimento, em função do trabalho 

desenvolvido; 

 Fornecer aos professores elementos para uma reflexão sobre o trabalho 

realizado, tendo em vista o planejamento constante; 

 Possibilitar ao aluno tomar consciência de seus avanços e dificuldades, 

visando ao seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem; 

 Embasar a tomada de decisão quanto à promoção ou retenção dos 

alunos. 

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha frequência de no mínimo 75% 

das aulas e demais atividades programadas. Atendida, em qualquer caso, a 

frequência mínima de 75% às aulas e demais atividades escolares, é aprovado 

o aluno que obtiver nota de aproveitamento igual ou superior a 6,0, 

correspondente à média de notas dos exercícios, trabalhos acadêmicos e 

demais avaliações realizados durante o semestre letivo. 
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O aluno que não atingir a média 6,0 poderá prestar uma nova avaliação 

(exame final), e deverá obter nota de aproveitamento, igual ou superior a 5,0. 

Somente poderá prestar exame final o aluno que obtiver nota de aproveitamento 

superior a 3,0 e inferior a 6,0, sendo considerado reprovado definitivamente na 

disciplina o aluno com nota de aproveitamento inferior a 3,0. O aluno reprovado 

por não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas mínimas exigidas, 

repetirá a disciplina, sujeito na repetência, às mesmas exigências de frequência 

e de aproveitamento estabelecidas no regimento. 

A avaliação do processo de aprendizagem está disciplinada no Capítulo 

VI do Regimento. 
 

2.11. Projeto Integrador – PI 
 

O Projeto Integrador é uma atividade interdisciplinar proposta aos alunos 

do 1º, 2º, 3° e 4º semestres do curso. O foco principal do projeto é propiciar aos 

alunos um embasamento prático dos conceitos teóricos adquiridos através dos 

conteúdos programáticos ministrados em sala de aula em torno de uma atividade 

única. As relações teóricas das disciplinas ocorrerão através de uma atividade 

prática aplicada, sob a orientação dos docentes. Dessa forma, configura-se 

como movimento puramente de articulação entre as vivências do senso comum 

e o saber elaborado. 

Trata-se de um trabalho semestral, interdisciplinar e em equipe. O objetivo 

do Projeto Integrador (I, II, III e IV) é desenvolver nos alunos as competências 

requeridas nos cursos superiores, dentro da expectativa de que, no mercado de 

trabalho, serão estimulados a verificar a relação entre a teoria e as práticas do 

mercado, bem como, compreender a interdisciplinaridade, por meio da vivência 

de atividades de características práticas. 

Nos 1º, 2º, 3° e 4º semestres do curso de graduação, os alunos buscarão 

soluções para confirmar fundamentos teóricos e práticos, no que tange à 

temática de cada semestre do curso. O desenvolvimento do Projeto Integrador 

aproxima-se da forma como os alunos deverão atuar na vida profissional: agindo 

positivamente, na solução de problemas, objetivando o desenvolvimento 

profissional nas perspectivas local, regional, nacional. Além disso, o projeto 

objetiva, também, tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais 

dinâmicos, interessantes, significativos, reais e atrativos para os alunos, 

englobando conteúdos e conceitos essenciais à compreensão da realidade 

social em geral e, em particular, do mundo do trabalho, assim como, suas inter- 

relações, sem a imposição de conteúdos e conceitos, de forma fragmentada e 

autoritária. Assim, alunos e professores saberão construir juntos os seus 

próprios conhecimentos, superando os saberes cotidianos, em razão de novos 

conhecimentos científicos, construídos com autonomia intelectual. 

O desenvolvimento coletivo de projetos tem em vista que o futuro 

profissional seja capaz de exercer sua profissão de forma complexa, competente 

e inovadora, pois os conhecimentos deixarão de ser vistos de forma isolada, e, 
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sim, considerados numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Os grupos 

devem conter no máximo 3 (três) integrantes. 

Esta atividade tem como objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade 

de desenvolver um trabalho prático que integre as diversas teorias abordadas 

pelas disciplinas cursadas no semestre letivo. 

Nos quatro semestres iniciais do curso de graduação, os alunos 

desenvolverão as atividades do Projeto Integrador, conforme descrição a seguir: 

 1º Semestre: Elaboração de um resumo científico em torno de artigos 

científicos com o tema definido, cuja segmentação será definida em 

conjunto entre aluno e docente. 

 2º Semestre: Elaboração de uma resenha crítica, baseada em uma das 

obras do levantamento das informações coletadas no primeiro semestre. 

 3º Semestre: Desenvolvimento das estratégias definidas no segundo 

semestre, com a elaboração de um relato de experiência. 

 4º Semestre: Elaboração de um artigo científico usando os 

conhecimentos já adquiridos nas experiências dos semestres anteriores. 

O trabalho deve ser desenvolvido em equipe e caberá a cada equipe a 

responsabilidade de desenvolver o trabalho em sua totalidade, sendo essa uma 

exigência da Instituição. 

A Faculdade Sequencial disponibiliza o regulamento do Projeto 

Integrador, tanto em arquivo eletrônico no site da Faculdade, como também 

cópia física junto à biblioteca. 

 

 
2.12. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente obrigatório da 

estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com 

sustentação legal, a ser cumprido pelos graduandos, visando o treinamento em 

metodologia científica como atividade de síntese das vivências do aprendizado, 

adquiridas ao longo do Curso. Os graduandos terão a orientação de um 

professor/orientador do quadro de docentes da área de conhecimento específico 

àquela de seu curso. Para tanto, terão os alunos terão à disposição a disciplina 

de orientação de TCC, com carga horária de 200 horas, distribuídas nos dois 

últimos semestres do curso. 

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso prevista no currículo 

pleno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade será 

resultado de um relacionamento aluno/professor orientador e terá como 

pretensão dotar o graduando de recursos de elaboração, no campo de estudos 

da graduação. 

O tema do trabalho, dentro da área de conhecimento do Curso, será de 

livre escolha dos alunos, podendo ocorrer, sendo de seu interesse, sob 

orientação do professor, indicado pelo coordenador de curso, dentre os 

professores - orientadores relacionados pela Faculdade para o Curso. As 
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dúvidas, os problemas, algumas situações vivenciadas nos estágios, enfim, os 

temas que despertarem maior interesse em cada aluno, no transcorrer de sua 

graduação, devem transformar-se no objeto de suas pesquisas e estas devem 

ser desenvolvidas e aprimoradas até culminarem no TCC. 

O TCC tem, portanto, o objetivo de despertar no futuro profissional a 

atividade de pesquisa de tal forma que desenvolva habilidades de produção de 

conhecimento, através da organização de um trabalho de pesquisa, fazendo uso 

dos métodos da pesquisa científica e das normas técnicas da ABNT. 

