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APRESENTAÇÃO 



 

 

 
 
 
Este documento tem por finalidade apresentar o Projeto Pedagógico do Curso de 

Ciências Biológicas do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Ele está 

fundamentado em princípios filosóficos, científicos e tecnológicos que pretendem 

conduzir uma prática pedagógica capaz de oferecer subsídios à formação do egresso. 

Reestruturado coletivamente pelo colegiado de professores do curso de Ciências 

Biológicas a partir da vivência de docentes e discentes durante o processo ensino-

aprendizagem, acredita-se que este Projeto Pedagógico representará um eixo 

norteador para formação do biólogo, profissional requisitado e necessário em âmbito 

nacional e regional, bem como contribuirá para o crescimento e consolidação das 

Ciências Biológicas no estado de Goiás. 

Anápolis, por sua localização geográfica e importância estratégica para o 

desenvolvimento de sua microrregião e do Estado de Goiás, possui condições de 

abrigar o curso de graduação em Ciências Biológicas, dada a sua vocação e 

infraestrutura agroindustrial, que por sua vez propiciam cenários de atuação nas áreas 

de Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde, Biotecnologia e Produção para os 

egressos do curso. 

Assim, este Projeto representa um desafio em relação ao atendimento das 

políticas de ensino superior no país, bem como em relação a política interna do Centro 

Universitário de Anápolis, caracterizada pelo alto empreendimento em ações 

pedagógicas focadas na melhoria da qualidade e articulação entre as ações no tripé 

ensino, pesquisa e extensão universitária. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

1.1. Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores 

produtivos, mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. 

De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das 

limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização 

da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja instruído, receba 

adequada preparação para que possa participar e usufruir dos avanços que a nova 

ordem oferece.  

A educação, assim, coloca-se como ponto central dessa mudança que se 

opera em todo o mundo. Ela se torna no passaporte para a entrada no mundo da 

tecnologia e para quebrar as limitações que as distâncias científicas e tecnológicas 

têm imposto aos cidadãos que residem fora do eixo econômico das principais 

economias globais.  

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de 

tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas 

dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições 

universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 

conhecimento, e não na instrução. 

- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio 

ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas 

peculiaridades do contexto local. 
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- Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 

assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e com 

autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da competência a ser 

desenvolvida e às características dos alunos. 

- Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-

extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento 

científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos 

institucionais visa ao desenvolvimento de competências e habilidades que permitam 

ao acadêmico atuar em campos profissionais específicos, contribuindo para a 

melhoria das condições de vida e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da 

região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços 

por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, 

articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência 

acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, 

necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento 

regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a 

elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso de Ciências Biológicas, 

o qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e 

profissional que atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da sociedade 

contemporânea, com especial atenção para as especificidades das realidades 

regional e local. 

 

 

1.2. Contexto educacional local e regional 

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o 

Distrito Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam duas 

regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno de 

Brasília/GO e a cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás, conta atualmente com uma população estimada 1.448.639 habitantes, 
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segundo dados do IBGE (2017). Se considerarmos a região metropolitana, essa 

população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a cidade de Brasília tem uma 

população de 2.977.216 habitantes (IBGE, 2016). 

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 

Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o 

Censo do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é considerada um ponto 

estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo 

também um importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte do país. Para 

além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas federais que 

desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos da 

emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana 

local a credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 

1950, Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator 

fundamental nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos 

evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo nome 

era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 14 filiais no Estado, inclusive 

em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, 

inaugurado em 1945, também era anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação 

Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora 

das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do 

Brasil, desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi 

assim que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale do 

São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa 

Evangélica criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de 

Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a edificação 

da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que 

lhe dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de 

entroncamento de importantes estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo isso 
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fez aumentar a população do Estado e a demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma 

vez, Anápolis dava resposta a esse desenvolvimento, com a criação dos primeiros 

cursos de ensino superior fora da capital, por meio da Associação Educativa 

Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e 

Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 

Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que outros do 

gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior 

número de empresas do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da cidade a 

grandes metrópoles e outros países, dinamizando a economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação 

da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco 

propicia a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar no segundo semestre de 2017, a construção do 

Aeroporto de Cargas de Anápolis, considerada obra estratégica para a consolidação 

da plataforma multimodal no município, irá fazer de Anápolis um centro de logística, 

garantindo atração de mais investimentos e o escoamento de produtos, podendo ser 

em breve um dos principais centros de distribuição da produção no Brasil. 

A partir da década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de 

Ensino Superior têm orientado discursos que asseguram ser a cidade de Anápolis 

um verdadeiro “polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior são também 

representativas da dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior 

promove a circulação de pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que 

se mudam ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas para Anápolis.  

O Censo da Educação em 2015 corrobora essa visão do município. Dados 

apontam 256.167 matriculas para o ensino médio no estado. Em Anápolis há 50 

escolas de ensino médio, 33 públicas estaduais, 16 privadas e uma pública federal, 

com 15.647 matrículas efetivas, dessas 12.299 em escolas públicas, 3.055 em 

escola privadas e 293 em escola pública federal (IBGE, 2016). 

A despeito dessa demanda, o Brasil apresenta um quadro educacional em que 

ainda o acesso ao ensino superior não se dá de forma adequada. Na verdade, as 
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fragilidades do sistema educacional brasileiro se apresentam desde a educação 

básica à pós-graduação.  

Embora o acesso à educação superior, especialmente da população de 18 a 24 

anos, tenha ampliado no país, nem de longe se equipara as taxas dos países 

desenvolvidos e de grande parte dos países da América Latina.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-2010) estabelecia, para o fim 

daquela década, o provimento da oferta de educação superior para pelo menos 30% 

da população de 18 a 24 anos. Entretanto, em 2011, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) encontrou a taxa bruta de 27,8% e a taxa líquida de 

14,6%.  

O atual PNE (2014-2024) projetou um grande salto em sua meta nº 12, que 

define a democratização do acesso à educação superior, com a elevação da taxa 

bruta para 50% e da líquida para 33%, com inclusão e qualidade. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento 

às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica 

e em atividades de extensão. 

Sua história revela que sua inserção regional, iniciada há mais de 60 anos, vem 

acompanhando o desenvolvimento do país. A ampliação das instalações físicas e de 

laboratórios, o aumento da oferta de cursos e vagas e as ações de pesquisa e 

extensão têm sido realizadas de acordo com o cenário socioeconômico e as 

demandas regionais.  

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância 

amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A 

perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, por meio de uma 

educação a distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação.  

Assim como as demais ações institucionais, em seu projeto educacional, as 

ações de planejamento da estrutura inicial para a modalidade a distância também 

foram desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes.  

Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características institucionais de 

busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando da 

criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, investimentos específicos 
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inerentes a um projeto de EAD - em recursos educacionais, humanos, tecnológicos e 

financeiros já se fazem presentes, criando as possibilidades e os caminhos para que 

a missão institucional seja cumprida, agora, no cenário educacional brasileiro. Os 

valores, os objetivos e as metas institucionais serão trabalhados no sentido de 

atender às necessidades dos alunos em cada um dos Polos de Apoio Presencial, 

propondo atuações pedagógicas que possam responder de maneira adequada a 

essas necessidades. 

Aliado a conjuntura apresentada, a aprovação de políticas voltadas ao Meio 

Ambiente tais como a efetivação dos requisitos legais em Instituições de Ensino 

Superior e empresas que vertem sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e de 

Educação Ambiental ao longo dos últimos anos também contribuíram para a 

reorganização do processo do trabalho do biólogo, aumentando a possibilidade 

desse profissional em assumir diferentes atribuições e demandas.  

Tal raciocínio é corroborado pelo aumento na oferta de cursos de Graduação 

em Ciências Biológicas na modalidade bacharelado no país. Dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontam uma 

forte e desordenada expansão do número de cursos de graduação em Ciências 

Biológicas e das vagas por eles oferecidas, no período de 1991 a 2008, 

particularmente a partir de 1996. Entre 1996 e 2008 o aumento foi de 52% sendo as 

regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste as que apresentaram a maior participação 

proporcional de crescimento de cursos no país. 

Desta forma, a criação de um curso superior de bacharelado em Ciências 

Biológicas no município de Anápolis atendia a expectativa de muitas empresas e 

instituições que precisavam suprir postos de trabalho voltados a Meio Ambiente, 

Saúde, Biotecnologia e Produção. 

Em 2013, houve por parte dos ingressos na modalidade licenciatura em 

Ciências Biológicas, ministrada à época na instituição, a procura pelo curso na 

modalidade bacharelado. Em resposta, ciente da necessidade de promover a 

formação de profissionais com competências e habilidades necessárias para 

atuarem na área de Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde, Biotecnologia e 

Produção, a instituição ofertou no ano de 2014 seu primeiro processo seletivo para 

esta modalidade. Desde então, o número de matriculas tem aumentado a cada 

período. 
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O curso de Ciências Biológicas pauta-se nos valores, objetivos e as metas 

institucionais, trabalhados no sentido de atender às necessidades dos alunos, 

propondo atuações pedagógicas que possam responder de maneira adequada a tais 

necessidades. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 Características da instituição mantenedora 

A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, 

pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir 

para a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região Centro-Oeste.  

Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma 

instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença com a 

fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio 

Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz Fernandes 

Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis; 

tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento 

provocado pela transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a 

partir da abertura propiciada pelo governo federal para o credenciamento de novas 

Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua primeira faculdade.  

Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de Educação autorizou 

o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão – FFBS, com a oferta 

dos cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a 

Faculdade de Direito de Anápolis – FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de 

novembro de 1971, foi igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A 

Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, situada em Ceres, no Estado de 

Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, 

tendo esta os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até 

então foram transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento 

Unificado. 

Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de novos 

cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e Administração, Educação Física e 

Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, 

sendo também ampliado o número de vagas para Educação Física e Direito.  
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Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores 

cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa 

Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 

 

Missão: 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem 

como missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos 

diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a competência, o 

profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios 

éticos, morais e cristãos. 

A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 anos, será 

consolidada como instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, 

pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto educacional, tais 

como: 

 Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, 

assistencial, política, social e cultural. 

 Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano. 

 Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao 

aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

 Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação 

do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação 

de serviço 
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2.2 Características da instituição mantida 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de 

março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, 

de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, 

então, em 2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o 

curso de Ciência da Computação, no turno matutino, e os cursos de Farmácia e 

Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos foram criados – 

Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, além dos seguintes 

cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, Produção 

Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa 

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e seminários. Em 

continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 4.059 

de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir na 

organização pedagógica curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo na modalidade semipresencial, inicia-se a oferta dos 20% da 

carga horária dos cursos reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 

2012, a Coordenação de Educação a Distância. 

Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a 

realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão 

inovadora e compartilhada, mediante a atualização permanente do Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar sua 

missão e, desse modo, participar efetivamente do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural da região.  

Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta 

educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos 

superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, dos 

programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão.  

Essa prerrogativa da Instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de 

ensino superior favorece a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão. A dinâmica da integração dessas atividades mobiliza o processo 

educativo.  

Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades acadêmicas 

programas de iniciação científica, além de projetos de extensão e ação comunitária, 

que proporcionam outros espaços de construção, contextualização e divulgação do 

conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da informação, 

baseadas na comunicação e na interação, contribuem para o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas do acadêmico, tais como busca, análise crítica, julgamento, 

síntese e produção do conhecimento, com maior autonomia. 

 

Seu objetivo precípuo é promover ensino superior de qualidade, em suas várias 

formas, graus e modalidades, assim como a pesquisa e a extensão, com vistas à 

excelência da formação profissional, ao fomento da produção científica, difusão do 

conhecimento e a construção de uma sociedade humana mais justa. 

Ainda, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

(período 2014-2018) a UniEVANGÉLICA tem como objetivos: 

 Fortalecer a missão institucional por meio da expansão e do aprimoramento 

do ensino, da pesquisa e da extensão, como instrumentos de promoção e 

desenvolvimento humano e social da região;  

 Implementar a qualificação, valorização e promoção dos recursos humanos – 

docentes e técnicos administrativos, envolvendo-os no compromisso e 

responsabilidade institucional; 

 Ampliar e aprimorar a infraestrutura física e tecnológica, assegurando as 

condições para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas; 

 Desenvolver, de forma sistemática, a articulação entre os processos de 

avaliação externa, auto avaliação, planejamento e promoção de melhorias, como 

eixo norteador dos processos de gestão; 

 Promover a sustentabilidade financeira institucional. 

 

O Centro Universitário tem assegurada, por meio de sua Mantenedora, 

liberdade acadêmica, autonomia didática, político-administrativa, disciplinar e 

financeira dos órgãos deliberativos e executivos dentro dos limites da missão e visão 
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institucional, dos projetos pedagógicos e das competências dos respectivos 

segmentos, docentes, discentes e administrativos.  

Seus órgãos de administração superior, suas formas de condução, mandatos e 

atribuições estão definidos em seu Estatuto e no Regimento Geral. São eles: 

CHANCELARIA – órgão superior de ligação entre a Associação Educativa 

Evangélica e o Centro Universitário, constituída pelo Chanceler e Vice-Chanceler. 

CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR (CAS) – maior órgão colegiado 

deliberativo em matéria acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É formado 

pelo Reitor, seu presidente, Pró-Reitores, diretores e coordenadores de cursos e 

representantes dos segmentos da Mantenedora, comunidade, docentes, técnico-

administrativo e alunado, eleitos pelos seus pares. O CAS reúne-se ordinariamente 2 

(duas) vezes ao ano, sendo uma reunião a cada semestre letivo, convocada pelo 

seu Presidente, em sala de reuniões ou em sala de aula adaptada para sediar a 

reunião, nas dependências físicas do Centro Universitário. A competência do CAS 

está disciplinada no Art. 10 do Estatuto: Art. 10. Compete ao Conselho Acadêmico 

Superior:  

I - definir as políticas institucionais e suas diretrizes acadêmicas e 

administrativas; 

II - apreciar e aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, ouvida a 

Chancelaria;  

III - aprovar os Regulamentos dos órgãos internos ou programas institucionais; 

IV - aprovar, preliminarmente, o Estatuto e aprovar o Regimento Geral do 

Centro Universitário, encaminhados pelo Reitor, observada a legislação em vigor;  

V – aprovar a implantação, alteração e extinção de cursos de graduação;  

VI - aprovar a criação, alteração e extinção de cursos de pós-graduação e  

outros;  

VII - estabelecer, em consonância com a política institucional, as normas gerais 

para os cursos de pós-graduação, extensão e outros; 

VIII - reexaminar, em grau de recurso, as decisões tomadas no âmbito 

acadêmico e administrativo;  

IX - examinar pedidos de reconsideração de suas deliberações;  
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X - aprovar normas acadêmicas complementares à legislação sobre avaliação 

da aprendizagem, transferências, estágios, além de outras do âmbito das suas 

competências; 

XI - aprovar, mediante proposta da Reitoria, a concessão dos títulos de 

“Professor Emérito” e Professor Honoris Causa; XII - regulamentar os procedimentos 

e protocolos para as solenidades de colação de grau e outras promovidas pelo 

Centro Universitário; XIII - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento das atividades do Centro Universitário;  

XIV - aprovar o Plano de Carreira Docente e estabelecer normas e critérios 

para a sua implementação e cumprimento, após parecer favorável da entidade 

mantenedora;  

XV - decidir sobre os casos omissos.  

 

REITORIA – órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas as 

atividades universitárias. É exercida por um Reitor com o auxílio de três Pró-

Reitorias: Pró-Reitoria Acadêmica; Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária; e Pró-Reitoria Administrativa. O Reitor e os Pró-

Reitores são eleitos pelo Conselho de Administração da Mantenedora, com mandato 

de três anos, permitida mais de uma recondução. 

Completam a estrutura organizacional do Centro Universitário: Diretorias de 

Cursos; Ouvidoria Geral; Coordenadorias; Biblioteca e Secretaria Geral, além da 

Prefeitura e dos Institutos Superiores que, embora previstos no Estatuto e no 

Regimento Geral, não estão implantados na estrutura do Centro Universitário.  

O Centro Universitário de Anápolis apresenta o seguinte organograma: 
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Figura 1. Organograma do Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica). 
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2.2.1 Políticas de Gestão 

2.2.1.1 Política de pessoal e programas de incentivos e benefícios 

Como mencionado anteriormente, um dos objetivos apresentados no PDI 

institucional consiste na Implementação da qualificação, valorização e promoção dos 

recursos humanos – docentes e técnicos administrativos, envolvendo-os no 

compromisso e responsabilidade institucional; 

A Instituição adota desta forma, padrões de gestão visando incorporar em seus 

quadros, pessoal competente, valorizando-o e aprimorando seus percursos 

profissionais, a partir das seguintes políticas:  

 Adoção de critérios de seleção, ingresso e lotação, definidos em consonância 

com as competências requeridas pelas funções a serem exercidas. 

 Adoção de princípios democráticos e cristãos como referência para a gestão 

do corpo técnico, administrativo e docente. 

 Compromisso com a vigência de contratos de trabalho regidos pela legislação 

em vigor, assegurando o cumprimento das obrigações sociais e previdenciárias.  

 Concessão de incentivos para capacitação, produção e divulgação de 

pesquisas, a partir de critérios estabelecidos nos regulamentos, de acordo com as 

prioridades dos cursos e programas institucionais.  

 Desenvolvimento de programas de monitoramento e avaliação do 

desempenho do pessoal docente e administrativo nas respectivas funções, 

entendidos como mecanismos de aprimoramento contínuo e manutenção de vínculo 

institucional.  

 Capacitação contínua dos quadros de diretores, coordenadores e docentes 

para concepção, gestão, operacionalização e avaliação dos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos.  

 Desenvolvimento de programas de capacitação permanente e apoio 

pedagógico ao corpo docente e ao pessoal técnico-administrativo, com vistas à 

melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem e da prestação de serviços 

nos diferentes setores. No início de cada semestre desenvolve-se nos cursos a 

Semana de Planejamento, com objetivos de discussão dos planos de ensino e 

operacionalização das atividades desenvolvidas ao longo do semestre, com a 

participação dos docentes e da direção do curso.  
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 Manutenção contínua de ação pastoral, tendo em vista o cultivo de valores 

cristãos, assim como a promoção de clima institucional humanizador. Como 

exemplo, pode-se citar as ações pastorais institucionais intituladas “Projeto 

Amazônia” e “Uma Semana Para Jesus”. 

 

2.2.1.2 Relações, parcerias e cooperações 

O Centro Universitário de Anápolis possui diversos convênios com o setor 

público, visando à prática de estágios curriculares obrigatórios, o que redunda em 

disseminação dos conhecimentos acadêmicos e científicos na comunidade.  

Além desses convênios, a IES realiza parcerias para cooperação técnica e 

científica com instituições públicas e privadas, inclusive internacionais, visando à 

troca de experiências acadêmicas, realização de cursos e eventos. Todos os 

convênios encontram-se listados no Balanço Social da Instituição, o que dá 

visibilidade às ações na comunidade.  

O Núcleo de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (NUPTEC), ligado à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, é um 

núcleo institucional que fortalece os vínculos de seus pesquisadores com a 

sociedade civil, empresas e agências públicas, orientando-as na captação de 

recursos e procurando meios de fomentar a inovação e a transferência de 

tecnologia.  

Quanto ao mercado de trabalho, além do Programa de Acompanhamento de 

Concluintes e Egressos, que orienta os ex-alunos para inserção no mercado de 

trabalho, e da Empresa Júnior, que realiza consultoria a micro e pequenas 

empresas, a UniEVANGÉLICA possui convênios com instituições como o Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL) e com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que 

atuam como mediadores nesse processo. A Instituição desenvolve, junto ao 

NUPTEC, um projeto de incubação de empreendimentos.  

Criada em 2008, a UniINCUBADORA é um programa sem fins lucrativos, 

vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 

por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UniEVANGÉLICA cuja 

responsabilidade está na transferência de tecnologia, prestação de serviços 
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especializados e interação do Centro Universitário com empreendedores e a 

sociedade em geral.  

Também são firmadas parcerias com instituições representativas da sociedade: 

SEBRAE, RGI, FUNTEC, FAPEG, FINEP, SENAI, Sindicatos, Associações de 

Classe, Universidades, Prefeitura Municipal de Anápolis e Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia, para a implantação da incubadora de empresas. 

 

2.3 Políticas e Ações institucionais referentes ao meio ambiente, à memória 

cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural e à diversidade 

A UniEVANGÉLICA desenvolve, nos diferentes cursos, uma série de atividades 

que visam dar visibilidade ao contato com a comunidade interna externa. Algumas 

ações ocorrem dentro de uma política e calendário geral da Instituição, dentre as 

quais destacam-se: 

Fórum África: Projeto que visa motivar os alunos africanos que estudam no 

Brasil a continuarem pensando em seu país de origem. São realizadas palestras 

sobre temas como responsabilidade social, noite cultural com danças típicas 

africanas, oficinas diversas de linguística, artes, dentre outras.  

Noite Nipo-Brasileira: Noite de apresentação cultural, palestras e 

oportunidades de intercâmbio estudantil com foco no Japão.  

Seminário sobre Povos Indígenas: O evento tem por objetivo discutir a 

inserção do índio no sistema educacional orientado pelo MEC, pensando sobre o 

desenvolvimento integral do indígena.  

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante: Ações de educação, saúde, 

pesquisa e ação comunitária são realizadas nas comunidades da Amazônia e sertão 

do Brasil. Há uma ênfase no entendimento e na busca de soluções para as 

comunidades locais, a partir de seu próprio ambiente. Em parceria com ONGs, o 

projeto visa a transformação das comunidades ribeirinhas e sertanejas por meio da 

sustentabilidade. 

Memória Cultural: A comunidade acadêmica realiza palestras periódicas com 

o objetivo de apresentar a história institucional e os princípios norteadores que 

formaram toda sua cosmovisão. Além disto, eventos que contam a história da 

Instituição e livros sobre a mesma, são oferecidos à comunidade acadêmica. 
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Produção Artística: Apresentações culturais também são realizadas no 

ambiente institucional, em diversos eventos. O ComVocação, evento que acentua 

princípios como a política, os direitos humanos e a justiça social, é realizado por 

meio de apresentações musicais e teatrais, propiciando aos participantes uma 

reflexão sobre princípios e valores e resultando em um pensamento mais holístico. 

Patrimônio Cultural: Como principal ação referente ao patrimônio histórico 

cultural, o prédio do Colégio Couto Magalhães, sede da AEE a décadas, foi tombado 

como patrimônio histórico e cultural. Atualmente, tem-se o projeto de construção de 

um museu de línguas e culturas, no Centro Universitário de Anápolis. 

Meio Ambiente: A política de Educação Ambiental desenvolvida na instituição 

visa solidificar o papel do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA como 

defensora do meio ambiente, de todos os seus bens naturais e de consumo, 

promovendo a ética e a cidadania ambiental. 

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA), ligado ao Programa de Pós-

graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio ambiente (PPSTMA) possui como 

objetivos institucionais, com base no que dispõem os fundamentos Política Nacional 

de Educação Ambiental:  

 promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em 

suas complexas relações; garantir a democratização e o acesso à informação 

referente à área socioambiental;  

 estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência 

crítico-reflexiva sobre a dimensão socioambiental, por meio de estudos filosóficos, 

científicos, socioeconômicos, políticos e históricos;  

 estimular a participação individual e coletiva para a preservação e valorização 

do meio ambiente e de todos os seus recursos naturais;  

 proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus 

impactos ambientais, assim como a proteção e o respeito das comunidades;  

 fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, 

em prol do conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; fortalecer os valores 

da solidariedade, da liberdade, da diversidade, da justiça e da dignidade humana a 

favor da cultura da paz e da sobrevivência do ecossistema;  

 educar para o cuidado e responsabilidade das diversas formas de vida; 

valorizar e divulgar as iniciativas de culturas e grupos sociais, de preservação da 
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biodiversidade e proporcionar a construção da cidadania planetária, na perspectiva 

crítica de preservar a atual geração e também as futuras. 

 

A Instituição, por meio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA) realiza, anualmente, durante a Semana do 

Meio Ambiente, o Seminário Cultura e Natureza no Cerrado Goiano. A atividade 

vincula as expressões culturais e o debate acadêmico, buscando relacionar a 

preservação ambiental e cultura goiana na valorização do bioma Cerrado. 

Política de atendimento a proteção dos direitos da pessoa com transtorno 

do espectro altista: É política da UniEVANGÉLICA a institucionalização da oferta 

de Atendimento Educacional Especializado para os portadores do Transtorno do 

Espectro Autista.  

Ela tem como objetivos específicos, a flexibilidade no atendimento do portador 

do TEA a partir da identificação das habilidades e necessidades educacionais de 

cada aluno. Para isso, existem estratégias e organização de serviços com vistas a 

ampliar as habilidades e promover o aprendizado, criando redes intersetoriais de 

apoio à inclusão escolar, tanto dentro das instituições de ensino quanto com 

profissionais, instituições externas e governamentais. 

Inicialmente não há previsão de mudanças arquitetônicas, visto que de acordo 

com cada caso, haverá uma adaptação do espaço em que o aluno circulará. Os 

cursos se organizam a fim de que o aluno portador de TEA permaneça na mesma 

sala de aula, sala de estudo na biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios 

multidisciplinares e laboratórios específicos, durante toda sua permanência e a 

escolha desses ambientes deverá ser feita cuidadosamente. 

O programa de adaptação ao discente autista deverá ser implementado em 

quatro etapas: 

Primeira etapa: Identificação dos discentes autistas. 

Essa etapa é realizada a partir do contato com os diretores de curso que 

devem identificar os alunos e sensibilizar em sala de aula para que os próprios 

alunos se identifiquem para receber atendimento especializado. 

Essa identificação deve ser reconhecida por meio de documento médico, laudo 

ou atestado, para que não haja precipitação diagnóstica por parte de docentes, 

discentes e corpo técnico. 
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Segunda etapa: Qualificação docente. 

A Associação Educativa Evangélica deverá oferecer cursos específicos e 

atualizados sobre o TEA para os professores que se disponibilizarem a serem 

tutores dos discentes em suas respectivas mantidas e seus respectivos cursos. 

Terceira Etapa: Acompanhamento especializado. 

Após identificar o discente autista, será disponibilizado um professor 

devidamente capacitado, que seja docente do curso que o aluno frequenta, para 

fazer um acompanhamento em seu processo de aprendizagem.  

Esse professor deverá atender os seguintes critérios: 

 Ser ou ter sido professor do discente, ou ter estabelecido um vínculo com o 

aluno; 

 Ser aceito pelo aluno como seu tutor; 

 Ter disponibilidade de horário para encontrar com o aluno durante duas horas 

por semana, três semanas por mês. 

 Ter disponibilidade de frequentar as supervisões com psicólogo responsável pelo 

programa de atendimento especializado, uma vez por mês. 

 O professor receberá carga horária de 2 horas aulas semanais e deverá dividi-las 

entre o atendimento ao aluno e a supervisão de seu trabalho com um profissional 

da psicologia da educação. Essa supervisão deverá ocorrer regularmente, sendo 

o mínimo uma vez por mês.  Esse profissional da psicologia da educação será o 

responsável pela coordenação de todos os tutores em atividade nos cursos das 

mantidas. 

 

O tutor terá como funções: 

 adaptar as metodologias e práticas pedagógicas atendendo as necessidades do 

discente; 

 orientar e conscientizar os colegas de sala no acolhimento desse aluno; 

 criar oficinas voltadas para o acadêmico, individuais ou em grupo, com TEA em 

horários opostos ao de aula, a fim de facilitar a aprendizagem dos conteúdos do 

curso. 

 promover junto aos professores o aumento do uso de estímulos visuais;  

 orientar os professores quanto a necessidade de fornecimento de instruções 

claras;  
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 promover intervenções pedagógicas que estimulem as relações sociais e a 

comunicação; 

 estabelecer diálogo com coordenação, direção e familiares ou responsáveis 

legais pelo aluno com TEA a fim de promover as adaptações necessárias à 

inclusão do aluno. 

 

O psicólogo supervisor e coordenador do programa terá como funções: 

 acompanhar por meio de supervisões, os professores tutores em exercício; 

 receber o encaminhamento dos diretores e promover a inserção do aluno no 

programa de acompanhamento especializado; 

 estabelecer diálogo com coordenação e direção dos cursos a fim de promover 

as mudanças necessárias à inclusão do aluno. 

 auxiliar na escolha e capacitação do professor tutor para cada caso; 

 prestar contas, através de relatórios, do andamento de todos os casos a 

Associação Educativa Evangélica. 

 

Quarta etapa: Avaliação dos resultados do acompanhamento especializado. 

Uma vez por semestre haverá uma avaliação do processo de aprendizagem do 

aluno, que deverá ser formalizada em relatório, constando: 

 avaliação do docente que realiza o acompanhamento especializado; 

 avaliação do discente de seu desenvolvimento e de seu tutor; 

 avaliação do supervisor sobre a continuação do docente enquanto tutor e do 

processo de aprendizagem do aluno. 

Bianualmente deverá ser estabelecida uma comissão pela Associação 

Educativa Evangélica para realizar revisão e adequação das propostas do Parecer 

que estabelece os critérios para o atendimento aos princípios da Política Nacional de 

Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno Do Espectro Autista, 

presentemente apresentadas podendo gerar um novo parecer. 

 

Política das condições de acessibilidade de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida: Em atendimento à legislação pertinente, a UniEVANGÉLICA 

implantou o Núcleo de Acessibilidade para avaliar e propor políticas em relação às 

Condições de Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
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O Núcleo de Acessibilidade, pensando na Educação Inclusiva e considerando 

seus pressupostos legais e conceituais deve: 

 Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e 

culturais, da realidade local e global das IES a fim de promover a inclusão 

plena. 

 Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e superação 

das fragilidades constatadas. 

 Praticar a interssetorialidade e a transversalidade da educação especial. 

 Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir no desenvolvimento 

de ações de formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores 

e toda a comunidade acadêmica. 

 Promover acessibilidade em seu sentido pleno, não só aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à população 

que frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços.  

 Propor uma Sala de Recursos Multifuncionais, espaço que oferecerá 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

2.4 Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e 

Igualdade Etnicorracial 

O UniATENDER, programa da Coordenadoria de Apoio ao Discente da Pró-

Reitoria Acadêmica – PROACAD, tem como objetivo primordial de suas ações a 

formação humana e profissional, fundamentada em valores éticos cristãos, e no 

desenvolvimento de competências e habilidades. Para tanto, oferece suporte técnico 

e científico eficaz a uma formação voltada para a cidadania e a responsabilidade 

social.  

Ela atende aos discentes e comunidade externa como parte integrante do 

ensino, além de fazer interface com a pesquisa e com a extensão. Atende à política 

institucional, e as diretrizes e recomendações do Ministério da Educação (MEC), de 

acordo com a Lei nº 10.861/04, artigo 3º.  

As ações do UniATENDER visam a orientar e apoiar o aluno no processo de 

integração à vida acadêmica, ações de extensão e intervenção social e o respectivo 
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impacto em sua formação e que estimulam a melhoria do ensino, por meio da 

interdisciplinaridade didático-pedagógica. Entre suas ações o UniATENDER acolhe, 

integra e acompanha os discentes individualmente e/ou coletivamente por meio de: 

encontros, seminários, fóruns e reflexão sobre a formação humana e profissional, 

mercado de trabalho e outros temas.  

Possui uma política de educação inclusiva, desenvolvida por meio do Programa 

de Atenção aos Deficientes, com base na lei 7.853, de 24/10/1989, o art. 208 da 

Constituição Federal, bem como o que preconiza a LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira.  

O Programa de Política de Igualdade Racial do UniATENDER, juntamente 

com o Departamento de Relações Internacionais, oferece atendimentos, bolsa de 

estudos, auxílio moradia, promove discussões e participa de elaboração de políticas 

e ações inclusivas em vários setores da sociedade, em conformidade com o que 

preceitua o Estatuto da Igualdade Racial - Lei 12288/10 | Lei nº 12.288, de 20 de 

julho de 2010.  

O Programa UniVIDA desenvolve políticas de valorização da vida, como: 

cursos, pesquisas e outras ações voltadas para uma maior qualidade de vida. 

Participa de redes sociais internas e externas, integra o Conselho Municipal de 

Políticas Públicas sobre Drogas – COMAD/Anápolis-GO, tem acento como Delegado 

Estadual no Conselho de Política para Igualdade Racial. Atenção à dependência 

química, usuários e ações de prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas. 

São desenvolvidas as seguintes ações:  

 Conscientização e discussão de questões de formação ética e humana, por 

meio de fóruns, seminários, palestras, campanhas (antitabagismo, caminhada 

antidrogas) etc.  

 Atendimento diário de usuários ou não usuários de drogas.  

 Desenvolve ações de valorização e melhoria da qualidade de vida, em 

parceria com os cursos.  

 Encaminhamento a profissionais clínicos, comunidades terapêuticas e outros.  

 Exposições e campanhas que afirmem o valor da vida como a melhor forma 

de prevenção ao uso indevido de drogas.  

 Sinalizações de locais de restrições de produtos fumígeros obedecendo à Lei 

Nº 9.294 Art. 2º.  
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 Desenvolve campanha antitabagismo e eventos ao dia Nacional e Mundial 

Sem Tabaco;  

 Em parceria com o Projeto UniMISSÕES, atende a alunos africanos com 

bolsa integral. 

 

 

2.5 Ações de intercâmbio, cooperação e programas de internacionalização 

A política de internacionalização do Centro Universitário de Anápolis 

(UniEVANGÉLICA), considerando a tendência atual da globalização e sua influência 

nos vários segmentos da sociedade, é orientada pela busca de relacionamentos 

com organizações internacionais.  

Ela visa ao desenvolvimento de projetos voltados à internacionalização do 

ensino e à mobilidade estudantil internacional, por meio de ações educacionais, 

científicas e humanitárias, contribuindo para a formação de profissionais capazes de 

atuarem num contexto globalizado e que valorizem as relações interculturais.  

Nesse sentido, promove atividades para a orientação de gestores, 

pesquisadores, professores e alunos nos protocolos necessários aos intercâmbios 

acadêmicos, nos níveis de graduação e pós-graduação, além de auxiliar no domínio 

de outras línguas, buscando parcerias estratégicas para a realização de pesquisas 

ou ações de extensão em ambientes internacionais (projetos humanitários).  

O Programa estabelece como processo integralizador a inserção da dimensão 

internacional e intercultural em toda a dinâmica do ensino, da pesquisa e da 

extensão. Os recursos para o desenvolvimento das atividades são providos pelo 

recolhimento de taxas de participação, verbas institucionais da AEE, verbas 

governamentais de instituições de fomento e de outras organizações parceiras, além 

das contrapartidas. 

Criado pela Portaria nº. 051, de 16 de novembro de 2013, da Presidência da 

AEE, o Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) é subordinado diretamente à 

Reitoria, para assessoramento especializado e atua de forma integrada com as Pró-

reitoras, coordenações, direções de cursos e setores administrativos, no 

desenvolvimento dos diversos projetos de internacionalização, considerando o 
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ensino, a pesquisa e a extensão, na consecução dos objetivos acadêmicos, 

científicos, culturais e confessionais.  

Os recursos para o desenvolvimento das atividades são providos pelo 

recolhimento de taxas de participação, verbas institucionais da AEE, verbas 

governamentais de instituições de fomento e de outras organizações parceiras, além 

das contrapartidas 
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3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

3.1 Identificação do Curso 

Em 04 de outubro de 2013, o Conselho Acadêmico Superior do Centro 

Universitário de Anápolis autorizou a implantação do curso de graduação em 

Ciências Biológicas, modalidade bacharelado (Resolução CAS nº 19/2013), com 

sete semestres de duração, funcionamento em turno noturno, com oferta de 60 

vagas anuais com uma entrada, na sede da UniEVANGÉLICA.. A síntese das 

informações de identificação do curso está exposta no Quadro 1.  

Salienta-se que o curso insere a discussão das políticas de direitos humanos, 

de igualdade étnico racial, equidade e diversidade de gênero e do combate à 

violência da mulher, bem como a política de proteção dos direitos da pessoa com 

transtorno do espectro altista e de acessibilidade de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, descritas no item 2.2, contextualizando-as em várias 

disciplinas. 

No tocante a integralização do curso, embora a Resolução CNE/CES nº 4/2009 

estabeleça o limite mínimo de quatro anos para a integralização do grupo de cursos 

com Carga Horária entre 3.000 e 3.200 h (no qual se enquadra o curso de Ciências 

Biológicas), esta mesma resolução coloca em seu inciso IV, Art. 2º que “a 

integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados nesta 

Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua 

adequação”. 

Desta forma, para as turmas ingressantes até 2017/1 foi estabelecido a 

integralização da carga horária em sete semestres em virtude do curso apresentar 

atividades acadêmicas aos sábados, especialmente aulas práticas e visitas técnicas 

que não podem, por sua natureza, serem realizadas no período noturno.  

Tal estratégia foi adotada no sentido de permitir a inserção mais rápida do 

egresso no mercado de trabalho, sem o prejuízo do desenvolvimento das 

habilidades e competências esperadas para o profissional.  

A integralização para o curso de Ciências Biológicas, no entanto, foi estendida 

para oito semestres a partir do ingresso da turma de 2018/1. O NDE ponderou que 

uma menor quantidade de atividades acadêmicas concentradas nos últimos dois 
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semestres do curso permitiria aos discentes mais tempo disponível para execução e 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.  

O perfil socioeconômico dos alunos do curso noturno muitas vezes traz como 

consequência a impossibilidade de que as atividades inerentes a elaboração do TCC 

seja realizada fora do horário escolar, pois durante o horário comercial, os alunos, 

em maioria, realizam atividades com fins remuneratórios. Além disso, tentou-se 

aproximar a matriz curricular àquela sugerida pelo Parecer CFBio 01/2010. 

Desta forma, o presente Projeto Político Pedagógico apresenta duas matrizes 

curriculares, bastante semelhantes, mas que apresentam períodos de integralização 

distintos. As turmas 2014/1 e 2015/1 e 2016/1 apresentam período de integralização 

mínima de sete semestres, ao passo que as turmas 2017/1 e subsequentes 

apresentarão matriz com período de integralização mínima de 8 semestres. 

 

Quadro 1. Principais informações de identificação do Curso de Ciências 

Biológicas do Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica. 

Denominação: Curso de Ciências Biológicas- Bacharelado 

Código do curso: 0089 

Modalidade: Educação Presencial 

Titulação: Bacharel em Ciências Biológicas 

Regime de matrícula: semestral 

Número de vagas anuais: 60 

Turno: noturno/ aulas aos sábados 

Dimensionamento da turma: 60 alunos 

Tempo mínimo de integralização: 7 semestres* 

Tempo máximo de integralização: 12 semestres 

Carga horária total do curso: 3233 h** 

* Para alunos com ingresso a partir de 2018/1, período de integralização mínimo será de 8 semestres. 
** Para alunos com ingresso a partir de 2018/1, a matriz curricular tem carga horária total de 3300 h. 
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3.2 Formas de ingresso ao curso 

O acesso ao curso ocorre principalmente por meio do processo seletivo, na 

modalidade vestibular. Processo organizado pela Comissão de Seleção de 

Discentes (CONSEL), aberto anualmente e publicado por meio de edital da Reitoria.  