No  Trabalho  de  Conclusão  de   Curso  o  aluno  deverá      demonstrar 

conhecimento e domínio do assunto nele versado, não se lhe exigindo 

posicionamentos ou análises que a configurem como dissertação ou tese. 

O conhecimento científico não é fácil de obter, implica trabalho, esforço e 

busca. O caminho para o conhecimento é a pesquisa. Acredita-se que para essa 

função específica seja necessário apresentar e explicar os conceitos, as regras, 

as etapas do trabalho científico de forma mais simplificada possível, e oferecer 

subsídios e recursos de ordem conceitual, técnica e Iógica, indispensáveis ao 

aluno para a execução desse tipo de trabalho. 

Para a produção do TCC é importante considerar os seguintes requisitos 

e recomendações: 

 Produção de conhecimento novo: seu trabalho deve ser concebido e 

realizado com base no conhecimento adquirido durante o curso, 

aprofundando-o na área escolhida. Deve oferecer uma contribuição para 

a área específica; ao mesmo tempo deve contemplar uma inquietação ou 

curiosidade pessoal, num balanço entre o que a comunidade necessita e 

o que o autor deseja aprofundar; 

 Papel do aluno: o pleno envolvimento do aluno AUTOR (envolvimento que 

é pessoal e intransferível) é indispensável em todas as fases do trabalho, 

desde a concepção, o planejamento, até a execução e 

apresentação/publicação; 

 Papel do orientador: o orientador é o interlocutor, que orienta a produção 

acadêmica do aluno. Para isso irá sugerir leituras, ajudar na melhor 

delimitação do trabalho, na escolha de uma metodologia apropriada, 

oferecendo sugestões teóricas, metodológicas e, principalmente, 

contribuindo para o bom desenvolvimento do trabalho. 

O TCC possui os seguintes objetivos: 

I. Estimular a pesquisa e a produção científica; 

II. II. Aprofundar o conhecimento sobre o tema da pesquisa; 

III. III. Socializar os resultados das pesquisas empreendidas pelos discentes. 

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em pesquisa individual ou grupal 

(até 3 componentes), relatada sob a forma de uma monografia ou de um artigo 

científico, nos eixos temáticos estabelecidos para o curso, atendendo às 

normas contidas na ABNT. O trabalho deve ser concluído até o final do Curso de 

graduação, dependendo de sua aprovação, como obrigação curricular, a colação 

do grau respectivo. 
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O julgamento do Trabalho de Conclusão de Curso produzido pelo aluno 

obedecerá à sistemática de verificação da aprendizagem prevista em 

regulamento próprio, sendo facultado ao mesmo, em caso de não obtenção do 

mínimo necessário à aprovação, a reformulação do trabalho. 

A Faculdade Sequencial disponibiliza o regulamento de TCC – Trabalho 

de Conclusão de Curso como cópia física junto à biblioteca. 
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3. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 
3.1. Formas de Acesso, Matrícula e Transferência 

 

O Ingresso dos alunos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas oferecido pela 

Faculdade se dará através de processo seletivo, realizado pela própria 

Faculdade anual ou semestralmente, após a publicação de Edital. 

No Processo Seletivo poderão ser utilizados os resultados do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM – e as normas de utilização serão 

explicitadas no Edital de abertura do Processo Seletivo, que será da 

competência da Comissão Especial designada pelo Diretor da Faculdade. 

Quando o número de candidatos classificados não preencher as vagas 

fixadas, poder-se-á abrir novo processo seletivo para preenchimento das vagas, 

ou poderão ser admitidos candidatos que comprovem possuir Curso Superior. 

A matrícula no primeiro período do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas será aberta aos portadores de certificados de conclusão do ensino 

médio ou equivalente, que houverem obtido classificação no processo seletivo 

adotado. A matrícula deve ser renovada, em cada período letivo, nos prazos 

estabelecidos no calendário acadêmico e o aluno poderá se matricular no 

período subsequente com até duas dependências. 

O trancamento de matrícula poderá ser requerido, num prazo de até 45 

dias após o início do período letivo, pelo aluno que por motivo justo, devidamente 

comprovado, tiver que interromper seus estudos e será válido por um período de 

dois anos, admitindo-se o máximo de 04 (quatro) trancamentos de matrículas. O 

aluno que tenha efetuado o trancamento de matrícula terá a vaga assegurada. 

A Faculdade Sequencial poderá aceitar, mediante processo seletivo e 

havendo vagas, transferência de alunos regulares, para o curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, ressalvados as transferências ex. officio. 

 
 
 

3.2. Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 
 

A Faculdade Sequencial instituiu a política de apoio ao discente 

implantando o Núcleo de Apoio Discente – NUPED, que tem como objetivos: 

 Institucionalizar o apoio psicopedagógico para combate ao insucesso 

escolar e as dificuldades de aprendizagem. 

 Acolher e acompanhar os discentes recém ingressados através da 

coordenação, organização e orientação acadêmica no processo de 

matrícula e inscrição. 

 Organizar e apoiar eventos acadêmicos em diversas áreas; 

 Desenvolver ações complementares de divulgação; 
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 Viabilizar programas de apoio aos discentes carentes capazes de 

fomentar benefícios, tais como bolsa trabalho; 

 Disponibilizar a estruturação de um programa de orientação profissional 

prestando informações sobre cursos, estágios, profissão, mercado de 

trabalho e orientação às questões relacionadas à área profissional. 

As ações a serem desenvolvidas pelo NUPED apresentar-se-ão através de 

programas com finalidades específicas, de modo a atender às necessidades 

diversas das atividades acadêmicas do discente nas áreas: pedagógica, 

psicológica, política, socioeconômica e cultural. 

O Programa de Psicopedagogia visa ao atendimento do discente, que 

apresentar dificuldades em momentos diversos do seu aprendizado. Neste 

contexto, serão incluídas ações que vão desde nivelamento, no momento do 

ingresso do curso, até atendimento específico durante todo o desenvolvimento 

do mesmo. Na operacionalização das ações podem ser incluídas atividades 

extra-classes que serão definidas a partir da natureza de cada disciplina e 

situação. 

O Programa de Orientação Acadêmica tem por objetivo possibilitar ao 

discente o conhecimento da Instituição, suas finalidades, serviços, setores e 

órgãos, de modo a viabilizar a inserção do discente no ambiente acadêmico. 

O Programa de Concessão de Benefícios visa ao atendimento de 

discentes que apresentem situações socioeconômicas incompatíveis com as 

condições de custos das Instituições de Ensino Superior privadas. As 

concessões de benefícios dar-se-ão através das seguintes modalidades: 

bolsas de estudo, bolsa de trabalho, bolsa convênio, FIES, PROUNI, entre 

outras. Desta maneira, a Faculdade Sequencial possui mecanismos que 

apoiam a permanência dos discentes que nela ingressam, reduzindo os efeitos 

das desigualdades apresentadas por um conjunto de discentes provenientes de 

segmentos sociais diferenciados e, que apresentem dificuldades de 

prosseguirem a vida acadêmica com sucesso. 

Assim sendo, através do Núcleo de Apoio ao Discente (NUPED) a 

Faculdade Sequencial cria adequadas condições de estudo e trabalho 

intelectual por meio de programas que atendam às necessidades acadêmicas, 

culturais, sociais e econômicas, contribuindo para a sua formação. 

 
 

 
3.3. Estímulos à Permanência 

 

A Faculdade Sequencial possui mecanismos que apoiam a permanência 

dos discentes que nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades 

apresentadas por um conjunto de discentes provenientes de segmentos sociais 

diferenciados e, que apresentem dificuldades de prosseguirem a vida acadêmica 

com sucesso. 
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Assim sendo, através do Núcleo de Apoio ao Discente (NUPED) a 

Faculdade Sequencial cria adequadas condições de estudo e trabalho intelectual 

por meio de programas que atendam às necessidades acadêmicas, culturais, 

sociais e econômicas, contribuindo para a sua formação. 
 

3.4. Organização Estudantil 
 

O Corpo Discente terá representação com direito à voz nos órgãos 

colegiados da Faculdade. Em cada Órgão Colegiado da Faculdade haverá um 

representante e um suplente do Corpo Discente que será indicado pelo Diretório 

Acadêmico, se houver, ou escolhido por eleição entre os discentes matriculados 

no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

O mandato de cada representante será de um ano, vedada sua 

recondução. A representação estudantil terá por objetivo promover a cooperação 

da comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição, vedadas às 

atividades de natureza político-partidária. 

Como Associação do Corpo Discente da Faculdade e na forma da 

Legislação vigente poderá haver o Diretório Acadêmico que será regido por seus 

Estatuto e Regimento. 

 
 

3.5. Acompanhamento Dos Egressos 
 

Para realizar o acompanhamento dos egressos a Faculdade Sequencial 

manterá um serviço de consulta e análise dos resultados socioeconômico dos 

egressos através de coleta de informações com o uso de formulários a serem 

preenchidos pelos discentes no início do curso, no final do curso e seis meses e 

um ano após sua formação. 

Este processo objetiva fazer um estudo comparativo entre os aspectos 

sócio econômicos dos discentes ao ingressar no curso e depois, as melhorias 

promovidas pela formação conquistada. 

Este trabalho visa ainda, avaliar qual o percentual de egressos que 

efetivamente estão trabalhando na área de sua formação, bem como a inserção 

do profissional nas indústrias e empresas locais. 

Haverá na Faculdade um Centro de Gestão de Carreira objetivando apoiar 

o discente para a conquista do primeiro emprego através de preparação para os 

processos de seleção nos aspectos pedagógicos e psicológicos, sendo: 

 Preparação para entrevistas; 

 Elaboração de currículo; 

 Apresentação pessoal. 

O Centro de Gestão de Carreira manterá permanente contato com o meio 

produtivo para a manutenção e atualização de um Banco de Oportunidades 

Profissionais para o encaminhamento dos discentes. 
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4. POLÍTICAS DE ENSINO, EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 
4.1. Políticas de ensino 

A política de Ensino da Faculdade Sequencial preconiza a importância de 

currículos com características de flexibilidade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, que reflitam as necessidades da comunidade e do perfil do 

egresso desejado. A flexibilidade curricular possibilita uma constante atualização 

das atividades acadêmicas, por refletir as rápidas transformações do cenário 

nacional e regional, enquanto que a interdisciplinaridade impede a fragmentação 

do saber, possibilitando o bom desempenho profissional. 

As matrizes curriculares devem levar em conta o modo como as disciplinas 

se relacionam e o papel de tais relações para o alcance das características 

desejadas no perfil do egresso. O compromisso com o desempenho qualitativo 

do discente e do docente, em que a atividade de investigação é estimulada como 

atitude básica e cotidiana, tem a vantagem de formar um profissional dotado de 

elaboração própria, capaz de enfrentar novos desafios. Isto porque, aprendeu a 

investigar e desenvolveu seu espírito crítico, científico e criativo. 

Problemas sociais, econômicos e culturais, que refletem a prática do 

cotidiano, devem ser considerados na vivência acadêmica e nas relações 

estabelecidas no processo de ensino-aprendizagem. 

A política da Faculdade Sequencial para a graduação fundamenta-se na 

integração do ensino com a iniciação científica e a extensão, objetivando 

formação de qualidade acadêmica e profissional. Cultiva e promove, portanto, 

uma prática calcada em princípios éticos que possibilite a construção do 

conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e o desenvolvimento 

de um pensamento reflexivo, crítico e responsável, que impulsionem a 

transformação sócio-político-econômica da sociedade. 

Esta política tem como princípios básicos: 

 formação de profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar; 

 formação política, social e econômica de cidadãos capazes de interagir 

na sociedade; 

 valorização dos princípios éticos e morais, contribuindo para o bem 

estar da sociedade; 

 flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao discente maior 

autonomia na sua formação acadêmica; 

 atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em 

consideração as Diretrizes Curriculares e as demandas sócio- 

econômico-culturais da região onde a Faculdade Sequencial está 

inserida; 

 incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente; 

 qualificação permanente do corpo docente, em termos de titulação 

acadêmica e de competências didático-pedagógicas. 
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Além disso, como o ensino de graduação da Faculdade Sequencial é 

baseado na ação integrada entre teoria e prática profissional; na otimização dos 

currículos, considerando as diretrizes curriculares nacionais e as necessidades 

da região de abrangência; na titulação e qualificação dos docentes; na 

adequação de sua infra-estrutura; nos demais campos de estudos e iniciação 

científica, como meio permanente de aprendizagem e pela incorporação da 

tecnologia no processo de formação educacional, torna-se necessário o 

desenvolvimento das seguintes políticas educacionais: 

 efetivar cooperação e intercâmbio técnico-científico e cultural com 

outras instituições de ensino superior; 

 aprimorar o sistema de comunicação interna e externa; 

 ampliar o projeto de marketing institucional; 

 estabelecer procedimentos de revisão e aprimoramento de normas e 

rotinas da instituição; 

 rever, sempre que for preciso, a estrutura organizacional; 

 racionalizar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros; 

 unificar procedimentos administrativos e ampliar o uso de recursos 

tecnológicos que visam acelerar o processo gerencial na IES. 

 

 
4.2. Políticas de Pós-Graduação 
 

A Faculdade Sequencial reconhecendo o importante papel social que a 

educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da 

sociedade e sendo este um componente importante na missão institucional, propõe 

uma política de pós-graduação que resulta em um ensino adequado e de acordo 

com as normas estipuladas pela legislação vigente e órgãos federais responsáveis.  