O regime de provas é presencial, impressa (caneta e papel). No entanto, pode 

ser aberto processo seletivo continuado na modalidade eletrônica, o que respeitará 

os critérios do edital em vigente. 

A classificação dos aprovados é feita em ordem decrescente, segundo os 

pontos obtidos das somas alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os 

devidos pesos e observados os critérios de desempate. 

Fazem parte do conjunto de requisitos do processo seletivo, o desempenho na 

prova ou de acordo com a opção do candidato, aproveitamento do resultado do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Neste último caso, o candidato concorrerá a vaga somente com os pontos 

obtidos nesse exame. Para o aproveitamento do Enem deve se considerar os 

exames realizados nos três últimos anos. Caso o candidato tenha participado mais 

de uma vez deverá indicar apenas um resultado. Para o cálculo da nota final a 

média aritmética total dos pontos alcançados no Exame deve ser igual ou superior a 

450 pontos e a nota da redação diferente de zero. 

Independente da modalidade do processo seletivo, os candidatos são 

selecionados até o limite de vagas ofertadas para o primeiro período do curso. Os 

candidatos classificados são convocados por ordem de classificação, enquanto 

houver vagas remanescentes. A chamada é feita por meio de Edital da Reitoria, 

publicado na Web página da Instituição.  

Existem outras formas de acesso ao curso, sejam elas: portador de diploma de 

curso superior e transferência de cursos superiores de áreas afins. Todo o processo 

deve atender os critérios do edital publicado pela Reitoria. No caso de ingresso por 

transferência, o aproveitamento de estudos de acadêmicos oriundos de outras 

Instituições ou cursos, matriculados regularmente, está devidamente regulamentado 

no Decreto 5.773/2006 e no Centro Universitário pela Resolução do CAS nº.18, de 

19 de Dezembro de 2008, que permite o aproveitamento de estudos, em caso de 

transferências e ingresso de alunos portadores de diploma de curso superior, 
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respeitando-se os requisitos e similaridade de carga horária e de conteúdo 

programático.  

A avaliação realizada pelo professor da disciplina pode resultar em três tipos 

pareceres: a) aproveitamento por reconhecimento, quando a disciplina da instituição 

de origem apresentar carga horária igual ou superior a 75% da disciplina da matriz 

curricular vigente no curso e conteúdo convergente; b) aproveitamento por 

adaptação, quando a disciplina a ser aproveitada apresentar carga horária inferior a 

75%, mas o mínimo 50% da disciplina da matriz curricular vigente no curso e os 

conteúdos devem ser em sua maioria convergentes, e c) não aproveitamento, ocorre 

devido à incompatibilidade de carga horária e/ou conteúdo, indica a disciplina deve 

ser cursada pelo acadêmico devidamente matriculado. 

 

 

3.3 Justificativa do curso 

O Curso de Ciências Biológicas justifica-se por suprir a demanda social de 

recursos humanos capazes de atuar nas diferentes áreas pertinentes a sua 

formação. Ao egresso, propicia-se a aquisição de um conjunto de ideias, teorias, 

consciência crítica, valores e princípios éticos. 

Assim, espera-se que o bacharel em Ciências Biológicas esteja preparado para 

a atuação profissional com autonomia intelectual que privilegie a mediação de 

processos constitutivos da cidadania, a promoção do desenvolvimento de 

capacidades cognitivas, afetivas e socioculturais e que sejam capazes de perceber 

analítica e criticamente a realidade social, atuando de maneira transformadora sobre 

ela.  

É possível inferir que a importância crescente das Ciências Biológicas hoje tem 

tido reflexos no campo de atuação desses profissionais, em áreas como estudos de 

impactos ambientais, saneamento, conservação da biodiversidade, biotecnologia, 

educação ambiental, análises clínicas, entre outras. 

O Curso de Graduação em bacharelado em Ciências Biológicas da 

UniEVANGÉLICA foi criado em resposta à demanda regional existente para atuação 

desses profissionais nas diversificadas atividades econômicas da região, 

especialmente no setor agroindustrial. 
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3.4 Objetivos do curso 

3.4.1 Objetivo geral 

Promover a formação de profissionais competentes e qualificados, aptos a 

inserção no mercado de trabalho, com aptidão necessária para desenvolver as 

atividades profissionais relacionadas às áreas de atuação do biólogo, de maneira 

reflexiva, crítica e ética, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento da 

sociedade, ciência e tecnologia.  

 

3.4.2 Objetivos específicos 

Espera-se que o discente desenvolva, ao longo de sua formação, as seguintes 

competências e habilidades: 

 

Competências e habilidades gerais: 

 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;  

 utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa 

e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área; 

 estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 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; 

 

Competências e habilidades específicas  
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 entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências 

biológicas referente a conceitos/princípios/teorias; 

 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;  

 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;  

 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 contínuas, 

esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício 

profissional. 

 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;  

 

 

3.5 Perfil profissional do egresso 

O egresso será capacitado para atuar nas áreas de Meio Ambiente e 

Diversidade, Saúde, Biotecnologia e Produção, estabelecidas de acordo com a 

Resolução nº 227/2010, de 18 de agosto de 2010, a saber: 

 Assistência, assessoria, consultoria, aconselhamento, recomendação; 

 Direção, gerenciamento, fiscalização; 

 Ensino, extensão, desenvolvimento, divulgação técnica, demonstração, 

treinamento, condução de equipe; 
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 Especificação, orçamentação, levantamento, inventário; 

 Estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, socioambiental; 

 Exame, análise e diagnóstico laboratorial, vistoria, perícia, avaliação, 

arbitramento, laudo, parecer técnico, relatório técnico, licenciamento, auditoria; 

 Formulação, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, pesquisa, análise, 

ensaio, serviço técnico; 

 Gestão, supervisão, coordenação, curadoria, orientação, responsabilidade 

técnica; 

 Importação, exportação, comércio, representação, manejo, conservação, 

erradicação, guarda, catalogação, patenteamento de métodos, técnicas e 

produtos; 

 Produção técnica, produção especializada, multiplicação, padronização, 

mensuração, controle de qualidade, controle qualitativo, controle quantitativo; 

 Provimento de cargos e funções técnicas. 

 

Para a realização de tais atividades, o perfil dos formandos procura atender as 

exigências das Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas, 

estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 7 de 11 de março de 2002, tendo em vista 

o Parecer CNE/CES 1.301/2001, a saber:  

 Formação de um profissional generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito 

de solidariedade;  

 Detentor 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;  

 Consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol 

da conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio 

ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, 

tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de 

se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da 

qualidade de vida;  
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 Comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 

profissional por critério humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor 

científico, bem como por referenciais éticos legais;  

 Consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de 

atuação profissional. 

 Apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;  

 Preparado para desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes 

de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação. 

 

O curso de Ciências Biológicas foi criado para formar um profissional com 

formação generalista, estimulada por elementos e ações de flexibilização curricular 

existentes, os quais serão descritos mais adiante no PPC. 

Relacionando algumas das habilidades e competências esperadas com o perfil 

do egresso, este deverá pautar-se por princípios da ética democrática para sua 

atuação como profissional, não utilizando os conhecimentos adquiridos como lastro 

para justificar as diferenças étnicas ou de gênero.  

As discussões sobre ética e atuação profissional, iniciada em disciplinas como 

Atividade Prática Profissional, permeiam toda a matriz curricular. Temas como 

responsabilidade social-ambiental são abordados em disciplinas como Seminários 

Integrados em Biologia, Educação Ambiental, Limnologia, Ecologia, Gestão e 

Planejamento Ambiental. 

A ComVocação, ação institucional já descrita, além de ser um evento cultural, 

possibilita a reflexão de princípios como a política, os direitos humanos, justiça, 

respeito mútuo, diálogo e solidariedade. 

Outra característica importante que é desenvolvida na formação do aluno e, 

consequentemente, do egresso, é o rigor científico, que passa pela formação do 

pensamento científico. Este é desenvolvido de forma mais direta nas disciplinas de 

Metodologia do Trabalho Científico, Filosofia e Ética nas Ciências, Histórico do 

Pensamento Biológico e Bioestatística tornando-se indispensável durante as várias 

oportunidades de atividades práticas, permeando todo o processo de elaboração e 

execução do Trabalho de Conclusão de Curso.  
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O egresso deve ser capaz de entender as complexas relações entre os 

organismos biológicos e o meio ambiente e ser consciente da necessidade de atuar 

com responsabilidade e de maneira interdisciplinar com outros profissionais em prol 

da conservação e do manejo da biodiversidade e políticas de meio ambiente 

Para tanto, disciplinas do Núcleo de Formação Básica relacionadas aos 

conteúdos de Diversidade Biológica, Ecologia e Gestão Ambiental, bem como 

disciplinas do Núcleo de Formação Específica, tais como Educação Ambiental, 

Estudo de Impactos Ambientais, Gestão e Planejamento Ambiental, Manejo de 

animais de Laboratório, entre outras, serão instrumentos para o desenvolvimento de 

tais habilidades. Neste contexto, especial atenção será dada à diversidade do bioma 

Cerrado, o qual está inserido a região Centro-Oeste. 

Disciplinas como Fisiologia Humana, Etnobotânica, Genética, Saúde Pública e 

Biotecnologia possibilitarão ao aluno o desenvolvimento de conteúdos dentro de um 

contexto biotecnológico, de bioprospecção e de biossegurança e saúde pública. 

A capacidade de observação acurada, abordagem lógica na resolução de 

problemas são estimuladas em disciplinas como Matemática Aplicada à Biologia e 

Bioestatística. 

Valores e atitudes necessários para a formação do biólogo como cidadão 

também são trabalhados por todo o curso. O papel do egresso como educador, bem 

como a consciência de suas responsabilidades, também é estimulado através da 

possibilidade do aluno atuar como monitor nas diferentes áreas do curso de acordo 

com sua aptidão.  

As atividades de extensão no curso permitem socializar o conhecimento com a 

comunidade, bem como avaliar e interferir na realidade socioambiental local e 

regional. 

Por fim, os alunos deverão compreender que a ciência, especialmente as 

Ciências Biológicas, é dinâmica e sua reconstrução depende de uma constante 

atualização e aprimoramento, concretizada por meio de uma formação continuada 

que é estimulada na instituição, uma vez que egressos tem a possibilidade de 

ingresso nas diversas pós-graduações latu senso ou ainda no Programa de Pós-

Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA). 
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3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

O curso de Ciências Biológicas busca desenvolver as políticas institucionais 

relacionadas à pesquisa, ensino e extensão. Elas são listadas a seguir. 

 

3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

Coerente com sua missão e filosofia humanística e cristã, a UniEVANGÉLICA 

incorpora à sua proposta educacional princípios e valores norteadores das ações 

pedagógicas, objetivando o desenvolvimento da comunidade acadêmica, cultivando 

atitudes que promovam o respeito e a valorização da pessoa em suas relações 

consigo mesma e com a sociedade.  

Do mesmo modo, a formação de um ser humano consciente da herança 

cultural, ambiental, científica e tecnológica das quais usufrui e de sua 

responsabilidade no cuidado, preservação e aprimoramento deste patrimônio 

representa um princípio norteador da proposta educativa proposta. Tais preceitos 

vão ao encontro das habilidades e competências a serem devolvidas ao longo do 

curso de Ciências Biológicas e esperadas no egresso. 

Para tal, o curso de Ciências Biológicas usufrui do ativo apoio dado ao docente 

pela instituição. Os professores do curso têm à sua disposição apoio Didático-

Pedagógico, por meio da Pró-reitora Acadêmica, que além das suas atividades e 

programações, dispõe-se a atender os professores em seus desafios. 

Institucionalmente é oferecido a cada semestre o Seminário de Atualização de 

Práticas Docentes, com o objetivo de promover discussões com todos os docentes 

da Instituição quanto aos desafios didáticos-pedagógicos impostos pela profissão. 

No que tange as políticas de apoio voltados ao discente, os alunos têm à 

disposição, além dos programas UniAtender e UniSocial (descritos nos itens 2.4 e 

3.16 deste documento) alguns instrumentos como Sistema Acadêmico Lyceum 

(descrito detalhadamente no item 6.2), Biblioteca Central como suporte às aulas dos 

professores; Canais de comunicação entre aluno e instituição como: Fale com o 

Reitor, Fale com o Presidente e Ouvidoria (vide detalhes da ouvidoria no item 6.15), 

bem como a comunicação entre aluno, instituição e comunidade, por meio das redes 

sociais. 
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A UniEVANGÉLICA possui, ainda, uma política de educação inclusiva 

desenvolvida, entre outros, por meio do Programa de Atenção ao Discente Portador 

de Necessidades Especiais, do Centro Universitário de Anápolis, que tem como 

base a lei 7.853, de 24/10/1989, o art. 208 da Constituição Federal, bem como o que 

preconiza a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Uma série de 

adequações das instalações físicas em que está alocado o curso são descritas no 

item 6.14. 

 

3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

Na UniEVANGÉLICA, a pesquisa se relaciona com a comunidade acadêmica 

de duas formas: a primeira se volta para a autonomia docente, uma vez que o ato de 

pesquisar conduz à revisão de conceitos, aplicação de métodos de investigação, 

análise e busca de explicação de fenômenos e à publicação de resultados que 

possibilitem a identificação de respostas para os problemas específicos da vida 

cotidiana do ser humano; a segunda consiste na compreensão da lógica da ciência, 

colocando-se à disposição dos alunos, professores e pesquisadores a prática da 

pesquisa científica, no sentido de incentivar a investigação científica em sua relação 

com a coletividade.  

A UniEVANGÉLICA considera a pesquisa um elemento catalisador do 

conhecimento científico, técnico, humanístico e ético que, articulada ao ensino e à 

extensão, exerce relevante papel na produção do conhecimento, propiciando o 

envolvimento teórico-empírico e a formação profissional pelo exercício da reflexão.  

Diversas iniciativas foram desenvolvidas nos últimos anos para incentivar e 

viabilizar a pesquisa na UniEVANGÉLICA tais como a criação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA; a 

inclusão da UniEVANGÉLICA no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, sendo 

certificados cinco grupos de pesquisa junto ao CNPq: Sociedade, Políticas Públicas 

e Meio Ambiente, criado em 2007. Ressalta-se que o curso de Ciências Biológicas 

tem docentes vinculados a esse grupo de pesquisa; Educação Física e Saúde 

Coletiva (criado em 2011), Envelhecimento e saúde (criado em 2011), Direitos 

Humanos, Sociedade, Inovação e Tecnologia da UniEVANGÉLICA (criado em 2013) 

e NUPES – Núcleo de Pesquisa em Saúde (criado em 2014). 
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Além do TCC, outras formas de produção científica no curso são o Programa 

de Bolsas de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA – PBIC/UniEVANGÉLICA, o 

Programa Institucional de Iniciação Científica –PIBIC/CNPq e o Programa 

Institucional de Bolsas de Inovação Tecnológica – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PIBITI/CNPq. O processo de 

participação e desenvolvimento deste tipo de pesquisa é regulamentado pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE). 

O primeiro, em funcionamento desde 2001, passaram a ter seus projetos 

avaliados por consultores ad hoc externos a partir de 2007. Já a participação do 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC e PIBID) conta 

atualmente com 11 bolsas PIBIC e 2 bolsas PIBITI. Os professores do curso de 

Ciências Biológicas tiveram aprovados, desde o início do curso, oito projetos PBIC e 

três PIBIC/PIBIT. 

Outro destaque é a Implantação, em 2011, do Comitê Institucional de Pesquisa 

(CIP), no qual professores doutores representantes das grandes áreas avaliam e 

definem o rumo da pesquisa da UniEVANGÉLICA. 

 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

A UniEVANGÉLICA adota a concepção de extensão como um processo 

educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade.  

Desta forma os programas de extensão visam ampliar a socialização do 

conhecimento e a intervenção consciente e sistemática da realidade através da 

discussão, reflexão e troca de saberes.  

Os eventos de extensão podem ser classificados como projetos assistenciais, 

transversais ou longitudinais, de caráter efetivo e contínuo ao longo de cada 

semestre letivo, que podem ou não transpor de um semestre para outro, além de 

cursos ou similares e eventos científicos nas várias modalidades (seminários, 

simpósios, congressos ou similares).  

A extensão constitui um esforço adicional para interagir com a sociedade. Os 

objetivos dos programas de extensão consistem em estimular a realização de 

atividades multi e interdisciplinares na instituição e na sua relação com a sociedade; 
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promover programas e projetos que visem melhorar a qualidade do ensino na 

instituição; desenvolver projetos e atividades de educação ambiental, saneamento 

básico; possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência 

de conhecimento.  

Qualquer tipo de projeto de extensão pode ser inerente aos planos de ensino, 

desde que atenda a ementa e os objetivos propostos para o semestre, propiciando o 

desenvolvimento de competências e habilidades previstas para disciplina. 

A atuação do acadêmico na organização, bem como sua participação em 

eventos previstos nos planos de cursos pode ser contabilizada na carga horária de 

cada disciplina envolvida, incidindo indispensavelmente em monitoração criteriosa 

da frequência pelo professor responsável. Neste caso, este tipo de estratégia deve 

estar prevista no cronograma da disciplina, que deve ser de conhecimento da 

coordenação pedagógica do curso para devida autorização e lançamento em diário 

de classe.  

Além disso, todas essas atividades de extensão devem ser precedidas por 

projetos registrados em formulários padrão do departamento de Pesquisa e 

Extensão do Centro Universitário. 

A instituição fomenta uma série de programas de extensão, a saber: 

 Programa Permanente de Formação na Área de Tecnologia da 

Informação 

 Programa Permanente para a Promoção dos Direitos Humanos  

 Programa Permanente de Educação Continuada 

 Programa Permanente de Alfabetização de Jovens e Adultos 

 Programa Permanente de Atendimento ao Idoso 

 Programa Permanente Visitando a UniEVANGÉLICA 

 Programa Permanente de Atendimento ao Deficiente 

 Programa Permanente de Atendimento à Mulher 

 Programa Permanente de Apoio e Desenvolvimento de Ações para a 

Promoção Social 

 Programa Permanente de Atendimento na Área da Saúde 

 Centro de Línguas 
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As atividades de extensão do curso de Ciências Biológicas são definidas em 

um regulamento próprio (cujo arquivo está disponível para consulta na sala de 

Coordenação Pedagógica) e são supervisionadas pelo Coordenador da Extensão, o 

qual responde por todas as atividades desenvolvidas pelo curso. O Coordenador 

conta com o apoio de docentes e alunos selecionados anualmente ou 

semestralmente por meio de processo específico para a execução das atividades 

propostas.  

 

 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com pesquisa e a extensão 

O ensino tem como pressuposto a relação dialógica, que se apresenta como 

promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno. Não se 

permite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como o único 

doador de conhecimento ao estudante.  

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do 

estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, 

ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não 

estão prontos e requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca, deste 

modo, a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em 

vista promover a formação acadêmica de forma contextualizada, a partir de análise e 

interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação científica 

e incorporando o hábito de investigação com rigor metodológico. 

A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento pode 

garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país 

de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e 

trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação.  

É dessa relação com o saber que se formam cidadãos críticos, autores, 

reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído percebe melhor a 

necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 

número de pessoas.  

O profissional formado nessa concepção de mundo, de homem, de educação e 

de ensino compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num país 
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ainda tão carente de formados em nível superior. Enfim, é um profissional que é 

sensível aos problemas que a sociedade enfrenta.  

Desta forma, a atividade de ensino no curso busca se compatibilizar com o 

contexto local da IES, com os desenvolvimentos científicos e tecnológicos e com os 

aspectos normativos e legais.  

Através de parcerias com a comunidade, o curso pode selecionar questões 

como foco de estudos e pesquisas, envolvendo esforços conjuntos e sistemáticos de 

docentes e discentes. Estes estudos poderão evidenciar tópicos das disciplinas, 

subsidiando atividades de ensino, ao mesmo tempo em que podem ser alvos de 

investigações científicas mais refinadas, gerando trabalhos acadêmicos, debates e 

apresentações em congressos. 

A articulação ensino, pesquisa e extensão, também poderá ocorrer através de 

tópicos de interesse de docentes, trazidos para o ambiente acadêmico como tópicos 

de pesquisa. Tais assuntos devem estar contextualizados com a realidade local, 

podendo ser tratados a partir dos recursos pedagógicos locais, evidenciando a 

importância da ciência em questão para o progresso e desenvolvimento. 

Outra possibilidade de articulação consiste na atuação por meio de parcerias 

com unidades externas (empresas, órgãos públicos, etc) ou internas (departamentos 

institucionais), de forma a desenvolver trabalhos de consultoria, de assistência 

técnica, ou compor núcleos de interdisciplinaridade.  

Qualquer atividade de pesquisa, ensino ou extensão ocorre no curso a partir de 

um Plano de Trabalho, que deverá ser aprovado pela IES e acompanhado pelo 

coordenador do curso. Este plano deverá conter todos os dados do projeto, seus 

objetivos, metodologia, e o cronograma físico-financeiro, bem como a participação 

de patrocinadores, os empenhos e os resultados pretendidos. 

Desta forma, a busca da articulação do ensino, com atividades de pesquisa e 

extensão define para o curso uma abordagem metodológica comprometida com a 

interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico, com a visão 

crítica da realidade local e regional, e autonomia intelectual do aluno. 
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3.7 Metodologia de Ensino 

A metodologia de ensino utilizada no curso valoriza a participação do aluno 

como sujeito ativo e centro do processo de ensino-aprendizagem, em que a 

dimensão humanista seja parceira direta da dimensão técnica para a realização de 

uma proposta real de ensino, formando profissionais conscientes da realidade social 

e capacitados a promover mudanças que valorizem e dignifiquem a vida humana.  

As disciplinas oferecem oportunidades para que alunos de períodos mais 

adiantados monitorem e orientem alunos dos períodos anteriores, bem como alunos 

que serão orientados pelo professor da disciplina, propiciando o trabalho em equipe, 

onde cada um terá a sua importância e relevância no processo. Assim, os alunos 

poderão aprender a ser e a conviver.  

Para se materializar os propósitos almejados nos objetivos do curso, a 

articulação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão estão presentes nas 

ações a serem desenvolvidas pelos alunos em sala ou extra-sala utilizando-se os 

seguintes procedimentos metodológicos: 

 Atendimento aos alunos em horários extraclasse, para orientação e 

nivevalmento; 

 Estímulo a participação dos alunos em eventos internos e externos tais 

como seminários, conferências, visitas técnicas e atividades de intercâmbio 

científico e cultural; 

 Leitura, resenhas, trabalhos monográficos para familiarizar os alunos a 

produção científica da área; 

 Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que 

ocorrem nas diversas áreas de atuação do profissional, na própria instituição 

e/ou das parcerias, bem como nas visitas a empresas ou em campo  

 Relatos destas atividades a serem apresentados em seminários, para a 

discussão e apreciação crítica, com a elaboração dos resumos e das 

conclusões; 

 Elaboração de projetos de iniciação científica, de atividades de extensão, por 

meio de ações que articulem o curso com as empresas e com a 

comunidade; 
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 Realização de atividades de estágio curricular supervisionado, das 

atividades complementares, dos estudos de casos, e do TCC. 

 

3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino 

aprendizagem 

As Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs estão presentes em 

diversos momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso de Ciências 

Biológicas, bem como na própria estrutura da IES, por considerar que estas 

tecnologias agilizam a troca de informações entre usuários de diversos níveis, 

facilitando a comunicação e auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. Como 

exemplos podemos citar: 

 Recursos multimídia (datashow, caixas de som) nas salas de aula para 

ministrar conteúdos teóricos; 

 Aulas práticas em laboratórios de informática com softwares específicos de 

algumas disciplinas do curso tais como ArcGIS 9.0, com licenças de alguns 

pacotes (LAB Kit PAC ARC INFO, LAB Kit SPATIAL ANALYS, LAB Kit 

SURVERY ANALYST); ENVI 5.0, ou ainda software gratuitos como o R 

software 

 Acesso à rede mundial de computadores (internet) para realizar pesquisas 

(aula prática, envolvendo estudos de casos); entre outros. 

 Sistema Acadêmico Lyceum, que consiste em uma plataforma de gestão e 

controle acadêmico, possibilitando aos professores anexar material didático 

de suporte às suas aulas, tais como planilhas, arquivos de texto, 

mensagens, imagens, links, etc., para acesso direto pelo aluno. Além disso, 

o sistema Lyceum permite a comunicação entre professores e alunos, a 

visualização de histogramas de notas, lançamento de notas, geração de 

boletos, consultas sobre dados financeiros, dentre outros.  

 Canais de comunicação entre aluno e a instituição, por meio das redes 

sociais e por meio de links na página principal da IES 

(www.unievangelica.edu.br), denominados “Fale com o Reitor”, “Fale com o 

Presidente” e “Ouvidoria”. 
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3.7.2  Material didático institucional 

A Educação a Distância (EaD), compreendida a partir de uma abordagem 

sistêmica na qual todos os elementos influenciam e são influenciados 

reciprocamente, requer a interação de diferentes sujeitos e a estruturação e a 

conexão de diversos componentes para que o objetivo do processo de ensinar seja 

alcançado e para que o aprendizado seja concretizado de forma eficaz.  

 

Entre os diversos componentes deste processo, o material didático sempre 

teve uma importância fundamental para quem estuda sem contar com o apoio 

presencial de um professor. Porém, é importante ressaltar que, ao nos referirmos a 

material didático, estamos considerando uma diversidade de meios tecnológicos que 

podem ser utilizados no processo de ensinar. Portanto, não se restringe apenas ao 

texto didático impresso. 

De acordo com o Plano de Gestão Pedagógica e Administrativa da 

UniEVANGÉLICA | EaD, a concepção de aprendizagem nos nossos materiais 

didáticos é entendida como um processo que se constrói em contextos afetivos, 

sociais e culturais específicos, a partir da exposição dos alunos a situações 

desafiadoras e que demandam resolução de problemas práticos e significativos. 

Assim, o material didático deve estar em um processo contínuo de construção, 

adequando-se aos contextos contemporâneos e acompanhando as transformações 

sociais. Além disso, é imprescindível que os conteúdos apresentados nos nossos 

materiais didáticos para EaD estejam alinhados com as diretrizes do MEC e com os 

documentos institucionais. 

Por essa razão, os conteúdos desenvolvidos, nos componentes curriculares, 

visam à formação de um aluno crítico focado na análise de práticas aplicadas. No 

curso de Ciências Biológicas, as disciplinas de Língua Portuguesa e Metodologia do 

Trabalho Científico são ministradas por EaD. 

Pensando na formação crítica e na condução do aluno a um conhecimento 

reflexivo, o material didático não foi planejado de forma isolada dos processos de 

ensino e de aprendizagem, mas sim projetado a partir dos objetivos de 

aprendizagem que variam conforme o componente curricular e temas abordados.  

O processo de elaboração dos materiais didáticos passa por etapas de 

construção, análise e ajustes. Essa atividade é realizada por uma equipe 
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multidisciplinar da Diretoria de educação a distância composta por professores, 

designer educacional, coordenador de curso e diretor de EaD.  

Cabe a essa equipe, de acordo com a especificidade da atribuição, elaborar o 

plano de ensino do componente curricular, a seleção e produção de conteúdos, de 

forma a incentivar a interação com os acadêmicos, uma vez que a interatividade é 

um princípio básico para o desenvolvimento dos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Nessa perspectiva, são planejados de forma atraente e elaborados em 

linguagem adequada, com atividades relevantes e contextualizadas, propiciando a 

troca de experiências e de interação social, além de fornecer fontes de informação 

de qualidade, garantir os princípios norteadores do Projeto Pedagógico do Curso e 

adequando ao grupo social a que se destinam.  

Face à concepção apresentada, o material didático institucional para as 

disciplinas EaD, conforme Portaria N° 1.134 de 10 de outubro de 2016, é composto 

pelos seguintes elementos:  

 

Caderno de Conteúdo – material didático que, sistemática e 

organizadamente, atende a proposta curricular de cada componente curricular do 

curso. O conteúdo é estruturado de forma dialógica conferindo autonomia de 

aprendizado e oportunidade de autoavaliação ao estudante. O aluno pode fazer 

download do conteúdo e/ou imprimir.  O conteúdo é elaborado por profissional com 

formação na área. Os cadernos de conteúdo são disponibilizados para leitura, 

download e impressão a partir da sala de aula virtual.  

 

Vídeos – material audiovisual gravado pelos professores de cada componente 

curricular com a finalidade de potencializar as aulas on-line de maneira criativa e 

lúdica. Os vídeos são produzidos no estúdio de TV da Diretoria de EaD. Os vídeos 

são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Os vídeos são 

legendados afim de fornecer acessibilidade aos deficientes auditivos. 

 

Objetos de aprendizagem (Flash, Power Point ou outros) – aulas digitais, 

com ilustrações e animações, divididas por temas elaborados pela equipe de 

produção de material didático da diretoria de EaD. Os objetos de aprendizagem são 
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disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem, 

em formato de vídeo, animação, imagem e/ou textos são construídos pela equipe 

multidisciplinar da Diretoria de EAD, assim como pelos professores dos 

componentes curriculares. Além desses, recursos educacionais abertos de 

repositórios oficiais são utilizados, levando em conta o assunto, a usabilidade ou 

possibilidades. 

 

Biblioteca virtual – a UniEVANGÉLICA dispõe de uma Biblioteca Virtual que 

pode ser acessada por todos os docentes e discentes da IES. A biblioteca virtual 

conta com acervo das maiores editoras de livros acadêmicos do Brasil que oferece 

uma plataforma prática e inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico 

de qualidade pela internet. 

 

O material didático institucional disponibilizado aos estudantes permite 

executar plenamente a formação definida no PPC do curso atendendo às 

demandas, no que se refere à abrangência, bibliografia adequada às exigências da 

formação, aprofundamento e coerência teórica, além de oferecer condição de 

utilização, com autonomia total ou assistida por pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

Quanto à acessibilidade, a UniEVANGÉLICA dispõe de um Núcleo de 

Acessibilidade com sala de apoio equipada com teclado Braile, impressora Braille 

acoplada ao computador (recursos de informática acessível), tradutor e intérprete de 

LIBRAS, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, 

software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner 

acoplado a computador, material didático em formato impresso acessível, material 

didático digital acessível, material pedagógico tátil. O Núcleo de Acessibilidade 

propõe um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas 

sonoras para uso didático. 
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3.8 Avaliação do processo ensino aprendizagem 

Objetivando garantir um processo de avaliação contínua que permita cotejar as 

competências requeridas pelo curso, aferindo também a importância do caráter inter 

e multidisciplinar das ações didáticas e pedagogicamente estruturadas, são 

utilizados como instrumentos avaliativos àqueles ainda convencionais, como testes, 

provas discursivas, provas objetivas, trabalhos, relatórios e outros que se 

caracterizem pela construção do conhecimento como: realização de projetos, 

estudos de caso, participação em atividades de simulação pertinentes à ação do 

biólogo, apresentação de seminários, resolução de problemas identificados num 

dado contexto, entre outros. 

Assim, o que se pretende não é só avaliar o conhecimento adquirido, mas, 

sobretudo, a capacidade de agregá-los em busca de outros conhecimentos na 

realização do que foi proposto.  

Os resultados obtidos através dos vários instrumentos de avaliação são 

traduzidos em três notas de 0 a 100 (zero a cem), denominadas Verificação de 

Aprendizagem (V.A.) O aluno que obtiver a média das notas (1ª, 2ª e 3ª V.A.) igual 

ou superior a 60 (sessenta) será aprovado na disciplina. O aluno cuja média final 

não atinga 60 pontos (sessenta) ficará reprovado na disciplina, devendo cursá-la 

novamente conforme regimento interno. 

 

 

3.9 Programas de Nivelamento 

O apoio pedagógico constitui uma atividade de fundamental importância a 

formação acadêmica, sendo um instrumento de inclusão educacional e de 

comprometimento subjetivo com aluno. Estratégias diferentes podem ser adotadas 

tais como: aconselhamento, grupos de estudos, simulação em laboratório, apoio a 

trabalhos acadêmicos e outras que corroborem para desenvolvimento das atitudes 

inerentes ao perfil esperado do egresso.  

Entre elas, o nivelamento constitui um tipo de apoio pedagógico voltado para 

homogeneizar o conhecimento de um determinado conteúdo. Pode acontecer de 

forma diferenciada antes de uma determinada etapa de estudos ou em resposta ao 

baixo desempenho acadêmico ou fracasso escolar. 
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Há de ressaltar que as atividades de nivelamento podem estar voltadas para 

atualização acadêmica sobre assuntos polêmicos e contextuais, tais como 

mudanças de políticas norteadoras da prática profissional ou educacional. Tais 

atividades podem ser preparatórias para atuação em determinadas situações, tais 

como eventos de extensão universitária ou de pesquisa. 

Existem projetos institucionais específicos para sanar deficiências registradas 

no desempenho do ingressante dos cursos, particularmente o nivelamento de língua 

portuguesa, matemática e biologia geral. 

 

 

3.10 Estágio Curricular 

O Estágio Curricular Obrigatório está inserido nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado I, II e III. Elas preveem o cumprimento de 300 horas de atividades a 

serem realizadas em diversas atividades relacionadas à prática do profissional 

biólogo. 

Assim, existe uma ampla gama de possibilidades de atividades a serem 

realizadas para o cumprimento da carga horária. Os objetivos, atividades previstas, 

forma de registro e avaliação serão regulamentados segundo regimento próprio. Ao 

final de cada semestre letivo, o aluno apresentará ao Supervisor do Estágio uma 

produção na forma de relatório científico, fundamentado na prática desenvolvida.  

Os convênios e parcerias firmados estão disponíveis para consulta na sala da 

Coordenação Pedagógica do curso. 

 

 

3.11 Atividades práticas de ensino 

São incluídas atividades práticas permanentes nos laboratórios existentes na 

instituição, bem como na Áreas Experimental da instituição. Além disso, atividades 

voluntárias (visitas técnicas, aulas de campo, cursos) estão disponíveis, seguindo 

cronograma de atividades elaboradas pelo professor responsável pelas respectivas 

disciplinas de acordo com o processo de aprendizado do aluno, de modo que este 

aprenda o fazer. Todas as atividades práticas são registradas nos planos de ensino.  
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Um exemplo conspícuo no curso de Ciências Biológicas é a atividade 

denominada Ecologia de Campo. Nela, professores de várias disciplinas do curso 

trabalham interdisciplinarmente com temas voltados a educação ambiental, 

taxonomia de plantas e animais e biologia da conservação. 

 

 

3.12 Atividades Complementares 

As atividades complementares incluem uma imensa variedade de opções, e se 

enquadram nos seguintes grupos: 

I Atividades artístico-culturais: Incluem vivências em artes plásticas, música, 

literatura, teatro, cinema (com debate), dança, etc. Tais atividades estimulam o 

desenvolvimento sociocultural, estabelecendo condições para posicionar o 

pensamento científico em relação ao meio em que está inserido.  

II Atividades científico-acadêmicas: São contempladas com o exercício de 

monitorias em disciplinas do curso de Ciências Biológicas ou afins e a participação 

em seminários, simpósios, congressos, conferências, cursos, minicursos na área de 

Ciências Biológicas ou afins. Tais atividades estimulam a prática do pensamento 

científico e da vivência acadêmica. 

III Atividades de pesquisa, extensão e estágios extracurriculares: Tais 

atividades abrangem a participação em projetos de iniciação científica e de pesquisa 

(na qualidade de aluno pesquisador, bolsista ou colaborador), realizados sob 

orientação de docente, com ou sem apoio financeiro institucional; participação em 

projetos de extensão universitária e realização de estágios extracurriculares. Tais 

atividades estimulam o desenvolvimento de projetos de pesquisa, bem como 

favorecem habilidades comportamentais, políticas e sociais para consolidar o perfil 

do egresso desejado pelo curso. 

 

As atividades complementares no currículo do curso de Ciências Biológicas 

apresentam regulamento próprio e obedecem ao disposto na Resolução CNE/CS n.º 

4/2009, que determina que o somatório das atividades complementares e a carga 

horária do estágio curricular não deva ultrapassar 20% da carga horária total do 

curso. 
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3.13 Trabalho de Conclusão de Curso 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a 

ser desenvolvido sob a supervisão de um orientador do quadro docente do curso de 

Ciências Biológicas da UniEVANGÉLICA.  

O acompanhamento do aluno na elaboração do projeto e redação do trabalho 

final será realizado sob a orientação de um professor do corpo docente nos dois 

últimos semestres do curso por meio das disciplinas Orientação de TCC I e TCC II. 

O objetivo dessas disciplinas é o de instrumentalizar o aluno, do ponto de vista 

teórico-metodológico, para apoiá-lo no desenvolvimento do trabalho final de curso, 

trabalho este que deve demonstrar a totalidade do seu aprendizado dentro da 

temática escolhida.  

O processo de construção do TCC está normatizado pelo regulamento próprio 

do curso, baseado nos preceitos éticos, legais e de rigor científico e metodológico.  

 

 

3.14 Apoio ao discente 

UniATENDER 

Núcleo de Apoio ao Discente que tem como objetivo acolher, integrar, atender 

e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas 

necessidades e zelando por sua formação humana e profissional, de modo a 

favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 

responsabilidade social.  

Esse núcleo atende à política institucional e procura atender às diretrizes e 

exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento do aluno e ao 

acompanhamento do egresso, bem como promove ações e prioridades 

estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da Instituição. Integram este núcleo: a 

Ouvidoria, o Programa de Inclusão Social, a Política contra as drogas, o Programa 

de acolhida aos ingressantes e o Programa de acompanhamento de concluintes e 

egressos. 

 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente (NAPED) 
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A direção e os docentes do curso reconhecem, por observação e em 

atendimentos isolados, problemas apresentados pelos acadêmicos, nos aspectos 

cognitivos e emocionais. 

Os problemas diagnosticados relacionam-se a depressão, ansiedade, 

envolvimento com drogas, dificuldades de aprendizagem e relacionamento 

interpessoal com grupos, chegando muitas vezes a prejuízos nas atividades 

acadêmicas, reprovação e desistência. 

O NAPED objetiva prestar orientação psicológica e pedagógica aos 

acadêmicos a fim de buscar auxiliá-los em seus conflitos de diversas ordens em 

consequências desfavoráveis ao aproveitamento letivo, buscar promover e prevenir 

a saúde mental dos discentes, buscando apoiá-los em conflitos emocionais e 

desequilíbrios mentais e oferecer orientação acadêmica, analisando a vida escolar e 

a aprendizagem do discente e ajuda-lo nas dificuldades do estudante junto às áreas 

de estudo e serviços, orientando-os e fornecendo-lhes o apoio educacional 

necessário.  