Esta política de pós-graduação é consubstanciada em ações que possibilitam 

alcançar metas de qualidade na iniciação científica, na capacitação profissional e na 

qualificação dos cursos, em áreas definidas como estratégicas para o 

desenvolvimento regional e nacional, prioritários para a própria Faculdade 

Sequencial na área dos cursos que oferece.  

Os princípios básicos desta política são:  

 Contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na formação de 

recursos humanos qualificados;  

 Definir áreas prioritárias e desenvolver investigação científica nessas áreas, 

inclusive com os parceiros;  

 Consolidar a concepção de programa de pós-graduação integrado à graduação;  

 Formar grupos em investigação científica.  

 O estabelecimento da política de pós-graduação parte de pressupostos 

básicos que norteiam suas ações e do diagnóstico da situação da pós-graduação na 

região. A partir desta análise, define se os temas dos cursos que estão no 

planejamento de metas e ações, tendo como base o cronograma e orçamento 
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reservados para implantação dos programas de Pós-Graduação. 

 
 

4.3. Políticas de Extensão 

Nossa política extensionista é coerente com a Missão da Faculdade e 

desenvolve-se em contínua integração com o Ensino e a Iniciação Científica, 

mediante programas voltados para reflexão e para as práticas acadêmicas 

diversificadas, transformando a sala de aula em espaço de permanente 

interação com a sociedade, fazendo da teoria e da prática um todo articulado e 

orgânico, em contato com a realidade social. 

Estes programas são realizados sob a forma de palestras, cursos, eventos 

acadêmico-científicos-culturais, projetos em parceria com instituições públicas e 

privadas que atendem às necessidades acadêmicas e comunitárias e incentivam 

a participação de docentes e discentes. Alguns programas de Extensão resultam 

de atividades de Pesquisa. 

Dentro dessa concepção, entende-se que a Atividade de Extensão  deve 

ser: 

 Como procedimento educacional, uma modalidade de trabalho 

acadêmico que privilegie efetiva relação integradora e transformadora 

entre a Faculdade e a Sociedade, através da interação e do intercâmbio; 

 Por sua vinculação com o ensino, um meio de formar cidadãos 

profissionais comprometidos com a realidade e capacitados a antecipar, 

criar e oferecer respostas às demandas sociais, sobretudo, as 

relacionadas à preservação do meio ambiente; 

 Por sua ligação com a pesquisa, uma alternativa para a produção do 

conhecimento e sua difusão; bem como de comunicação permanente com 

todos os setores da Sociedade e sua problemática, numa perspectiva 

contextualizada; 

 Como parte do processo pedagógico, uma forma de renovar e ampliar 

conceitos, garantindo a aprendizagem recíproca de alunos, professores e 

membros da Sociedade, nos mais variados espaços e momentos, dentro 

e fora da Faculdade Sequencial; 

 Como atividade acadêmica, uma oportunidade de estimular a vivência 

social, política e profissional de professores, alunos e colaboradores 

técnico-administrativos, através de ações preferentemente 

interdisciplinares, interdepartamentais e interinstitucionais. 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão proporá ao CONSU os programas de 

execução da política de extensão da Faculdade Sequencial, aos quais deverão 

se adequar todos os planos e projetos extensionistas e culturais da IES, inclusive 

as Propostas de Atividades. 

 

 
4.4. Políticas de Iniciação Científica 

Não se compreende a aprendizagem e a docência dissociadas da 
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iniciação científica. No que tange a iniciação científica, espera-se que esta se 

desenvolva desde as primeiras séries de graduação, com nível de complexidade 

sempre compatível com o potencial de desenvolvimento do discente em cada 

etapa e atrelada inter e transdisciplinarmente com conteúdos estudados em cada 

fase do aprendizado. 

Voltado para discentes de graduação, o programa visa incluí-los, no 

ambiente da investigação e da produção científica, despertando vocações e 

incentivando-os na melhoria do desempenho acadêmico. Os discentes são 

estimulados a realizar a iniciação científica como voluntários e contam com o 

apoio técnico, metodológico e profissional, na figura do professor, para 

realização de um projeto institucional de iniciação científica, ao mesmo tempo 

em que desenvolvem suas atividades em seu curso de graduação. O programa 

não tem uma conotação de premiar discentes de bom desempenho, com uma 

atenção especial do professor; destinado a suprir lacunas, atender ao anseio de 

maior aprendizado sobre determinado assunto e preparo do discente para 

prosseguimento de estudos, procura contemplar tanto quanto possível todos os 

interessados em aprimoramento. 

Considerando a iniciação científica uma atividade fundamental para o 

crescimento do discente e do docente, a Faculdade Sequencial procura 

conscientizar o corpo docente da importância de atuar como orientadores. 

As atividades de pesquisa de Iniciação Científica devem contribuir para o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, da ciência e 

da tecnologia, para a criação e difusão da cultura e, portanto, para o 

entendimento do homem e do meio em que vive. Os professores e os alunos dos 

cursos de graduação são agentes vitais das atividades de Iniciação Científica. 

São objetivos da Iniciação Científica: 

 Incentivar pesquisadores produtivos a envolverem os alunos de 

graduação no processo acadêmico, otimizando a capacidade de 

orientação à pesquisa da instituição. 

 Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os 

alunos mediante suas participações em projetos de pesquisa. 

 Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos científicos, e estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade decorrentes 

das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 

pesquisa. 

 Aprimorar o processo de formação dos alunos visando sua qualificação 

profissional para o setor produtivo. 

Poderá ser priorizado o desenvolvimento de projetos e programas de 

Iniciação Científica, já aprovados, que estejam sob a responsabilidade de 

professores engajados e comprometidos com as finalidades e compromissos 

institucionais da Faculdade Sequencial. 
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5. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 
5.1. Composição do Colegiado de Curso 

 

O corpo docente, constituído de professores qualificados nas respectivas 

áreas de formação, com capacidade didática e de educação em geral, tem por 

compromisso o respeito aos dispositivos, princípios e valores institucionais 

explicitados no Regimento da Faculdade Sequencial bem como o que 

estabelece a legislação trabalhista. 

A composição e funcionamento do colegiado de curso estão 
regulamentados no Regimento da Faculdade Sequencial, as quais se 
comprovam através de documentos oficiais da Instituição. Destaca-se que a 
constituição e as atribuições do colegiado conferem excelente 
representatividade e importância nas decisões sobre os assuntos acadêmicos. 
As instâncias coletivas de deliberação e discussão de questões inerentes ao 
desenvolvimento e busca de excelência do curso contam com o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), Colegiado de Curso e Conselho Superior, além de reuniões 
com todos os professores. Todas as reuniões são devidamente documentadas 
e repassadas ao grupo de professores do curso. 