Está estruturado a partir das seguintes áreas de atuação: Pedagogo e 

Psicopedagogo, Médico Psiquiatra, Médica Pediatra, Médico de Medicina de Família 

e Comunidade, psicólogos e teólogo.  

O local de atendimento situa-se na sala 220, bloco F, do Centro Universitário 

de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Os profissionais atendem de segunda a sexta-feira, 

no período da manhã, com horário marcado. 

 

Monitorias 

A monitoria consiste em um tipo de apoio pedagógico, onde um aluno- monitor, 

é o facilitador do processo ensino aprendizagem, mediante conteúdos significativos 

para o discente que procura ajuda. A monitoria consiste também em uma ferramenta 

importante para preparo de futuros docente, propiciando a aproximação professor-

aluno, criando um importante espaço de debate e construção coletiva do 

conhecimento. 

Os alunos que queiram ser monitores se submetem ao processo de avaliação 

seletiva aplicada pelo professor responsável pela disciplina, conforme a publicação 

prévia de um edital. O monitor é orientado pelo docente da disciplina, sendo que sua 

carga horária é regulada pela direção e Núcleo Docente Estruturante com 
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certificação do Centro Universitário. A monitoria é uma atividade voluntária, 

extracurricular, não remunerada 

 

 

3.15  Atividades de tutoria 

No Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, mantida da 

Associação Educativa Evangélica – AEE, os Tutores Mediadores atuam junto aos 

acadêmicos sob as orientações e supervisão da equipe de docentes, principalmente, 

como mediadores pedagógicos e facilitadores nos processos de ensino e 

aprendizagem. É necessário para o Tutor Mediador formação em nível superior e 

pós-graduação lato sensu, preferencialmente, na área do curso e/ou da disciplina na 

qual atua. 

Nessa perspectiva, o Tutor Mediador é contratado para efetivo trabalho 

pedagógico com carga horária de 22 ou 44 horas semanais. Esse modelo de tutoria 

virtual possibilita um acompanhamento contínuo e muito próximo do processo de 

aprendizagem de cada estudante.  

 

Tutor Mediador 

O tutor a distância, no exercício da função não docente, participa ativamente da 

prática pedagógica. É um profissional graduado na área do curso, devidamente 

capacitado para uso das TICs, que atua a partir da Instituição e, por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem, media o processo pedagógico com estudantes 

geograficamente distantes e referenciado aos polos de apoio presencial. 

No modelo pedagógico, desenhado pela tutoria ganha sentido por meio do 

planejamento e das ações do professor, que é o responsável pela elaboração do 

plano de ensino, conteúdo proposto, atividades e avaliações durante o semestre 

letivo. 

Assim, a tutoria é exercida por um profissional da área acadêmica que assume 

um papel mediador do processo de construção do conhecimento na perspectiva de 

intermediar as ações de ensino e aprendizagem entre o professor/aluno, entre 

aluno/conteúdo e também assume um papel de suma importância, que é o de fazer 

uma ponte entre o aluno e a instituição e se tornando elo importantíssimo no sentido 



 

60 

 

de oferecer feedbacks propositivos sobre as atividades desenvolvidas, bem como o 

acompanhamento do rendimento do aluno, por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). A característica da mediação é baseada no desenvolvimento 

das competências básicas para o estudo on-line, na qual o Tutor Mediador propõe, 

incentiva e delineia novos caminhos de aprendizagem. 

 

Funções do tutor mediador 

Função administrativa e organizacional: 

 Organizar a sala de aula virtual dentro do ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 Acompanhar o aprendizado dos alunos. 

 Coordenar o tempo para o acesso ao material e a realização das 

atividades. 

 Auxiliar os diretores de cursos e professores de disciplina em todas as 

atividades que se fizerem necessárias para bom andamento dos cursos. 

 

Função social: 

 Interagir com os alunos, coordenadores de polos de apoio presencial e 

professores de disciplinas, via mensagem, telefone e ambiente virtual de 

aprendizagem, assuntos relacionados ao conteúdo, tais como: 

orientações quanto a leituras, discussões sobre questões apresentadas 

no ambiente virtual de aprendizagem, síntese de debates, avisos 

diversos e outros. 

 Fornecer feedback aos alunos, professores, coordenadores de polo e 

diretores. 

 Orientar quanto a comportamentos esperados dos alunos no ambiente 

virtual de aprendizagem (palavreados indevidos), código de conduta, 

diretrizes contra plágio e regras de boa convivência nas relações 

mediadas pela internet ou e-mails. 

 

Função tecnológica: 

 Auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia. 
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 Auxiliar os alunos em dificuldades como: uso de softwares e hardwares, 

envio de arquivos em anexo, formatação de textos ou imagens e acesso 

a sites, dentre outros. 

 

 Função pedagógica 

 Esclarecer dúvidas, questionamentos, sugestões e observações por 

alunos, tutores presenciais e coordenadores de polo e diretores de curso 

por meio de fóruns de discussão na internet, pelo telefone e pela 

participação em videoconferências. 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento. 

 Selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos. 

 Assistir ou auxiliar o professor nos processos avaliativos de ensino-

aprendizagem. 

 Realizar a leitura e registrar no ambiente virtual de aprendizagem as 

notas referentes à participação dos alunos nos instrumentos avaliativos 

propostos pelos professores. 

 

 

3.16 Responsabilidade social 

A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com sua política 

de filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições de acesso e 

permanência na educação básica e superior, com a concessão de programas de 

bolsa de estudo integral, parcial e o Financiamento Estudantil (FIES).  

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o 

departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a 

Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que 

atua na gestão do financiamento estudantil.  

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para 

Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de graduação a candidatos 

que não possuam diploma de curso superior, que apresentem renda per capita de 

até um salário mínimo e meio (bolsa integral), que tenham cursado o ensino médio 



 

62 

 

em escola pública ou privada como bolsista integral e que tenham participado do 

último ENEM obtendo média superior a 450 pontos. 

Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza para os alunos matriculados nos 

cursos de graduação o programa próprio da Instituição – Bolsa Filantropia – com a 

concessão de bolsa de estudo de integral e parcial (50%) obedecendo os critérios 

estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 12.101/2009, ou seja, para a bolsa integral 

comprovação de renda per capita familiar de até 1(um) salário mínimo e meio e para 

bolsa parcial de (50%) comprovação de renda per capita familiar de até 3 (três) 

salários mínimos.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa 

Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela 

Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de 

bolsas de estudo do governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço 

voluntário em instituições governamentais e não governamentais, de acordo com 

sua área de formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES – 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um Programa destinado a 

financiar estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não 

gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES 

– Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Em 2016, foi lançado o programa PRA VOCÊ, um parcelamento que possibilita 

ao aluno regularmente matriculado pagar 50% da mensalidade durante seus estudos 

e os outros 50% após a conclusão do curso, em período igual ao que o crédito foi 

utilizado. 

 

 

3.17 Processo de avaliação do curso 

No curso de Ciências Biológicas, o processo de avaliação institucional é realizado de 

duas maneiras: avaliação externa e avaliação interna. 
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3.17.1 Avaliação externa 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) trouxe importantes 

transformações para a estruturação da educação nacional, com ênfase nos 

processos de avaliação, visando à melhoria da qualidade do ensino.  

A avaliação da educação superior assumiu lugar especial entre as políticas 

educacionais, seja para a orientação de suas diretrizes mais amplas, seja para as 

ações concretas dos órgãos competentes do Ministério da Educação (MEC).  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se em princípios e objetivos 

voltados aos interesses sociais da educação superior. Tem como principal meta 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua 

efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento de seus 

compromissos e responsabilidades sociais.  

Sua operacionalização deve envolver a comunidade educativa e os membros 

da administração central do país, por meio da articulação e coerência de diversos 

instrumentos avaliativos e de agentes internos e externos. O SINAES é formado por 

três componentes principais: (1) avaliação das Instituições de Educação Superior, 

desenvolvido em duas etapas principais: Auto avaliação – coordenada pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES; Avaliação externa – realizada 

por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela 

CONAES; (2) avaliação dos Cursos de Graduação – por meio de visitas in loco de 

comissões externas e (3) avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – tem 

o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação 

aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências.  

Os dados obtidos na prova do ENADE são analisados qualitativamente de 

forma a realizar conclusões sobre o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

identificando lacunas e dificuldades e deste modo realizado intervenções ao longo 

do curso. 
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3.17.2 Avaliação interna – Autoavaliação 

A avaliação interna do curso de Ciências Biológicas consiste em um processo 

de auto avaliação, desenvolvida por uma Subcomissão Interna de Avaliação (SIA), 

sendo esta subordinada à Comissão Própria de Avaliação (CPA). É um processo 

contínuo, participativo, inovador e contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e 

formativo para o autoconhecimento e a análise das prioridades e propostas 

estabelecidas no Projeto Pedagógico do curso.  

A autoavaliação do curso é feita, anualmente, e segue um programa de ações 

propostas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que orienta e avalia por meio 

de projetos, os resultados finais apresentados pelo curso, preconizando um 

processo contínuo de avaliação, que visa à flexibilidade para que possíveis 

equívocos sejam dirimidos durante o processo ou para a validação do trabalho 

realizado.  

A CPA leva em consideração: a articulação entre o Projeto Pedagógico do 

curso e o PDI (articulação do projeto com a visão e missão institucional), a coerência 

entre o Projeto Pedagógico do Curso, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de 

Qualidade e a articulação entre o Projeto Pedagógico e as Diretrizes para Avaliação 

da Educação Superior.  

A autoavaliação proporciona a reorganização do Projeto Pedagógico, buscando 

a qualidade do Ensino Superior na UniEVANGÉLICA e tendo como objetivos 

específicos analisar os fatores que influenciam no processo ensino-aprendizagem; 

identificar dificuldades e sucessos; possibilitar o aperfeiçoamento do Projeto 

Pedagógico do curso bem como desenvolver uma prática de avaliação no curso, 

envolvendo docentes, funcionários e acadêmicos em um processo de construção 

permanente de autoconsciência institucional.  

A Subcomissão Interna de Avaliação (SIA) é presidida pela direção do curso, 

tendo a composição mínima de um representante docente, integrante do NDE, eleito 

pelos pares; um representante discente; e um representante do pessoal técnico-

administrativo. A partir da análise dos dados coletados pela SIA e dos relatórios 

emitidos pela CPA, são tomadas ações corretivas, visando à melhoria do curso. O 

Projeto de autoavaliação do curso encontra-se disponível para consulta na 

Coordenação Pedagógica do Curso 
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3.18 Articulação entre graduação e pós-graduação 

Os cursos da pós-graduação do Centro Universitário de Anápolis têm apoiado o 

desenvolvimento do curso de Ciências Biológicas, contribuindo para a expansão e 

qualificação da pesquisa, o que permite consolidar um ambiente de produção 

acadêmica que impulsiona a interação entre trabalhos desenvolvidos na graduação 

e na pós-graduação. Os professores compartilhariam de atividades em níveis 

diferentes fortemente a articulação com a graduação.  

O curso de Ciências Biológicas possui docentes vinculados ao Programa de 

Pós-graduação stricto sensu - Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente. Assim, a participação de alunos do curso de graduação em atividades do 

PPTMA é frequente, especialmente por meio de seu Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA). 
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4 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

4.1 Direção do curso 

O curso é dirigido pela Prof.ª Dr.ª Josana de Castro Peixoto, que possui 

graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás (2000); 

Mestrado em Biologia (2002) e Doutorado (2010), ambos pela Universidade Federal 

de Goiás. Tem 15 anos de experiência docente e atualmente é professora 

credenciada ao Programa de Pós graduação stricto sensu - Mestrado em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) 

e docente titular da Universidade Estadual de Goiás, campus Anápolis, GO. 

 

O Diretor do Curso de Ciências Biológicas tem como funções o cumprimento 

das atividades preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário, 

conforme descrito a seguir:  

a) Gerenciar o corpo docente, corpo discente e funcionários administrativos 

setoriais ao curso.  

b) Coordenar a equipe de professores para revisão/atualização do Projeto 

Pedagógico do curso. 

c) Promover a interação com o ensino, através da participação efetiva nas 

disciplinas das áreas referentes à sua especialidade.  

d) Representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro 

Universitário.  

e) Deliberar sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria geral.  

f) Dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, 

bem como a assiduidade dos professores e demais funcionários administrativos.  

g) Sugerir a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo.  

h) Acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados, superintendências e 

Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas atividades.  
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4.2 Coordenação pedagógica 

A Coordenação Pedagógica visa garantir a qualidade das atividades docentes, 

com intuito de assegurar a metodologia proposta baseada na aprendizagem ativa e 

na integração dos conteúdos. Apresenta as seguintes atribuições:  

 Manter clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo docente, corpo 

discente e com o corpo técnico-administrativo.  

 Acompanhar, analisar e orientar quanto aos procedimentos didáticos 

propostos pelos professores.  

 Acompanhar, analisar e orientar quanto às avaliações desenvolvidas pelos 

professores do curso.  

 Promover e incentivar a participação dos professores no planejamento e 

execução de atividades do curso (encontros, seminários, eventos).  

 Observar o desenvolvimento do cronograma do curso.  

 Garantir o diálogo entre os coordenadores adjuntos.  

 Acompanhar periodicamente o lançamento do conteúdo, carga horária, 

frequência e notas nos diários de classe. 

 Manter contato frequente com os representantes de turma e atender às 

demandas dos alunos.  

 Vistoriar a validação de disciplinas cursadas em outros estabelecimentos de 

ensino superior, para fins de dispensa.  

 Elaborar e acompanhar as modalidades de dependência oferecidas pelo 

curso.  

 Conhecer os recursos dos alunos sobre os diversos assuntos do curso. 

 Encaminhar ao Diretor do Curso a relação dos alunos aptos a colar grau. 

 

 

4.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE), em conformidade com a 

Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010, constitui-se da equipe docente 

destinada a participar do processo de gestão acadêmica e dos cursos de graduação.  
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Tem por finalidade elaborar, avaliar, atualizar o projeto pedagógico do curso, 

discutir, aprovar a concepção do curso e acompanhar continuamente o processo de 

implementação, encaminhando ao colegiado do curso para aprovação. Cabe 

também ao NDE auxiliar o Colegiado de Curso na elaboração e revisão do projeto 

pedagógico do curso.  

A indicação dos membros é feita pelo Diretor do curso, cuja designação oficial 

é feita em portaria expedida pela Reitoria, com mandato de três anos, assegurando-

se sua renovação parcial, mediante avaliação do exercício da função. Atualmente, é 

composto pelos seguintes membros: 

 Prof.ª. Drª. Josana de Castro Peixoto – Doutora em Ciências Biológicas; 

regime integral na UniEVANGÉLICA. 

 Prof. Dr. Allan Valle Toledo do Silveira – Doutor em Ciências Ambientais; 

regime parcial na UniEVANGÉLICA. 

 Prof. Drª. Vivian da Silva Vaz – Doutora em Ecologia; regime parcial na 

UniEVANGÉLICA. 

 Prof. Me. Ricardo Elias do Vale Lima – Mestre em Tecnologias, Políticas 

Públicas e Meio Ambiente; regime parcial na UniEVANGÉLICA. 

 Prof.ª. Me. Cristiane Gonçalves Moraes – Mestre em Ciência e 

Tecnologia Ambiental; regime parcial na UniEVANGÉLICA 

 

 

4.4 Colegiado do Curso 

O curso de Ciências Biológicas conta com um Colegiado de Curso composto 

por 19 professores e representantes discentes. 

O colegiado de curso se reúne pelo menos três vezes por semestre, em caráter 

ordinário, e se necessário em caráter extraordinário, por convocação da diretoria do 

curso para resolução de problemas e aprovação de medidas importantes a 

organização do curso. 

As discussões são realizadas mediante a pauta das reuniões, buscando o 

consenso sobre os encaminhamentos e estratégias adotadas para resolução de 

problemas relacionados ao curso. As decisões do Colegiado de Curso são 

registradas em ata e encaminhadas aos devidos destinatários através da Diretoria e 
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Coordenação Pedagógica do curso. O Colegiado de Curso tem representação no 

Conselho Acadêmico Superior (CAS). 

 

4.5 Corpo Docente 

O curso possui um total de 12 (doze) docentes, sendo 6 (seis) doutores, 5 

(cinco) mestres, e 1 (um) especialista, totalizando um percentual de 50% doutores, 

42% mestres e 8% especialistas (Quadro 2). No total, 92% possuem a titulação 

obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu. Com relação ao regime de 

trabalho, os percentuais de professores horistas, em regime parcial e em regime 

integral são:  

Horistas = 3 docentes = 25%  

Regime parcial = 5 docentes = 42% 

Regime integral = 4 docentes = 33% 
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Quadro 2. Relação do corpo docente do curso de Ciências Biológicas. 
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Allan Valle Toledo da Silveira Ciências Biológicas Dr. 
Seminários/ Integrados em 

Biologia/Evolução/Filosofia e Ética 
nas ciências/Limnologia 

Gerência os Programas de 
Pesquisa/Supervisor de 

atividades 
Complementares/ 

Coordenador pedagógico/ 
NDE 

19,5 Parcial 10 6 

Clistiane dos Anjos Mendes Agronomia Dr. Optativa III Professor Supervisor 3,0 Parcial  4  - 

Constanza  Thaise Xavier Silva Biomedicina Dr. Genética Básica   4,0 Integral 5 1 

Cristiane Gonçalves de Moraes Ciências Biológicas Me. 
Embriologia/Zoologia dos 

Vertebrados/Comportamento 
Animal/TCC I 

Coordenador de 
Laboratório/Supervisiona 

Laboratório de 
Biodiversidade - 

Curador/UNICINE 

20,8 Integral 10 5 

Dione Inácio da Silveira Ciências Biológicas Me. 
Bioquimíca Teórica/Manejo de 

Animais de Laboratório/Principios de 
Análises Clínicas 

Professor 
Supervisor/Coordenador do 

Biotério 
11,8 Parcial 5 8 

Josana de Castro Peixoto 
Ciências Biológicas Dr. 

Sistemáticas de Algas, Fungos e 
Criptógamas 

Direção do curso/NDE 12,0 Integral 15 5 

Leandro Nascimento da Silva 
Rodrigues 

Ciências Biológicas Dr. Imunologia   4,0 Horista 3 1 

Luzinete Veras Teixeira Química Esp. Bioquímica    2,0 Horista 6 10 

Marcos Rodrigo Beltrão 
Carneiro 

Ciências Biológicas Me. 
Sistemáticas de Algas, Fungos e 

Criptógamas/Bioestatística/Fisiologia 
vegetal 

Coordenador Horto 
Medicinal/Professor 

orientador 
14,3 Parcial  14 11 

Maria Fernandes Gomide Ciências Sociais 
Me. 

Educação Ambiental/Estudos de 
Impacto Ambiental 

Supervisor da Trilha 
Ecológica 

10,0 Horista 2  - 
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Ricardo Elias do Vale Lima Ciências Biológicas Me. 

Física e 
Biofísica/Anatomia/Educação 
Ambiental/Manejo Sanitário e 

Tratamento de Efluentes/Estudos de 
Impacto/Estágio Supervisionado II 

Coordenador de 
Estágio/Supervisor da Àrea 

de Preservação 
Ambiental/NDE/Professor 

Supervisor 

31,3 Parcial 11  - 

Vivian da Silva Braz Ciências Biológicas Dr. Biogeografia NDE/Professor Supervisor 4,5 Integral  4  - 

 

 

 

4.6 Corpo Técnico Administrativo 

O Quadro 3 descreve o Corpo técnico –administrativo do curso de Ciências Biológicas. 