A Coordenação do curso é a unidade básica da estrutura da Faculdade 
para todos os efeitos de organização acadêmica, administrativa, didático- 
científica e administração de pessoal, sendo integrado pelo coordenador e o 
colegiado do curso. O colegiado do curso reunir-se-á em separado, 
ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar e extraordinariamente 
quando convocados pelo coordenador ou a requerimento de um terço de seus 
membros. 

O Colegiado é um órgão consultivo, deliberativo e disciplinar em assuntos 

de natureza didática e pedagógica e que tem como membros: O Coordenador 

do curso, seu presidente; Todos os docentes em atividade no curso e;. Um 

representante do corpo discente escolhido conforme Regimento. 

Os membros natos do Colegiado de Curso terão mandatos 

coincidentes com os cargos que ocupam. O representante discente terá mandato 

de um ano, permitida a recondução. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á, em sessão ordinária, duas vezes por 

semestre, e extraordinariamente quando convocado por seu presidente ou por 

solicitação de mais da metade de seus membros. As sessões ordinárias realizar- 

se-ão em datas pré-fixadas em calendário anual, independente de convocação. 

As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência de 24 (vinte e 

quatro) horas, devendo constar do Edital de Convocação os assuntos a serem 

tratados. Nas faltas e impedimentos de qualquer membro do Colegiado de 

Curso, o mesmo será substituído pelo seu suplente, se houver. O Colegiado de 

Curso deliberará com a presença da maioria de seus membros e suas decisões 

serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

Compete ao Colegiado de Curso: Deliberar em matéria didático- pedagógica;  

Dar parecer sobre representação de ordem disciplinar;   Constituir comissões 

especiais de professores para o estudo de assuntos que interessem ao curso; 
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Estabelecer critérios sobre questões relativas à matrícula, aos exames e aos 

trabalhos acadêmicos; Deliberar sobre o planejamento geral das atividades do 

curso; Apreciar, em grau de recurso, as decisões do Coordenador do curso 

relativas a pedidos de aproveitamento de estudos, abono ou justificativa de 

faltas, concessão de regime domiciliar especial de compensação e trancamento 

de matrícula; Analisar propostas de alterações no currículo do curso e nas 

ementas das disciplinas; Deliberar sobre outras matérias que lhe sejam 

atribuídas pelo Regimento da Faculdade, bem como, no âmbito de sua 

competência, sobre questões que lhe forem submetidas pelo Diretor Geral. 

Apesar que a exigência legal de que um terço do corpo docente seja 

constituído de Mestres e Doutores seja para as Universidades, a Faculdade 

Sequencial prioriza que seus professores possuam, no mínimo, o título de Mestre 

para o exercício docente em seus cursos de graduação, levando em conta, 

contudo, que em alguns casos poderá contratar docentes com a titulação de 

especialistas e mesmo apenas com a graduação. No entanto, a experiência 

profissional terá tanto valor quanto a titulação acadêmica. Em todos eles a 

experiência do Magistério Superior será item relevante na contratação dos 

docentes. 

O perfil desejado do docente para o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Faculdade Sequencial além de englobar a experiência profissional 

comprovada, é caracterizada como de: 

 profissional docente capaz de agir como agente reflexivo, criativo e 

transformador das experiências curriculares efetivadas; que estejam 

buscando alternativas de melhoria de conhecimento, atitudes e 

habilidades pertinentes à prática pedagógica; 

 profissional que possua a competência caracterizada por habilidades 

em: ministrar aulas interativas, utilizar textos de periódicos afins, 

desenvolver pesquisas bibliográficas e de campo, realizar seminários, 

desenvolver estudo de caso, promover ciclo de palestras, promover 

jogos de empresas e visitas a organizações; capacidade de utilizar com 

eficácia recursos audiovisuais como projetores multimídia, filmes 

temáticos, além de equipamentos e ferramentas de software de apoio, 

laboratórios especiais para aprendizagem em grupo e laboratórios para 

a realização de atividades práticas; 

 profissional preparado para promover o ensino-aprendizagem de forma 

sócio-interativa, visando à formação de um acadêmico de senso crítico, 

inovador e criativo, ao aliar o ensino à pesquisa e à extensão; 

 profissional que se apresente de forma equilibrada psico-afetivamente 

de maneira a estabelecer uma convivência sadia e respeitosa com seus 

discentes, e inclusive ser capaz de estabelecer os adequados 

estímulos de motivação. 
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O processo de liberação para a capacitação docente terá início no 

Departamento Acadêmico que encaminhará o processo à Diretoria da Faculdade 

para apreciação técnica, em consonância com as presentes normas, no prazo 

de até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado do processo seletivo 

do curso pretendido pelo candidato. Após apreciação técnica, o processo de 

liberação será remetido à coordenação para andamento nos tramites e emissão 

de registros necessários. 

Além disso, e de acordo com o Projeto de Avaliação Institucional, devem 

ser observados os resultados da avaliação do professor, na categoria exercício 

profissional na faculdade Sequencial abrangendo indicadores como 

planejamento docente, qualidade da atuação didático-pedagógica e dos 

relacionamentos interpessoais, participação nas atividades de pesquisa e de 

extensão, dentre outros. O acompanhamento e avaliação devem resultar em um 

conjunto de dados que indiquem as condições em que ocorre a sua execução e 

possíveis impactos na melhoria do desempenho dos docentes. 

 

 
5.2. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas constitui-se num 

grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante 

no processo de concepção, consolidação, implementação, avaliação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso de graduação da instituição, de 

acordo com a Resolução CONAES n.º 1 de 17/06/2010. 

O perfil do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas é aderente e coerente com o PPC, bem como, detentor de 

visões empreendedora, analítica, crítica e ética da área profissional direta ou 

indiretamente ligada à atividade do setor e à macro área de concentração 

profissional. 

Desde a concepção do PPC a Faculdade Sequencial selecionou o corpo 

docente com perfil adequado, inovador e vocacionado para atender aos objetivos 

globais do curso, pois entende que o corpo docente é o principal sustentáculo de 

qualquer programa educacional. 

Os professores indicados para o NDE do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas são suficientes em número e reúnem competências 

associadas a todos os componentes da estrutura curricular. Sua dedicação é 

adequada à proposta do curso para garantir o bom nível de interação entre 

discentes e docentes. Os professores possuem qualificações adequadas às 

atividades que desenvolvem e para as quais foram recrutados, levando-se em 

consideração as características regionais da localidade do curso, bem como a 

concepção pedagógica proposta. 

A competência global dos docentes, pertencentes ao Núcleo Docente 

Estruturante, pode ser inferida de fatores como qualificação acadêmica, 

experiência  docente,  habilidade  para  a  comunicação,  entusiasmo  para     o 
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desenvolvimento de estratégias educacionais mais efetivas, participação em 

sociedades educacionais e técnico-científicas, exercício efetivo de atividades 

educacionais, em áreas compatíveis com as do ensino nos programas dos 

cursos. 

O NDE do curso de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas 

constitui-se num grupo de docentes com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuação no processo de concepção, consolidação, 

implementação, avaliação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação da Instituição. 

O NDE possui regulamento próprio que encontra-se junto a direção, 

coordenação e secretária acadêmica . 
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6. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CURSO 
 

 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Sequencial se 

fundamenta nas orientações do SINAES para o desenvolvimento da sua auto- 

avaliação. Ao longo dos semestres tem-se estruturado melhor e realizado suas 

atividades orientadas por planejamentos feitos em reuniões frequentes 

desenvolvidas a partir do seu calendário acadêmico, sempre com a reflexão 

voltada para o processo de avaliação interna da IES e a sua melhoria, por meio 

da avaliação dos relatórios produzidos nos períodos anteriores. 

A CPA acredita que o processo de Avaliação é sempre contínua e passível 

de mudanças que devem ser desenvolvidas respeitando sua realidade 

institucional, para a melhoria do conjunto de suas atividades. Desse modo, a 

CPA tem realizado seu trabalho pautado pela preparação, desenvolvimento e 

consolidação de todas as suas ações, baseadas especificamente na sua 

constituição, no que diz respeito aos seus membros, no planejamento de todas 

as atividades concernentes ao seu papel institucional, no trabalho de 

sensibilização, na produção dos relatórios e divulgação dos mesmos e por fim 

no balanço crítico para a criação de estratégias para a superação dos problemas 

identificados. 

A autoavaliação institucional da Faculdade Sequencial é efetuada em 

conformidade com a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, seguindo as 

orientações do roteiro estabelecido pela Comissão Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior - CONAES. 

O processo de avaliação a ser desenvolvido pela instituição valoriza a 

reflexão conjunta e, enaltece, num exercício intra comparativo que deve ser 

realizado periodicamente, os coeficientes de evolução encontrados na 

instituição, gerando o Relatório Final do Processo de Autoavaliação. 

É importantíssimo lembrar que os produtos da avaliação devem ser 

compreendidos na dinâmica global da instituição, como componentes de um 

processo contínuo que é a formação humana, essência de qualquer atividade e 

cunho pedagógico. 

O Relatório de Avaliação Institucional está disponível para consulta nas 

Coordenadorias e Secretaria da Faculdade Sequencial. 
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7. INFRAESTRUTURA 

 
7.1. Instalações Físicas Gerais 

 

As instalações físicas disponibilizadas para o funcionamento da Faculdade 

Sequencial estão adequadas ao atendimento e desenvolvimento das atividades 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. As especificações de 

serventias obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados quanto à 

ventilação, iluminação, dimensão, acústica e destinação específica. 

As salas de aula, laboratórios, biblioteca e outras dependências são de uso 

privativo dos corpos docente, discente e técnico-administrativo. 

A infraestrutura física está à disposição dos discentes para atividades 

extraclasse, desde que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários 

devidamente reservados. 

A Faculdade prima pelo asseio e limpeza mantendo as áreas livres varridas 

e sem lixo, pisos lavados, sem sujeira e móveis sem poeira. Os depósitos de lixo 

serão colocados em todas as salas e lugares estratégicos, como próximos a 

entrada, cantina e biblioteca. 

As instalações sanitárias gozarão de perfeitas condições de limpeza com 

pisos, paredes e aparelhos lavados e desinfetados. Para isso a instituição 

manterá pessoal adequado e material de limpeza disponível. 

Disporá ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino- 

aprendizagem disponibilizando recursos audiovisuais e equipamentos 

específicos. 

Os locais de trabalho para os docentes estão adequados às necessidades 

didático-pedagógicas atuais, tanto em termos de espaço, quanto em recursos 

técnicos, mobiliários e equipamentos. 

As instalações possuem nível de informatização adequado, com as 

dependências administrativas e acadêmicas servidas de equipamentos 

atualizados. O corpo docente terá livre acesso às informações de secretaria, 

biblioteca e Internet. 

A Faculdade Sequencial atenta às condições de segurança aos seus 

usuários, tendo em vista que as instalações são espaços destinados às funções 

acadêmicas, planejou suas edificações para atenderem todas as condições de 

segurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso de emergência e 

com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos, 

conforme normas legais. 

A política de infraestrutura que a Faculdade Sequencial adotará, será a da 

manutenção preventiva, a qual ocorre todo fim de semestre letivo e início do 

próximo, preparando os ambientes e equipamentos para uso seguro e com 

qualidade, e também adotará a política de manutenção corretiva, sob demanda, 

ou seja, em qualquer necessidade de reparo, adequação ou instalação que 

necessitem  rápida  implantação,  a  Faculdade  Sequencial  fará  de   imediato. 
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Atualmente a Faculdade conta com um Encarregado de Manutenção que está 

de prontidão para atender qualquer imprevisto de manutenção e zela pela 

conservação das instalações diariamente. 

 

7.2. Biblioteca 
 

A Biblioteca da Faculdade Sequencial terá como principal objetivo servir de 

apoio às atividades de investigação, oferecer suporte informacional aos 

programas de ensino, iniciação científica e extensão e atender às necessidades 

culturais de seus corpos docente e discente e de toda comunidade. 

A Biblioteca é órgão destinado a promover a disseminação de 

conhecimentos para professores, discentes e funcionários e a comunidade 

externa da Faculdade. Sua organização atende aos objetivos da Instituição. A 

Biblioteca funciona durante os períodos de trabalho escolar e no decorrer das 

férias, nos horários estabelecidos pelo seu regulamento. 

O acervo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é composto por 

livros, periódicos, monografias e base de dados, abrangendo as áreas do 

conhecimento. Além do acervo específico do curso, a Biblioteca possui livros de 

referência que possam contribuir para a formação científica, técnica, geral e 

humanística da comunidade acadêmica. 

O acesso ao acervo será livre, com orientação da equipe de profissionais 

da Biblioteca, bem como informatizado, cuja consulta estará disponível ao 

discente por meio do portal do aluno. 

O espaço físico da Biblioteca da Faculdade Sequencial possui 285,02 m2 

com condições adequadas quanto à área física; área de leitura geral, individual 

e em grupo; área de acervo de livros, periódicos especializados e mídias; acesso 

a internet, bem como adequada gestão e informatização do acervo, pautada 

numa política de atualização e expansão do acervo, além do acesso às redes de 

informação. 

O mobiliário da Biblioteca é adequado, de acordo com os princípios 

recomendados para as bibliotecas acadêmicas. O acervo está acomodado em 

estantes, devidamente distribuído. Os periódicos especializados contam com 

estantes expositoras para os títulos correntes. 