 

Nome Formação Educacional Cargo / Função 

Adriano Pereira Ramiro Graduação em Química Técnico Laboratorial 

Gilmar Luiz Provensi 
Graduação em Odontologia, 
Especialização em Psicologia da 
Educação 

Coordenador do LABBAS 

Paula Mendes Pureza Ensino Médio Secretária de Curso 

Thiago Pereira Caroca Graduação em Biomedicina Técnico Laboratorial 

Thiago Zaquia Pereira Graduação em Biomedicina Técnico Laboratorial 

Valdomiro Souza Santos Graduação em Ciências Biológicas Técnico Ambiental 

Wesley de Souza Moreira Técnico Agrícola Técnico Agrícola 
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5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento e 

aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente com a opção 

político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas 

mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes 

desafios aos professores e gestores.    

Segundo Silva1, a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais ao 

processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado essencial a ser 

ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo Berticelli2 

afirma ser o currículo “a questão central que diz respeito àquilo que a escola faz e 

para quem faz ou deixa de fazer”. Existe, desse modo, na construção do currículo 

escolar uma relação de poder, na seleção de saberes que o outro deve aprender e 

na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não aqueles 

saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz opções 

socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a 

abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. Sendo 

assim, ao se definir o currículo, define-se, igualmente, uma concepção de espaço 

educativo, ou como espaço hegemônico, ou, como espaço da produção do 

conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, 

da crítica e da reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais do 

processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, se 

constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de 

construção de consensos acerca do campo epistemológico, das práticas 

pedagógicas inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um processo que está 

em permanente construção, supõe retomadas e retificações. Portanto, a elaboração 

de currículos pela comunidade acadêmica, que expressem essa intencionalidade, 

                                            
1 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 
2 BERTICELLI, Ireno Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber (Org.) O currículo nos 

limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 8 
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pressupõe o estabelecimento de “programas de formação global, com coerência 

didática e distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e atividades 

ordenadas.”3  

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, além do 

que já se afirmou em relação à opção político-filosófica institucional. Considerando-

se, pois, a produção acelerada do conhecimento, desafios novos são trazidos aos 

que pensam e executam currículos, ou seja, aos gestores e professores.  

A renovação curricular e a flexibilidade dos projetos pedagógicos dos cursos 

levam em conta a dinâmica da sociedade da informação e mais do que se adequar a 

ela, os currículos dos cursos de graduação se caracterizam pela versatilidade em 

compreender as demandas sociais e interferir nelas, formando profissionais que 

sejam capazes de compreender e enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua 

complexidade, celeridade de respostas compatíveis com uma sociedade que se 

deseja mais humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes e atividades destinados à formação do 

profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e 

atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em 

Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

A formação de biólogos bacharéis com o perfil apontado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais depende de fatores, sociais, intrínsecos e de outras ordens: 

seriedade das instituições que ofertam o curso, matriz curricular e currículo oculto, 

empenho e qualificação do corpo docente, perfil socioeconômico do discente, bem 

como sua disponibilidade para apreender os conteúdos e participar das atividades 

pedagógicas necessárias a integralização, integração dos cursos com as redes de 

saúde. 

                                            
3 BERTICELLI, Ireno Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber (Org.) O currículo nos 

limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 11 
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Entende-se que o desenvolvimento de competências esperadas encontre 

respaldo nos pilares da educação superior: aprender a pensar, aprender a aprender, 

aprender a participar, aprender agir, aprender a interagir, aprender a ser, aprender a 

conviver, aprender a fazer. 

A estrutura e os conteúdos curriculares propostos resultam da experiência 

acumulada no âmbito nacional e se apresenta em plena consonância com a missão 

e o objetivo principal da UniEVANGÉLICA de oferecer aos estudantes boa 

qualificação profissional, humanística e científica. 

 

 

5.1 Princípios da estrutura do curso: 

A estrutura do curso deve ter por base os seguintes princípios:   

 contemplar as exigências do perfil do profissional em Ciências 

Biológicas, levando em consideração a identificação de problemas e 

necessidades atuais e prospectivas da sociedade, assim como da 

legislação vigente;  

 garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar;  

 privilegiar atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada 

instrumentação técnica; 

 favorecer a flexibilidade curricular, de forma a contemplar interesses e 

necessidades específicas dos alunos;  

 explicitar o tratamento metodológico no sentido de garantir o equilíbrio 

entre a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores;  

 garantir um ensino problematizado e contextualizado, assegurando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

 proporcionar a formação de competência na produção do conhecimento 

com atividades que levem o aluno a: procurar, interpretar, analisar e 

selecionar informações; identificar problemas relevantes, realizar 

experimentos e projetos de pesquisa;  

 levar em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos 

processos biológicos;  
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 estimular atividades que socializem o conhecimento produzido tanto pelo 

corpo docente como pelo discente;  

 estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação, 

como, por exemplo, iniciação cientifica, monografia, monitoria, atividades 

extensionistas, estágios, disciplinas optativas, programas especiais, 

atividades associativas e de representação e outras julgadas 

pertinentes;  

 considerar a implantação do currículo como experimental, devendo ser 

permanentemente avaliado, a fim de que possam ser feitas, no devido 

tempo, as correções que se mostrarem necessárias 

 

 

5.2 Estrutura curricular 

O Curso de Ciências Biológicas da UniEVANGÉLICA apresenta um Projeto 

Pedagógico centrado no aluno como sujeito de sua própria aprendizagem e apoiado 

no professor como facilitador do processo de ensino e aprendizagem, incentivando 

metodologias mais ativas de aprendizagem. 

A matriz curricular do curso atende as DCNs em todos os seus componentes: 

atividades de ensino teóricas e práticas, estágios curriculares, trabalho de conclusão 

de curso e atividades complementares. Suas disciplinas integram dois núcleos 

distintos: o Núcleo de Formação Básica (NFB) e o Núcleo de Formação 

Específica (NFE). 

O Núcleo de Formação Básica objetiva proporcionar conteúdos dos campos 

de saber que forneçam o embasamento teórico e prático para que o acadêmico 

possa, a partir de uma formação-base sólida, direcionar a sua formação específica 

buscando, assim, construir sua identidade profissional. Englobam os conhecimentos 

biológicos e das áreas das Ciências Exatas, da Terra e Humanas, tendo a evolução 

como eixo integrador, a saber: 

BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E EVOLUÇÃO: Visão ampla da 

organização e interações biológicas, construída a partir do estudo da estrutura 

molecular e celular, função e mecanismos fisiológicos da regulação em modelos 

eucariontes, procariontes e de partículas virais, fundamentados pela informação 



 

76 

 

bioquímica, biofísica, genética e imunológica. Compreensão dos mecanismos de 

transmissão da informação genética, em nível molecular, celular e evolutivo. 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA: Conhecimento da classificação, filogenia, 

organização, biogeografia, etologia, fisiologia e estratégias adaptativas 

morfofuncionais dos seres vivos. 

ECOLOGIA: Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente ao longo 

do tempo geológico. Conhecimento da dinâmica das populações, comunidades e 

ecossistemas, da conservação e manejo da fauna e flora e da relação saúde, 

educação e ambiente. 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Conhecimentos 

matemáticos, físicos, químicos, estatísticos, geológicos e outros fundamentais para o 

entendimento dos processos e padrões biológicos. 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS: Reflexão e discussão dos 

aspectos éticos e legais relacionados ao exercício profissional. Conhecimentos 

básicos de: História, Filosofia e Metodologia da Ciência, Sociologia e Antropologia, 

para dar suporte à sua atuação profissional na sociedade, com a consciência de seu 

papel na formação de cidadãos. 

Já o Núcleo de Formação Específica se constitui de conteúdos e atividades 

essenciais para a formação do Biólogo definindo a sua identidade profissional e 

dando-lhe perfil adequado a sua atuação nas áreas de meio ambiente, saúde e 

biotecnologia e produção. 

 

5.2.1 Matriz curricular 

As turmas ingressantes no curso até 2017/2 cumprem uma matriz com carga 

horária total de 3233 h e tempo de integralização mínimo de sete semestres. A partir 

da turma de 2018/1, a matriz passa a apresentar 3200 h e tempo de integralização 

mínimo de 8 semestres. As áreas de conhecimento que compõe o currículo para o 

curso de Bacharelado em Ciências Biológicas são apresentadas, respectivamente, 

no Quadro 4. 
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Quadro 4. Distribuição da carga horária segundo as áreas do conhecimento. 
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Biologia celular, molecular e evolução 833 26% 800 25% 

Diversidade biológica 400 15% 367 11% 

Ecologia 167 5% 167 5% 

Fundamentos das ciências exatas e da terra 233 7% 167 5% 

Fundamentos filosóficos, sociais e das ciências 
humanas 

200 6% 233 7% 
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Estágio curricular obrigatório 300 9% 300 9% 

Atividades complementares 200 5% 267 8% 

Componentes curriculares obrigatórios, eletivos ou 
facultativos 

767 24% 700 22% 

TCC 133 4% 200 6% 

Total 3233 100% 3200 100% 

 

 

No Quadro 5 é apresentada a matriz curricular para as turmas com ingresso 

até 2016/1 

 

Quadro 5- Estrutura da Matriz Curricular do Curso de Ciências Biológicas – 
Modalidade Bacharelado para as turmas ingressante no curso até 2017/2. 

 
Disciplinas Per NFB/E CHS CHT CHt CHp Hrel 

Atividade Prática Profissional 1 NFB 2 40 - 40 33 

Biologia Celular 1 NFB 4 80 40 40 67 

Histologia 1 NFB 4 80 40 40 67 

História do Pensamento Biológico 1 NFB 2 40 40 - 33 

Língua Portuguesa 1 NFB 4 80 80 - 67 

Matemática Aplicada a Biologia 1 NFB 2 40 40 - 33 

Morfologia Vegetal 1 NFB 4 80 40 40 67 

Química Geral 1 NFB 2 40 30 10 33 

CH Total 1   24 480 310 170 400 

Anatomia Humana 2 NFB 4 80 40 40 67 

Bioestatística 2 NFB 4 80 60 20 67 

Bioquímica 2 NFB 4 80 60 20 67 

Embriologia 2 NFB 2 40 30 10 33 

Física e Biofísica 2 NFB 2 40 40 - 33 

Metodologia do Trabalho Científico 2 NFB 2 40 40 - 33 

Seminários Integrados de Biologia I 2 NFB 2 40 - 40 33 

Sistemática de Algas, Fungos e Criptógamas 2 NFB 4 80 40 40 67 

CH Total 2   24 480 310 170 400 
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Disciplinas Per NFB/E CHS CHT CHt CHp Hrel 

Anatomia Comparada 3 NFB 2 40 30 10 33 

Bioquímica Aplicada 3 NFB 4 80 60 20 67 

Cultura Religiosa 3 NFB 2 40 40 - 33 

Ecologia 3 NFB 4 80 60 20 67 

Fisiologia Humana 3 NFB 4 80 60 20 67 

Sistemática das Fanerógamas 3 NFB 4 80 40 40 67 

Zoologia dos Invertebrados 3 NFB 4 80 40 40 67 

CH Total 3   24 480 330 150 400 

Evolução 4 NFB 2 40 40 - 33 

Filosofia e Ética nas Ciências 4 NFB 2 40 40 - 33 

Fisiologia Vegetal 4 NFB 4 80 60 20 67 

Genética Básica 4 NFB 4 80 80 - 67 

Imunologia 4 NFB 4 80 40 40 67 

Limnologia 4 NFE 2 40 20 20 33 

Manejo de Animais de Laboratório 4 NFE 2 40 20 20 33 

Zoologia dos Vertebrados  4 NFB 4 80 40 40 67 

CH Total 4   24 480 340 140 400 

Bioma Cerrado - Fitofisionomias e Manejo 5 NFE 4 80 40 40 67 

Estágio Supervisionado I 5 NFE 6 120 - 120 100 

Geologia 5 NFE 2 40 40 - 33 

Geoprocessamento 5 NFE 2 40 20 20 33 

Microbiologia 5 NFB 4 80 40 40 67 

Optativa I 5 NFE 4 80 * * 67 

Paleontologia 5 NFB 2 40 40 - 33 

Parasitologia 5 NFB 4 80 40 40 67 

Seminários Integrados de Biologia II 5 NFB 2 40 - 40 33 

CH Total 5   30 600 * * 500 

Biogeografia 6 NFB 2 40 40 - 33 

Comportamento Animal 6 NFE 2 40 40 - 33 

Estágio Supervisionado II 6 NFE 6 120  - 120 100 

Estudo de Impacto Ambiental 6 NFE 2 40 20 20 33 

Manejo Sanitário e Tratamento de Efluentes 6 NFB 4 80 40 40 67 

Optativa II 6 NFB 4 80 * * 67 

Optativa III 6 NFE 2 40 * * 33 

Princípios de Análises Clínicas 6 NFE 4 80 40 40 67 

Trabalho de Conclusão de Curso I 6 NFE 4 80 - 80 67 

CH Total 6   30 600 * * 500 

Biologia Molecular e Genética Molecular 7 NFE 4 80 40 40 67 

Estágio Supervisionado III 7 NFE 6 120  - 120 100 

Etnobotânica 7 NFE 2 40 40 - 33 

Gestão e Planejamento Ambiental 7 NFE 4 80 60 20 67 

Manejo, Sustentabilidade e Conservação da 
Biodiversidade e Ecossistemas 

7 NFE 2 40 20 20 33 



 

79 

 

Disciplinas Per NFB/E CHS CHT CHt CHp Hrel 

Optativa IV 7 NFE 4 80 
 

* 67 

Trabalho de Conclusão de Curso II 7 NFE 4 80 - 80 67 

CH Total 7   26 520 * * 433 

*CHt e CHp dependem das disciplinas optativas cursadas 

 

 

 
CHT Hrel 

Carga Horária das Disciplinas 3280 2733 

Estágio Curricular Obrigatório 360 300 

Carga Horária (Disciplinas + Estágio 

Curricular Obrigatório 
3640 3033 

Atividades Complementares 240 200 

Carga Horária Total do Curso 3880 3233 

 
Onde: 
NFB: Núcleo de Formação Básica 
NFE: Núcleo de Formação Específica 
CHS: Carga horária (em horas-aula) semanal 
CHT: Carga horária (em horas-aula) total 
CHt: Carga horária (em horas-aula) de aulas teóricas 
CHp: Carga horária (em horas-aula) de aulas práticas 
Hrel: Carga horária total em horas (60 minutos) 

 

 

 

Quadro 6- Estrutura da Matriz Curricular do Curso de Ciências Biológicas – 
Modalidade Bacharelado para as turmas ingressantes no curso a partir de 2018/1. 
 

1º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Disciplinas NFB/E CHS CHT CHt CHp Hrel 

Atividade Prática Profissional NFB 2 40  - 40 33 

História do Pensamento Biológico NFB 2 40 40  - 33 

Biologia Celular NFB 4 80 40 40 67 

Histologia NFB 4 80 40 40 67 

Língua Portuguesa NFB 4 80 80  - 67 

Matemática Aplicada a Biologia NFB 2 40 40  - 33 

Química Geral NFB 2 40 30 10 33 

Morfologia Vegetal NFB 4 80 40 40 67 

CH Total   24 480 310 170 400 

2º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Cidadania, Ética e Espiritualidade NFB 2 40 40  - 33 

Geologia NFB 2 40 30 10 33 

Embriologia comparada NFB 2 40 30 10 33 

Bioestatística NFB 4 80 60 20 67 

Bioquímica  NFB 4 80 60 20 67 
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Física e Biofísica NFB 2 40 30 10 33 

Metodologia do Trabalho Científico NFB 2 40 40  - 33 

Tópicos especiais em Ciências 
Biológicas  

NFB 2 40 20 20 33 

Biologia de microorganismos e fungos NFB 2 40 20 20 33 

CH Total   22 440 330 110 367 

3º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Filosofia e Ética nas Ciências NFB 2 40 40  - 33 

Anatomia Humana NFB 2 40 20 20 33 

Geoprocessamento NFE 2 40 20 20 33 

Genética Básica NFB 4 80 60 20 67 

Microbiologia NFB 2 40 20 20 33 

Sistemática de Criptógamas NFB 2 40 20 20 33 

Zoologia dos Invertebrados NFB 6 120 60 60 100 

CH Total   20 400 240 160 333 

4º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Fisiologia Animal NFB 4 80 60 20 67 

Parasitologia NFB 4 80 40 40 67 

Ecologia NFB 4 80 60 20 67 

Sistemática das Fanerógamas NFB 4 80 40 40 67 

Zoologia dos Vertebrados NFB 4 80 60 20 67 

CH Total   20 400 260 140 333 

5º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Estágio Supervisionado I NFE 6 120 40 80 100 

Anatomia Comparada NFB 4 80 40 40 67 

Manejo Sanitário e Tratamento de 
Efluentes 

NFE 2 40 20 20 33 

Bioma Cerrado - Fitofisionomias e 
Manejo 

NFE 2 40 30 10 33 

Fisiologia Vegetal NFB 4 80 60 20 67 

Paleontologia NFB 2 40 30 10 33 

Limnologia NFE 2 40 20 20 33 

CH Total   22 440 * * 367 

6º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Estágio Supervisionado II NFE 6 120 40 80 100 

Ecologia de Campo NFE 2 40 20 20 33 

Estudos de Impactos Ambientais NFE 4 80 40 40 67 

Evolução NFB 4 80 80  - 67 

Imunologia NFB 2 40 20 20 33 

Optativa I NFE 2 40 20 20 33 

Optativa II NFE 2 40 20 20 33 

CH Total   22 440 * * 367 

7º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Estágio Supervisionado III NFE 6 120 40 80 100 
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Trabalho de Conclusão de Curso I NFE 6 120 40 80 100 

Biologia Molecular NFB 4 80 60 20 67 

Biogeografia NFB 2 40 40  - 33 

Meio Ambiente, Cultura e Sociedade NFE 2 40 40  - 33 

Optativa III NFE 4 80 40 40 67 

CH Total   24 480 * * 400 

8º Período - Ciências Biológicas Bacharelado 

Trabalho de Conclusão de Curso II NFE 6 120 40 80 100 

Biologia da Conservação NFB 2 40 40 - 33 

Princípios de Análises Clínicas NFE 4 80 60 20 67 

Microbiologia Ambiental e Industrial NFE 2 40 30 10 33 

Gestão e Planejamento Ambiental NFE 4 80 60 20 67 

Optativa IV NFE 2 40 20 20 33 

Optativa V   2 40 20 20 33 

CH Total   22 440 * * 367 

 
*CHt e CHp dependem das disciplinas optativas cursadas 

 
 
 
 

 

CHT Hrel 

Carga Horária das Disciplinas 3160 2633 

Estágio Curricular Obrigatório 360 300 

Atividades Complementares 320 267 

Carga Horária Total do Curso 3840 3200 

 
 

Onde: 
NFB: Núcleo de Formação Básica 
NFE: Núcleo de Formação Específica 
CHS: Carga horária (em horas-aula) semanal 
CHT: Carga horária (em horas-aula) total 
CHt: Carga horária (em horas-aula) de aulas teóricas 
CHp: Carga horária (em horas-aula) de aulas práticas 
Hrel: Carga horária total em horas (60 minutos) 

 

5.2.2 Disciplinas optativas 
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Quadro 7. Relação das disciplinas optativas oferecidas: 

Disciplina Optativas CHS CHT CHt CHp Hrel 

LIBRAS 4 80 40 40 67 

Meio Ambiente e Biotecnologia 2 40 20 20 33 

Botânica Econômica 2 40 20 20 33 

Educação Ambiental 2 40 20 20 33 

Etnobotânica 2 40 20 20 33 

Manejo de Animais de Laboratório 2 40 20 20 33 

Comportamento animal 2 40 40 - 33 

Técnicas de Coleta e Preparação Biológica 2 40 20 20 33 

Legislação Ambiental 2 40 40 - 33 

Patologia Geral 4 80 40 40 67 

Saúde Pública 2 40 40 - 33 

Saúde e Meio Ambiente 2 40 20 20 33 
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5.2.3 Ementas e Bibliografias  

5.2.3.1 Ementas e bibliografias referentes à matriz curricular das turmas 

ingressantes no curso até 2017/2, com tempo de integralização mínimo 

de sete semestres 

 

1º PERÍODO 

ATIVIDADE PRÁTICA PROFISSIONAL 

Ementa 

Aspectos da formação, atribuições e legislações que regulamentam a profissão do 
Biólogo. Áreas de atuação, ética profissional, espaços sociais e econômicos e 
relações ensino, pesquisa e extensão. 

Bibliografia básica 

CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. Petrópolis: Vozes, 2008. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J.A. Metodologia do Ensino de Ciências. 2ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 

RIOS, T. A. Ética e Competência. São Paulo: Cortez, 1993. 

Bibliografia complementar 

ODUM, E. P. Fundamentos deEcologia. São Paulo: Cengage, 2013. 

CAVINATTO, V. M. Saneamento Básico. 11ed. São Paulo: Moderna, 1994. 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. 

BINSFELD, P. C. Biossegurança em Biotecnologia. 1ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2004. 

SALLE, A. A. Bioética: a ética da vida sob múltiplos olhares. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2009. 

 

BIOLOGIA CELULAR 

Ementa 
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Evolução e diversidade celular. Composição química da célula. Membranas e 
organelas celulares: estrutura, morfologia e funções. Núcleo: organização e 
componentes. Mitose e meiose. Diferenciação, especialização e morte celular. 

Bibliografia básica 

ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

CAMPBELL, N. et al. Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8ed. São Paulo: 
Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia complementar 

COOPER, G. M. A célula. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

DE ROBERTIS; E, D. P. DE ROBERTIS JR., E. M. F. Bases da biologia celular e 
molecular. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

CHANDAR, N; VISELLI, S. Biologia Celular e Molecular Ilustrada. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 

LODISHI, H. Biologia Celular e Molecular.7ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

PURVES, W. K. Coleção vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

HISTOLOGIA  

Ementa 

Estudo da morfologia e funções dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso 
e dos principais sistemas orgânicos. Métodos de estudo em histologia. 

Bibliografia básica 

GENESER, F. Histologia: com bases moleculares. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 12ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2013. 

KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Bibliografia complementar 

JUNQUEIRA, L. C. Introdução ao estudo da histologia. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2005. 
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ROSS, M. H., PAWLINA, W. Histologia - Texto e Atlas: Correlações com Biologia 
Celular e Molecular. 7ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

GARTNER, L. P., HIATT, J. L. Atlas Colorido de Histologia, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 

EYNARD, A. R., VALENTICH, M. A., ROVASIO, R. A. Histologia e Embriologia 
Humanas: Bases Celulares e Moleculares. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

JUNQUEIRA, L. C. Biologia Estrutural dos Tecidos–Histologia (com CDRom). Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2005. 

 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO BIOLÓGICO 

Ementa 

Desenvolvimento do pensamento biológico. Aspectos históricos da teoria da 
Evolução e as principais teorias e métodos de investigação em Biologia. Estudo das 
relações étnico - raciais e a inclusão de temáticas relacionadas aos 
afrodescendentes. 

Bibliografia básica 

DAWKINS, R. Desvendando o arco-íris: ciência, ilusão e encantamento. Cia. das 
Letras. 2002. 

RIOS, T. A. Ética e Competência. São Paulo: Cortez, 1993. 

WILSON, E. O. A unidade do conhecimento: consiliência. São Paulo: Campus. 1999. 

Bibliografia complementar 

ODUM, E. P. Ecologia. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1988. 

ABRANTES, P. C. Filosofia da Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

WILSON, E. O. Naturalista: nova fronteira. São Paulo: Campus. 1997. 

SALLE, A. A. Bioética: a ética da vida sob múltiplos olhares. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2009. 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

LINGUA PORTUGUESA 

Ementa 
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Desenvolvimento da capacidade de leitura, analise e produção de textos a partir de 
elementos constitutivos para elaboração do ensaio acadêmico. Técnicas de síntese 
textual, observando as normas gramaticais vigentes. 

Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Língua portuguesa. São Paulo: Atlas, 2010. 

CUNHA, C. (org.) Nova gramática do português contemporâneo. São Paulo: Editora 
Lexikon, 2009. 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 3ed. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

Bibliografia complementar 

AZEREDO, J. C. Iniciação à sintaxe do português. 8ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2000. 

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2ed. São Paulo: 
Publifolha, 2008. 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 2ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2010. 

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2009. 

MONTEIRO, J. L. Morfologia portuguesa. 4ed. Campinas: Pontes, 2002. 

 

MATEMÁTICA APLICADA A BIOLOGIA 

Ementa 

Revisão da matemática básica. Equações e Inequações. Potências. Razão, 
proporção e porcentagem. Funções, gráficos e curvas. Limites de seqüências e de 
funções. Máximos e mínimos. Derivadas e regras de derivação. 

Bibliografia básica 

BATSCHELET, E. Introdução à Matemática para Biocientistas. 2ed. São Paulo: 
Editora Interciência e Edusp. 1978. 

IEZZI, G., MURAKAMI, C.; MACHADO N. J. Fundamentos de Matemática 
Elementar. Vol. 8, 5ed. São Paulo: Atual. 1993. 

FLEMMING, D. M; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limites, derivações e 
integração. 6ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

Bibliografia complementar 
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HARSHBARGER, R. J.; REYNOLDS, J. J. Matemática Aplicada: Administração, 
Economia e Ciências Sociais e Biológicas. 7ed. Porto Alegre: AMGH, 2006. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ed. São Paulo: Editora Habra, 
1994. 

BARBONI, A., PAULETTE, W. Fundamentos de Matemática: cálculo e análise - 
Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

ROGAWSKI, J. Cálculo. Vol.1, Porto Alegre: Artmed, 2008. 

HIMONAS, A; HOWARD, A. Cálculo – Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 
2005. 

 

MORFOLOGIA VEGETAL 

Ementa 

Célula vegetal: meristemas, histologia e morfologia externa dos componentes das 
Angiospermas e Gimnospermas. Estágios do crescimento da raiz e do caule. 
Adaptações ao ambiente. Fecundação, polinização e dispersão de frutos e 
sementes. 

Bibliografia básica 

CUTTER, E. G. Anatomia Vegetal: células e tecidos. 2ed, São Paulo: Roca, 1986. 

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

VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. Botânica - Organografia. 4ed. Viçosa: UFV, 2003.  

Bibliografia complementar 

APEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia Vegetal. 
Viçosa: UFV, 2003. 

CUTTER, E. G. Anatomia Vegetal: órgãos, experimento e interpretação. 2ed, São 
Paulo: Roca, 2002. 

FERRI, M. G. Botânica - Morfologia Externa das Plantas (Organografia). São Paulo: 
Melhoramentos, Universidade de São Paulo. 1976. 

CUTLER, D. F., BOTHA, T., STEVENSON, W. Anatomia Vegetal: Uma Abordagem 
Aplicada. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal, 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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QUÍMICA GERAL 

Ementa 

Estruturas atômicas. Classificação periódica dos elementos. Ligações químicas. 
Termodinâmica, cinética e equilíbrio químico. Eletroquímica. Noções básicas de 
segurança de laboratório. Estudo experimental de processos químicos elementares. 

Bibliografia básica 

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

RUSSEL, J. B. Química geral. Vol. 1 e 2, 2ed. São Paulo: Pearson, 2012. 

UCKO, D. A., Química para as Ciências da Saúde: Uma Introdução à Química Geral, 
Orgânica e Biológica. São Paulo: Manole, 1992. 

Bibliografia complementar 

MAHAN, B. M.; KATHLEEN, R. J. Química - Um Curso Universitário. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2009. 

CAREY, F. A. Química Orgânica. Vol. 1 e 2, 7ed. Porto Alegre: AMGH. 2011. 

CHANG, R. Química Geral. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 

BRADY, J. E., SENESE, F. A., JESPERSEN, N. D. Química: a matéria e Suas 
Transformações - Vol. 1, 5ed. São Paulo: LTC, 2009. 

VOGEL, A. I. et al. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 

 

2º PERÍODO 

ANATOMIA HUMANA 

Ementa 

Estudo morfofuncional dos sistemas orgânicos que constituem o corpo humano: 
articular, esquelético, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, 
urinário, genital (masculino e feminino) e endócrino. Correlação morfofuncional 
clínica do corpo humano 

Bibliografia básica 

TORTORA, J.G.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9.Ed. 
Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Editora 
Atheneu, São Paulo, 2003. 



 

89 

 

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Vol.2, 22ed. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia complementar 

MOORE, K.I.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 
6ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,2011. 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

SERGE, T. Atlas de Anatomia palpatória –do pescoço, do tronco e do membro. Vol. 
1 e 2. São Paulo: Editora Manole, 2009. 

FATTINI, C. A. Anatomia Básica dos Sistemas Orgânicos. 2ed. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2005. 

FREITAS, V. Anatomia: Conceitos e Fundamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2008. 

 

BIOESTATÍSTICA 

Ementa 

Conceitos básicos: variáveis, amostras, parâmetros e estimativas. Estatística 
descritiva, probabilidades, testes de hipóteses, distribuição normal, intervalos de 
confiança e testes de significância. Noções de técnicas de amostragem. 
Organização de dados quantitativos e representação gráfica.  

Bibliografia básica 

BERQUÓ, E. S.; SOUZA, J. M. P.; GOTLIEB, S. L. P. Bioestatística. 2ed. São Paulo: 
EPU,2003. 

BUSSAB, W.; MORETIN, P. Estatística Básica. Rio de Janeiro: Atual. 1986. 

VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 3ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

Bibliografia complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CENTENO, A. J. Curso de estatística aplicada à biologia. 2ed. Goiânia: UFG, 2002. 

MARTINS, G. A.; DOMINGUES, O. Estatística Geral e Aplicada. 4ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

MOORE, S. D. A Estatística Básica e Sua Prática. 3ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  
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BIOQUÍMICA 

Ementa 

Estudo das estruturas e respectivas funções das macromoléculas biológicas. 
Carboidratos, proteínas, lipídeos e vitaminas. 

Bibliografia básica 

CAMPELL, M. K. Bioquímica. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

LEHNINGER, A. L., COX, N., YARBOROROUH, K. Princípios de Bioquímica. 4ed. 
São Paulo: Editora Sarvier, 2006. 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 

Bibliografia complementar 

ALFENAS, A. C. Eletroforese e marcadores bioquímicos em plantas e 
microrganismos. Viçosa: UFV, 2006. 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. São Paulo: Cecage, 2007. 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica Básica. Vol. 1 São Paulo: Cecage, 2006. 

CHAMPE, P. C. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 4ed. 
Tradução de W.R. L. e A. A. Simões. São Paulo: Sarvier, 2006. 

 

EMBRIOLOGIA 

Ementa 

Aparelhos reprodutores feminino e masculino. Fecundação, embriogênese, 
gastrulação, neurulação, dobramento do embrião. Anexos embrionários. Período 
fetal e malformações congênitas. 

Bibliografia básica 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. 5ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan,2000.  

SADLER, T. W. Embriologia médica. 9ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004. 
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Bibliografia complementar 

CARLSON, B. M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 1996. 

ALVES, M. S. D.; CRUZ, V. L. B. Embriologia. 6ed. Belo Horizonte: Imprensa 
Universitária da UFMG, 2000. 

LEESON, T. S.; LEESON, C. R. Histologia. Rio de Janeiro: Interamericana. 1994.   

COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2003. 

GARCIA, S. L., FERNÁNDEZ, C. G. Embriologia, 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

 

FÍSICA E BIOFÍSICA 

Ementa 

Fluidos: pressão hidrostática e atmosférica. Trabalho e energia mecânica. 
Termometria: capacidade térmica e calor específico. Leis da Termodinâmica. 
Bioenergética. Física do metabolismo energético. Eletromagnetismo e ondas. 

Bibliografia básica 

GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002. 

HENEINE, I. F. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 1999.  

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. 
São Pulo: Harbra, 1982. 

Bibliografia complementar 

DURAN, J. E. R. Biofísica: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: MAKRON 
BOOKS, 2003. 

NARDY, M. C.; SANCHES, J. G.; STELLA, M. B. Bases da Bioquímica e Tópicos de 
Biofísica - Um Marco Inicial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

MOURÃO JR, C. A; ABRAMOV, D. M. Biofísica Essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

COMPRI-NARDY, M. B.; STELLA, M. B.; OLIVEIRA, C. de. Práticas de Laboratório 
de Bioquímica e Biofísica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

MOURÃO JR; C. A.; ABRAMOV, D. M. Curso de Biofísica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
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METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

Ementa 

Especificidades do conhecimento e da pesquisa nas diversas áreas da ciência. 
Introdução ao método científico. Ciência e senso comum. Elaboração de projetos de 
pesquisa e redação de relatórios acadêmicos e artigos científicos. 

Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 5ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

PEREIRA, J. M. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 
2010. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

Bibliografia complementar 

BELL. J. Projeto de pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva 2006. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 6ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa cientifica em ciências. São Paulo: Atlas, 
2009. 

RAMOS, A. Metodologia da pesquisa cientifica. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE BIOLOGIA I 

Ementa 

Discussão de temas interdisciplinares no âmbito das Ciências Biológicas. Reflexão 
sobre questões polêmicas ligadas a privacidade e confidencialidade, problemas 
acerca do início e final da vida, clonagem e transplante por meio da prática de 
seminários. 

Bibliografia básica 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13ed. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

SNUSTAD, P. D.; SIMMONS, J.M. Fundamentos de Genética, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

SEGRE, M.; CONHEN, C. Bioética. São Paulo: Editora Universidade São Paulo, 
1995. 
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Bibliografia complementar 

MANO, E. B. Meio ambiente, poluição e reciclagem. 2ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

KRAUT, R. Aristóteles: e ética a Nicômaco. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 

REIS, L. dos; FADIGAS, E. A. A., CARVALHO, C. E. Energia, Recursos Naturais e a 
Prática do Desenvolvimento Sustentável. 2ed. São Paulo: Manole, 2012. 

RUSCHEINSKY, A. (org.) Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas, 2ed. Porto 
Alegre: Penso, 2012. 

DUARTE, L. M. G. Dilemas do Cerrado: entre o ecologicamente (in)correto e o 
socialmente (in)justo. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

 

SISTEMÁTICA DE ALGAS, FUNGOS E CRIPTOGAMAS 

Ementa 

Nomenclatura botânica e sistemas de classificação. Morfologia e sistemática das 
algas, fungos, briófitas e pteridófitas. Coleta de material e técnicas de herborização. 
Evolução dos sistemas de reprodução. 

Bibliografia básica 

JOLY, A. B. Botânica - Introdução à Taxonomia Vegetal. 13ed. São Paulo: Nacional. 
2005.  

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

GUERRERO, R. T. Glossário Ilustrado de Fungos: Termos e Conceitos Aplicados a 
Micologia. 2ed. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

Bibliografia complementar 

FRANCESCHINI, I. M. et al. Algas: Uma abordagem filogenética, taxonômica e 
ecológica. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 

REVIERS, B. de. Biologia e Filogenia das Algas. Porto Alegre: ArtMed, 2008. 

SOUZA, V. C. Botânica sistemática. 3ed. Nova Odessa/SP: Instituto Plantarum, 
2012. 

OLIVEIRA, E. C. Introdução à Biologia Vegetal. 2a ed. São Paulo: EDUSP, 2003. 

KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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3º PERÍODO 

ANATOMIA COMPARADA 

Ementa 

Comparação entre os sistemas circulatório, respiratório, digestório, excretor, 
nervoso, endócrino e reprodutor das classes de vertebrados: peixes, anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos. Relações evolutivas (homologia e analogia) e parentesco 
entre os grupos. 

Bibliografia básica 

DANGELO, J. C.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São 
Paulo: Atheneu, 2004. 

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

KAREL, F. L. Anatomia funcional dos vertebrados: uma perspectiva evolutiva. 3ed. 
São Paulo: Cengage, 2014. 

Bibliografia complementar 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 5ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

WOLPERT, L. et al. Princípios de biologia do desenvolvimento. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 

KARDONG; K. V. Vertebrados: anatomia comparada função e evolução. São Paulo: 
Roca 2010. 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 7ed. Rio de Janeiro: Guanabra 
Koogan, 2002. 

LEWIN, R. Evolução Humana. São Paulo: Atheneu, 1999. 

 

BIOQUÍMICA APLICADA 

Ementa 

Bioenergética e metabolismo, glicólise, ciclo do ácido cítrico, oxidação de ácidos 
graxos, degradação de aminoácidos e produção de uréia. Fosforilação oxidativa. 
Fotossíntese. Síntese de carboidratos, lipídeos e proteínas.  

Bibliografia básica 

LEHNINGER, A. L. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Sarvier, 1995. 
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STRYER, L. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 

VOET, D. Fundamentos de Bioquímica. São Paulo: Artmed, 2002. 

Bibliografia complementar 

HARPER, H. A. Manual de Química Fisiológica. São Paulo: Atheneu, 1992. 

OKUNO, E. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982. 

CISTERNAS, J.R.; VARGA, J.; MONTE, O. Fundamentos de bioquímica 
experimental. 2ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 4ed. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2015. 

SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica, Vol. 2,6ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

 

CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 

Ementa 

Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, 
responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o 
mundo do trabalho. Direitos Humanos e religião. Valores e dignidade humana 
fundamentados na fé cristã. Globalização e fundamentalismos religiosos. Religião e 
justiça social. 

Bibliografia Básica 

 

BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: 
PUC/UniEVANGÉLICA, 2010. 
 
GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 
 
GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 
 

Bibliografia Complementar. 

 
COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e 
abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
 
LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
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SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São 
Paulo: Hagnos, 2009. 
 
TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo 
de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 
 
WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: 
EDU-UnB, 2015. 
 

ECOLOGIA 

Ementa 

Condições físicas e disponibilidade de recursos. Interações entre as espécies. 
Estrutura e crescimento populacional. Padrões espaço - temporais de populações e 
comunidades. Ecossistemas: fluxo de energia e ciclo dos elementos. Políticas de 
conservação e educação ambiental. 

Bibliografia básica 

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

ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage, 2013. 

TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ed. 
Porto Alegre: Artmed. 2005. 

Bibliografia complementar 

GOODLAND, R. Ecologia do cerrado. São Paulo: Itatiaia, 1979. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2003. 

ODUM, E. P. Ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2008, 612 p. 

MARTINS, C. Biogeografia e ecologia. 5ed. São Paulo: Nobel, 1985. 

VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 2ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

FISIOLOGIA HUMANA 

Ementa 

Estudo dos princípios fisiológicos gerais a partir do conceito central de homeostasia. 
Dinâmica de funcionamento dos sistemas e os aspectos integrativos na manutenção 
da homeostase. 
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Bibliografia básica 

GUYTON, A. C. & Hall, J.B. Tratado de Fisiologia Médica. 10ed. São Paulo: 
Saunders, 2006. 

TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 

BERNE, R. M., Levy, M.N., Koeppen, B.M & Stanton, B.A. Fisiologia.5ed. São Paulo: 
Elsevier, 2004. 

Bibliografia complementar 

CINGOLANI, H.E., Houssay, A. & cols. Fisiologia Humana de Houssay. 7ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 

COSTANZO, L.S. Fisiologia. 2ed.São Paulo: Elsevier, 2004. 