A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina 

e obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, 

limpa e segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas portadoras de 

necessidades especiais e possui nas suas proximidades equipamentos de 

proteção contra incêndio. 

A biblioteca funciona no período de 7h às 22h, sendo que o serviço de 

empréstimo e devolução encerra as atividades às 21h30min; funciona também 

aos sábados das 8h às 12h, permitindo que professores e discentes tenham 

atendimento facilitado. A forma de acesso aos materiais disponíveis na biblioteca 

será direta, através de acervo aberto, consultas feitas na própria biblioteca ou 
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através de empréstimos pessoais. No caso de livros raros ou aqueles muito 

procurados, utilizar-se-á o sistema de “reservas”, de modo a facilitar o acesso a 

todos. 

A biblioteca também possui controle de acervo informatizado, permitindo 

um melhor controle de seu material bibliográfico, assim como maior facilidade e 

agilidade na recuperação de informações. 

 
 

 
7.3. Laboratórios Didáticos Especializados 

 

Os laboratórios de ensino, abaixo relacionados, potencializam 

significativamente o trabalho articulado entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

uma vez que se constituem em espaços nos quais muitas das relações entre 

teoria e prática serão exercitadas, as necessidades detectadas internamente e 

as demandas advindas da comunidade acadêmica e da comunidade externa 

poderão ser atendidas através de ações, cursos, projetos e programas de 

extensão. Alguns desses laboratórios também atenderão disciplinas de outros 

cursos da Faculdade Sequencial. 

São 5 laboratórios didáticos especializados, sendo eles: 2 laboratórios de 

informática, 1 laboratório de eletrotécnica, mecânica e óptica, 1 laboratório de 

anatomia, 1 laboratório de biologia multidisciplinar (compartilhado com várias 

disciplinas). 
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Laboratório 
Componentes que 
atenderá do curso 

Estrutura 

 

Informática 
Metodologia da 
Pesquisa e 
Bioestatística 

Espaço físico de 88 m2 de 41 
microcomputadores, todos com 
acesso a internet. 

 

Eletrotécnica, 
Mecânica e 
Óptica 

 
 

Biofísica 

Laboratório com 83,03 m2, com 
bancadas de madeira, equipado 
com equipamentos diversos de 
medição relacionados à ondas 
mecânicas, elétricas e à óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratório de 
Biologia 
Multidisciplinar 

Química Geral; 
Bioquímica; Biologia 
Molecular; 
Microbiologia; 
Imunologia; 
Parasitologia; 
Biologia Celular; 
Embriologia; 
Genética; 
Histologia; 
Zoologia dos 
Invertebrados I e II; 
Zoologia dos 
Vertebrados; 
Botânica e 
Sistemática Vegetal; 
Morfologia Vegetal; 
Fisiologia Vegetal; 
Ecologia Geral; 
Evolução e 
Biodiversidade 

 
 
 
 

Laboratório com 26,23 m2, com 
bancadas em tampo de granito, 
pias, capela de exaustão de gases, 
chuveiro de segurança. O 
laboratório possui equipamentos 
para as aulas práticas, como 
bancas, refrigerador, autoclave, 
estufa bacteriológica, 15 
microscópios ópticos para aulas 
práticas, conjunto de lâminas 
permanentes, etc., e também 
materiais de consumo e vidrarias 
diversas. 

 

 
Anatomia; 

 
Anatomia Humana; 
Anatomia e Fisiologia 
Animal. 

Laboratório de 24,6 m2, com 
bancadas fixas, pias, armários e 
banquetas. O laboratório possui 
peças anatômicas didáticas 
diversas, além de materiais de 
consumo. 

 
 

As instalações e laboratórios específicos para o curso de Ciências 

Biológicas atendem aos requisitos de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais e são dotados dos equipamentos de segurança 

necessários a cada tipo de laboratório ou serviço, observando as normas da 

ABNT, sendo seu uso regulamentado com normas de utilização e segurança. 

Os equipamentos e instrumentos dos Laboratórios seguirão as normas e 

padrões de qualidade e adequabilidade aos objetivos e anseios pedagógicos da 
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Faculdade Sequencial. Além disso, na aquisição de equipamentos leva-se em 

consideração a relação do número de alunos por equipamento. 

Os laboratórios possuem regulamentos próprios, que disponibilizam as 

normas de funcionamento, manuseio e trânsito em suas instalações. Todos são 

adequados ao quantitativo de alunos previstos e terão o funcionamento 

organizado através da implementação de cronograma de utilização e atividades 

a serem desenvolvidas. 

Os equipamentos serão criticados periodicamente, objetivando sua 

atualização. Ao mesmo tempo, os insumos necessários para o funcionamento 

dos laboratórios e a consequente dinâmica de aula, serão adquiridos 

regularmente, a partir de planejamento de alimentação e manutenção de cada 

laboratório. 

Os laboratórios previstos para os dois primeiros anos do curso seguirão os 

padrões de segurança para que possam oferecer apoio instrucional e técnico à 

comunidade interna e externa. Para tanto, o planejamento de manutenção de 

Laboratórios e equipamentos contemplará a manutenção periódica que deverá 

obedecer à disposição do calendário de verificação, análise e ponderações 

acerca da permanência da identidade laboratorial ou de sua atualização, a fim 

de acompanhar desde a modernização do design de ambiente, até a atualização 

tecnológica dos instrumentos de trabalho e pesquisa. 

 

 
7.4. Recursos Tecnológicos e Audiovisuais 

 

Os recursos tecnológicos e audiovisuais destinam-se a dar suporte nas 

atividades desenvolvidas pelo curso Licenciatura em Ciências Biológicas na 

Faculdade Sequencial. Tais recursos, abrangendo diversas áreas do 

conhecimento, apoiarão às metodologias de ensino adotadas, propiciando à sua 

comunidade acadêmica o uso de tecnologia educacional contemporânea. 

Objetivando que os docentes desenvolvam atividades acadêmicas 

utilizando modernas metodologias de ensino, estes terão a sua disposição os 

recursos multimídia necessários, podendo utilizá-los nos laboratórios, nas salas 

de aulas e demais ambientes, conforme o caso. 

 
 

7.5. Plano de Promoção de Acessibilidade e Atendimento Diferenciado A 

PNE 

A criação de condições de acessibilidade e atendimento aos Portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais (PNE) está prevista no planejamento de 

espaço físico desta instituição. No entanto, cabe reforçar ainda que, a instituição 

também prevê além das condições de acessibilidade na estrutura física, a 

acessibilidade em estrutura tecnológica, buscando assim, estar adequada para 

atender a maior número de portadores de necessidades educacionais especiais. 
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A Faculdade Sequencial atende à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, 

que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências que devem ser atendidos pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, 

de 2/12/2004, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, além de atender adequadamente as condições de 

acessibildade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 

disposto na CF/88, Art. 205, 206 E 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na LEI 

No. 10.098/2000, nos Decretos no. 6.949/2009, no.7.611/2011. 

Com respeito a discentes portadores de deficiência física as instalações da 

Faculdade atendem aos seguintes requisitos: 

 eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do discente, 

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

 reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades 

de serviço; 

 rampas e/ou elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

 adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; 

 colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas; 

 mobiliário de recepção e atendimento adaptado à altura e à condição 

física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

 piso tátil. 

No que concerne a discentes portadores de deficiência visual, a 

Faculdade assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até 

que o discente conclua o curso de: 

 manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, 

impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, 

gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de 

tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a 

discente com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner 

acoplado a computador; 

 adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile 

e de áudios para uso didático. 

Quanto a discentes portadores de deficiência auditiva, a Faculdade 

assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o 

discente conclua o curso, de: 

 propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 

não tenha expressado o real conhecimento do discente; 

 adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; 
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 estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias 

do curso em que o discente estiver matriculado; 

 proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre 

a especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

A respeito do tratamento diferenciado, a instituição estará comprometida 

em disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte: 

 assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações 

acessíveis; 

 mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à 

altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme 

estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

 serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, 

prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem 

em LIBRAS, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias- 

intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

 pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com 

deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

 disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 sinalização ambiental para orientação; 

 divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de 

treinador em locais e edificações de uso coletivo, mediante 

apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e 

 existência de local de atendimento específico. 
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7.6. Estratégias e Meios de Comunicação 
 

A comunicação e posicionamento de marca da Faculdade Sequencial deve 

ser trabalhada com duas linhas paralelas, maximizando o esforço em Marketing 

e tornando-o mais direcionado e eficaz, além de possibilitar ao público uma 

continuidade perceptiva da imagem corporativa da IES. 

O site da Faculdade Sequencial está em constante aprimoramento e 

atualização, incluindo além das informações de campanhas o repositório de 

Normas, Regulamentos e Projetos que precisam estar disponíveis à 

comunidade. 

O objetivo fundamental dos canais de comunicação da Faculdade 

Sequencial será de prover aos educadores modernas ferramentas de apoio ao 

ensino, baseadas nas tecnologias hoje disponíveis. Estas ferramentas poderão 

ser utilizadas, tanto por professores quanto pela coordenação. Tais canais 

disponibilizarão um leque de recursos que permitirão o enriquecimento do 

processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre professores e 

discentes, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao 

processo educacional. 

A Internet proporcionará o crescimento das funções e recursos de um 

sistema pedagógico a verdadeiras ferramentas de integração da comunidade 

acadêmica e do ensino colaborativo, permitindo que não somente o pessoal da 

área da secretaria, biblioteca e administrativo utilizem seus benefícios, mas 

também discentes e professores. Dessa forma, constituir-se-á num sistema de 

controle acadêmico e administrativo moderno que provê, além dos recursos 

habituais fornecidos por um sistema deste tipo, um universo de novos recursos, 

que o uso da Internet veio propiciar. 

Portanto, a Faculdade Sequencial buscará ter meios de informação que se 

constituem de módulos integrados que automatizam os diversos processos 

acadêmicos e administrativos, armazenando informações, integrando as 

diversas áreas e fornecendo conhecimento para as tomadas de decisões. 

Assim, visando à disseminação de conhecimento e informação, o discente, 

o egresso e os docentes dos cursos da Faculdade Sequencial contarão com vias 

de comunicação tais como: sistema de gestão acadêmica; home page da IES; 

correio; mala direta; portal do egresso; boletim informativo; outdoor; jornais, 

rádios e TVs locais e regionais; panfletos. 

Com ênfase na qualidade educativa, a comunicação interna 

(endomarketing) terá por objetivo fortalecer as relações humanas e a imagem da 

Faculdade Sequencial de modo a oferecer aos funcionários e discentes à 

melhoria na prestação dos serviços. Além, da existência de comunicação por 

rede de computadores, Intranet e informativos internos, a Faculdade Sequencial 

desenvolverá as seguintes ações: 

 Divulgação, por meio da Intranet, de eventos destinados a discentes e 

funcionários; 
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 Divulgação de datas comemorativas e da participação dos 

funcionários/discentes em congressos, cursos e eventos externos; 

 Divulgação sobre a realização de eventos culturais; 

 Interação entre os setores da instituição visando o favorecimento na 

comunicação – esta ação prevê reuniões com os setores/núcleos para 

atualizar e avaliar as ações desenvolvidas. 

A comunicação da imagem da Faculdade Sequencial perante a sociedade 

civil organizada, acontece da seguinte forma: 

 Apresentação e divulgação da imagem da Faculdade por meio 

eletrônico; 

 Padronização de logotipos para os projetos da Faculdade Sequencial; 

 Divulgação da agenda e das ações da Faculdade Sequencial em 

jornais e revistas de circulação regional; 

 Investimento na divulgação da Faculdade Sequencial nas principais 

mídias do município e de sua região de abrangência; 

 Captação de recursos por meio de apoio e parcerias em projetos e 

convênios; 

 Correio eletrônico e tradicional para convites de eventos e divulgação 

institucional; 

 Distribuição de folhetos com informações da Faculdade Sequencial em 

instituições parceiras, feiras, seminários e demais eventos; 

 palestras institucionais em organizações parceiras, escolas, etc. 

A Ouvidoria, canal permanente de comunicação, proporciona maior 

aproximação entre a direção e comunidade externa e interna, com o objetivo de 

facilitar o recebimento das manifestações de todos os setores, por meio de um 

processo ágil, eficaz e seguro. É desempenhada por um profissional pertencente 

ao quadro de docentes ou funcionários técnico-administrativo, que conhece a 

sistemática da IES. A Ouvidoria atua de forma personalizada, transparente e 

objetiva, assegurando o sigilo absoluto como forma de preservar a identidade do 

manifestante, dispondo de ambiente próprio equipado com computador 

conectado a internet, impressora, mesa, cadeiras e armário para guarda de 

documentos com horários pré-fixados. 

Seu papel é o de ouvir, receber e encaminhar críticas, elogios, 

informações, reclamações, solicitações, sugestões e questionamentos aos 

diversos setores da IES, acompanhando o processo até a solução final, 

incumbindo-lhe, ainda, sugerir à direção medidas que contribuam para a 

melhoria dos serviços. Informará o autor da solicitação, em tempo hábil, 

fornecendo-lhes os devidos esclarecimentos, alternativas e soluções. 

As formas de contato com a Ouvidoria acontecem por meio de e-mail (site 

da IES), pessoalmente (local, dias e horários divulgados na IES), caixa de 

sugestões (urnas) ou carta. 
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