SILVERTHORN, DeeUnglaub. Fisiologia Humana, 5ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 

GANONG, W.F. Fisiologia Médica. 22ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 

GUYTON, A.C. Fisiologia Humana. 6ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

 

SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS 

Ementa 

Sistemática e Reprodução de Gimnospermas e Angiospermas. Evolução dos 
caracteres morfológicos e do sistema reprodutivo. Identificação botânica. 

Bibliografia básica 

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum. 2005.  

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

BRESINSKY, Andreas. Tratado de botânica de Strasburger. 36ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 

Bibliografia complementar 

JOLY, A.B. Botânica - Introdução à Taxonomia Vegetal. 13ed. São Paulo: Nacional. 
2005.  

OLIVEIRA, Eurico Cabral de. Introdução à biologia vegetal. 2ed. São Paulo: Edusp, 
2003. 
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VIDAL, Waldomiro Nunes. Botânica: organografia: quadros sinóticos ilustrados de 
fanerógamos. 4ed. Viçosa: UFV, 2009. 

BARROSO, G.M. Sistemática de angiospermas do Brasil. 2ed. Viçosa: Editora UFV, 
2010. 

JUDD, Walter S. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 

 

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS 

Ementa 

Nomenclatura e sistemática zoológica. Critérios utilizados para classificar os 
animais. Morfologia, ecologia e evolução de Protozoa e Metazoários. 

Bibliografia básica 

BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. 6ed. São Paulo: Roca Editora, 1996. 

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

MOORE, J. Uma introdução aos invertebrados. São Paulo: Santos. 2003. 

Bibliografia complementar 

FRANSOZO, Adilson. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo: Roca, 2016. 

RIBEIRO-COSTA, C.S.; ROCHA, R. M. Invertebrados: Manual de aulas práticas. 
Ribeirão Preto: Holos Editora, 2002. 

PECHENIK, J. A. Biologia dos Invertebrados. 7ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

BRUSCA, R. C. BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
koogan, 2007. 

COSTA, C. S. R. Invertebrados - Manual de Aulas Práticas. São Paulo: Holos, 2006. 

 

4º PERÍODO 

EVOLUÇÃO 

Ementa 

Seleção natural e evidências da teoria evolutiva. Tópicos em genética de 
populações. Deriva genética. Conceitos de espécie. Especiação, extinção e 
irradiação. Coevolução. Macroevolução. Evolução humana. 
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Bibliografia básica 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

DARWIN, C. A origem das espécies. Brasília/São Paulo: Melhoramentos/UnB, 1982. 

Bibliografia complementar 

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

LEWIN, R. Evolução Humana. São Paulo: Atheneu, 1999. 

FUTUYMA, D. J. Biologia evolutiva. 2ed. Ribeirão Preto: FUNPEC-SBG/CNPq, 2002. 

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia – Vol. 2, Evolução, Diversidade e 
Ecologia. 8ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

FREEMAN, S.; HERRON, J. C. Análise evolutiva. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

FILOSOFIA E ÉTICA NAS CIÊNCIAS 

Ementa 

Conceitos básicos: modelos, hipóteses, leis, teorias, indução e dedução. As 
correntes científicas e seus contextos históricos. Tópicos de Filosofia em Biologia. 
Fundamentos de ética nas ciências. Bioética e direitos humanos. 

Bibliografia básica 

ANDERY, M.A. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. São 
Paulo/Rio de Janeiro: EDUC, Espaço e Tempo, 1994. 

ARANHA, M.L.A.; MARTINS, M.H.P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 2ed. São 
Paulo: Moderna, 1993. 

SÁ, A.L. de. Ética Profissional. 4ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

Bibliografia complementar 

ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 8ed. São Paulo: 
Loyola, 2004. 

CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. 

TOZZINI, D. L. Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn: Conceitos de Racionalidade 
Científica. São Paulo: Atlas, 2014. 
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ABRANTES, P. C. Filosofia da Biologia. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 

RIOS, T.A. Ética e Competência. Vol.16, 16ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

FISIOLOGIA VEGETAL 

Ementa 

Processos de absorção de água, sais minerais e gases. Transpiração. Estresse 
hídrico. Nutrição. Fotossíntese. Metabolismo do nitrogênio. Translocação de solutos 
orgânicos. Desenvolvimento vegetal: hormônios, tropismo e fatores ambientais. 

Bibliografia básica 

KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

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

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

Bibliografia complementar 

FERRI, M.G. Fisiologia Vegetal. Vol.1, São Paulo: EDUSP, 1985. 

AWAD, M.; CASTRO, P. R. C. Introdução à Fisiologia Vegetal. São Paulo: 
Nobel,1983. 

LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Paulo: RiMa, 2001. 

SALISBURY, F. B. Fisiologia das plantas. 4ed. São Paulo: Cengage, 2012. 

PRADO, C.H.B.D.A.; CASALI, C.A. Fisiologia Vegetal: práticas em relações hídricas, 
fotossíntese e nutrição mineral. 1ed. São Paulo: Manole, 2006. 

 

GENÉTICA BÁSICA 

Ementa 

Reprodução como base da hereditariedade. Natureza do material genético, 
princípios da genética Mendeliana Moderna, padrões de herança e ação dos genes. 
Mutações gênicas, cromossômicas e doenças genéticas. Constituição genética da 
população: o equilíbrio de Hardy-Weinberg, frequências alélicas e fatores que as 
alteram. 

Bibliografia básica 
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BROWN, AT. Genética - Um Enfoque Molecular, 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

SNUSTAD, P. D.; SIMMONS, J.M. Fundamentos de Genética, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

VOGEL, F; MOTULSKY, A. G., MOTTA, P. A. Genética Humana. 3ed. Guanabara 
Koogan, 2000. 

Bibliografia complementar 

BORGES-OSÓRIO, L. M. R.; ROBINSON, MW. Genética Humana, 2ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 

PIMENTEL, M. G.; GALLO, C V. M, SANTOS-REBOUÇAS, C. B. Genética 
Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

GRIFFITHS, J. F. A., WESSLER, R. S., CARROLL, B.S; DOEBLEY, J. Introdução à 
Genética, 10ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

SCHAEFER, B.G.; THOMPSON, J. Genética Médica: uma abordagem integrada. 
Porto Alegre: Artmed, 2015. 

OTTO, A. P.; MINGRONI-NETTO, C. R. Genética médica. São Paulo: Rocca, 2013. 

 

IMUNOLOGIA 

Ementa 

Respostas imunológicas inatas e adquiridas, histofisiologia do sistema imune, 
processamento e apresentação de antígenos. O sistema imune e a resistência do 
hospedeiro. Imunidade humoral mediada por anticorpos e a resposta inflamatória. O 
MHC, reações de hipersensibilidade e a resposta imune aos transplantes. 

Bibliografia básica 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia celular e molecular. 8ed. 
São Paulo: Revinter, 2011. 

CALICH, V. L. G.; VAZ, C. A. C. Imunologia. 2ed. São Paulo: Revinter, 2009.  

JANEWAY, C. A. et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 5ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2002.  

Bibliografia complementar 

DELVES, J. P.; MARTIN, J. S.; BURTON, R. D., ROITT, M. I. Fundamentos de 
Imunologia. 12ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
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FORTE, N. W. C. Imunologia: Do básico ao Aplicado. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 

PLAYFAIR, L. J. H., CHAIN, M. B. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos 
Fundamentais, 9ed. São Paulo: Manole, 2013. 

ROITT, I.; BROSTOFF, J.; MALE, D. Imunologia.6ed. São Paulo: Manole, 2003. 

STITES, D P. et al. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1992. 

 

LIMNOLOGIA 

Ementa 

Propriedades físico-químicas da água. Teorias de estrutura e funcionamento de 
ambientes lóticos e lênticos. Comunidades límnicas. Eutrofização. Manejo de bacias 
hidrográficas e recuperação de ecossistemas aquáticos. Legislação relacionada à 
qualidade da água e à classificação de corpos aquáticos. 

Bibliografia básica 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2011. 

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Limnologia. São Paulo: Oficina de textos, 2013. 

BICUDO, C. E.; BICUDO, D. C. B. Amostragem em Limnologia. São Carlos: Editora 
Rima, 2005. 

Bibliografia complementar 

PURVES, W. K. Vida, a ciência da biologia. Vol. 2, Porto Alegre: Artmed, 2009. 

GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais 3ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

TUNDISI, J. G. Água no Século XXI. Enfrentando a Escassez. São Carlos: Rima 
Editora, 2003. 

BEGON, M. Ecologia: De indivíduos a ecossistemas. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

GUREVITCH, J. Ecologia vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

MANEJO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Ementa 
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Ciência de animais de laboratório: legislação e ética na experimentação animal e os 
3 R’s como métodos de redução no uso de animais. Biossegurança. Técnicas 
empregadas no manejo reprodutivo e experimental.  

Bibliografia básica 

ANDRADE, A.; PINTO, S. C.; OLIVEIRA, R. S. Animais de Laboratório Criação e 
Experimentação. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 

ANDERSEN, M. L. et al. Princípios éticos e práticos do uso de animais de 
experimentação. São Paulo: UNIFESP –Universidade Federal de São Paulo, 2004. 

Andrade, S.C. Pinto, R.S. Oliveira. (Orgs.) Animais de Laboratório: criação e 
experimentação. 2ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

Bibliografia complementar 

BRASIL. Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que regulamenta o inciso VII do § 
1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso 
científico de animais; revoga a Lei no 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 
out. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11794.htm>. Acesso em 17 ago. 2013. 

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL. 
Resolução Normativa nº 1, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 set. 2012. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0229/229758.pdf>. Acesso em 17 ago. 2013. 

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL. 
Resolução Normativa nº 26, de 22 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 dez. 2010. Disponível em: 
<https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/ceua-resolucoes-
normativas-do-concea-no-02.pdf>. Acesso em 17 ago. 2013. 

STORER, T. I. et al. Zoologia Geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 

ALCOCK, J. Comportamento Animal: Uma Abordagem Evolutiva, 9ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2015. 

 

ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS 

Ementa 

Abordagem sistemática, evolutiva, morfofisiológica e ecológica dos grupos 
Hemichordata e Chordata: Urochordata, Cephalocordata, Agnatha, Condrichthyes, 
Osteychtyes, Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia.. 

Bibliografia básica 
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HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

POUGH, F. H.; HEISER, J. B.; McFARLAND, W. N. A. Vida dos Vertebrados. 3ed. 
São Paulo: Atheneu, 2003. 

STORER, T. I. et al. Zoologia geral. 6ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1991. 

Bibliografia complementar 

HILDEBRAND, M. Análise da Estrutura dos Vertebrados. São Paulo: Atheneu, 1995. 

KAREL, F. L. Anatomia funcional dos vertebrados: uma perspectiva evolutiva. 3ed. 
São Paulo: Cengage, 2014. 

SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal - Adaptação e Meio Ambiente, 5ed. São 
Paulo: Santos, 2013. 

KARDONG, V. K. Vertebrados: Anatomia comparada, função e evolução. São Paulo: 
Rocca, 2011. 

FREITAS, V. de. Anatomia – Conceitos e Fundamentos. São Paulo: Artmed, 2004. 

 

5º PERÍODO 

BIOMA CERRADO- FITOFISIONOMIAS E MANEJO 

Ementa 

Características físicas e fito - fisionomias do bioma Cerrado. Impactos ambientais e 
políticas de proteção à vegetação nativa.  

Bibliografia básica 

AGUIAR, Ludmilla Moura de Souza. Cerrado: ecologia e caracterização. Brasília: 
Embrapa/Cerrado, 2004. 

MORO, RosemeriSegecin. Biogeografia do cerrado nos campos gerais. Ponta 
Grossa: UEPG, 2012.  

BRAGA, Adriana Reatto dos Santos. Cerrado: ecologia e flora. Vol.2. Brasília, DF: 
Embrapa Informação Tecnológica; Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 

Bibliografia complementar 

GOODLAND, R.; FERRI, M. G. Ecologia do Cerrado. Belo Horizonte: Livraria Itatiaia 
Editora Ltda, 1979. 
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ROSA, A. H.; FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, V. (org.). Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. São Paulo: Bookman, 2012. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004 

DUARTE, L. M. G. Dilemas do Cerrado: entre o ecologicamente (in)correto e o 
socialmente (in)justo. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

SOUZA, A. L. de. Florestas Nativas: estrutura, dinâmica e manejo. Viçosa: Editora 
UFV, 2013. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Ementa 

Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo e/ou 
laboratorial. Atividades de extensão e treinamento prático em empresas que 
desenvolvam atividades de interesse em meio ambiente. 

Bibliografia básica 

PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Ed. Cortez, 
2002. 

BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. 4ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009. 

Bibliografia complementar 

LAKATOS, E. M., Marconi, M. A. Fundamentos de metodologia científica, 7ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. Lei 
11.788, 7p. de 25 de setembro de 2008. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de Ciências 
Biológicas, 2014. 

 

GEOLOGIA 
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Ementa 

O universo e o sistema solar. Formação da Terra e diferenciação de suas camadas. 
Introdução à deriva continental e tectônica de placas. A litosfera terrestre. Minerais. 
Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. O tempo geológico e seus registros. 
Intemperismo e erosão. Geodinâmicas externa (papel geológico da água, do vento e 
do gelo) e interna (vulcanismo e terremoto). 

Bibliografia básica 

POPP, J. H. Geologia Geral. 5ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995. 

TEIXEIRA, W. et al. (org.) Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

DAS, B. M. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage, 2011. 

Bibliografia complementar 

McALESTER, A. L. História geológica da vida. São Paulo: Edgar Blucher, 2002. 

LAPORTE, L. F. Ambientes antigos de sedimentação. São Paulo: Edgard Blucher, 
1988. 

OZIMA, M. Geo-história: a evolução global da Terra. Brasília: Editora UnB, 1991. 

POMEROL, C. et al. Princípios de Geologia: Técnicas, modelos e teorias, 14ed. São 
Paulo: Bookman, 2013. 

BRADY, N. C., WEIL, R. R. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos. São 
Paulo: Bookman, 2013. 

 

GEOPROCESSAMENTO 

Ementa 

Introdução à cartografia e coordenadas geoespaciais. Sistemas de Informações 
Geográficas. Sensoriamento Remoto e sensores geoestacionários. Aplicação do 
geoprocessamento em estudos ambientais. 

Bibliografia básica 

GALVÍNCIO, Josiclêda da Domininao. Sensoriamento remoto e análise ambiental. 
Recife: UFPE, 2012. 

LONGLEY, P. A. Sistemas e ciência da informação geográfica. 3ed. São Paulo: 
Bookman, 2013. 

FLORENZANO, T. G. Iniciação em sensoriamento remoto. 3ed. São Paulo: Oficina 
dos Textos, 2011. 
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Bibliografia complementar 

NOVO, E. M. L. de M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 4ed. São 
Paulo: Edgar Blucher, 2010. 

BURROUGH, P. A. Principles of geographical information systems for land resources 
assessment.New York: Ed. Oxford University Press, 1988. 

FERREIRA, N. J. Aplicações Ambientais Brasileiras dos Satélites Noaa e Tiros-N. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 

OLIVEIRA, M., SARAIVA, S. C. Fundamentos de Geodésia e Cartografia - Série 
Tekne. São Paulo: Bookman, 2016. 

PONZONI, F. J. Sensoriamento remoto da vegetação. 2ed. São Paulo: Oficina dos 
Textos, 2012. 

 

MICROBIOLOGIA 

Ementa 

Morfologia, fisiologia e genética de grupos de interesse microbiológico: bactérias, 
fungos e vírus. Agentes antimicrobianos. Isolamento, cultura e métodos de 
identificação de microrganismos. 

Bibliografia básica 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock.12ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010.  

PELCZAR, M. J. Microbiologia, conceitos e aplicações. 2ed. São Paulo: Pearson, 
2009. 

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. Rio de Janeiro: São Paulo: 
Atheneu, 2008. 

Bibliografia complementar 

HOFLING, J. F. Microscopia de luz em microbiologia. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MEZZARI, A.; FUENTEFRIA, A. M. Micologia no Laboratório Clínico. São Paulo: 
Manole, 2012. 

MINAMI, P. S. Micologia. Métodos laboratoriais de diagnóstico das micoses. São 
Paulo: Manole, 2002. 

CHAMPE, P. C. Microbiologia ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

TORTORA, G. J. Microbiologia. 10ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 



 

108 

 

 

OPTATIVA I  

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

PALEONTOLOGIA 

Ementa 

Processos e ambientes de fossilização e o uso estratigráfico dos fósseis. As 
transformações paleoambientais da Terra. Implicações da Paleontologia na biologia 
evolutiva e na biogeografia. Extinções em massa. Padrões de diversificação dos 
principais grupos de organismos no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Legislação 
ambiental relacionada à Paleontologia. 

Bibliografia básica 

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

CARVALHO, I. S. (Ed.) Paleontologia: microfósseis e paleoinvertebrados. Vol.2, 3ed. 
Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 

CARVALHO, I. S. (Ed.) Paleontologia: paleovertebrados, paleobotânica. Vol.3, 3ed. 
São Paulo: Interciência: 2011. 

Bibliografia complementar 

LAPORTE, L. F. Ambientes antigos de sedimentação. São Paulo: Edgard Blucher, 
1988. 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

GOULD, S. J. O sorriso do flamingo: reflexões sobre história natural. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

MCALESTER, A. L. História Geológica da Vida. São Paulo: Blücher/EDUSP, 1969. 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

PARASITOLOGIA 

Ementa 

Parasitismo como interação biológica e sua evolução. Adaptação para a vida 
parasitária. Morfologia, ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, fatores 
epidemiológicos, métodos de controle e diagnóstico laboratorial de helmintos e 
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protozoários parasitos do homem. Identificação e biologia de artrópodes vetores de 
doenças parasitárias. 

Bibliografia básica 

CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia Humana: e seus fundamentos gerais. 
2ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 12ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 3ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 

Bibliografia complementar 

BARNES, R.D. Zoologia dos Invertebrados. 6ed. São Paulo: Editora Roca. 1996. 

FERREIRA, M. U. Parasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

MORAES, R. G., et al. Parasitologia e Micologia Humana, 5ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

REY, L. Parasitologia, 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

CIRIADES, P. G. J. Manual de patologia clínica: análises clínicas, toxicologia, 
biologia molecular, citologia e anatomia patológica. São Paulo: Atheneu, 2009. 

 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE BIOLOGIA II 

Ementa 

Coleções biológicas. Conhecimento sobre organização e produção de coleções 
biológicas animais, vegetais e microbiológicas. 

Bibliografia básica 

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

BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. 6ed. São Paulo: Roca Editora 1996. 

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

Bibliografia complementar 

BENSUSAN, N. Conservação da Biodiversidade em áreas protegidas. São Paulo: 
FVG, 2006. 
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BRAGA, A. R. S. Cerrado: ecologia e flora. Brasília, DF: Embrapa Informação 
Tecnológica; Planaltina: Embrapa Cerrados, 2008. Vol.2. 

KARDONG, V. K. Vertebrados: Anatomia comparada, função e evolução. São Paulo: 
Rocca, 2011. 

FRANSOZO, Adilson. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo: Roca, 2016. 

STORER, T.I.; USINGER, R. L; STEBBINS, R. C.; NIBAKKEN, J. W.Zoologia Geral. 
6ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1991. 

 

6º PERÍODO 

BIOGEOGRAFIA 

Ementa 

Histórico e conceitos básicos. Teorias biogeográficas. Eventos tectônicos. 
Glaciações. Biogeografia histórica e ecológica. Conservação da biodiversidade e 
Biogeografia. 

Bibliografia básica 

AMORIN, D. S. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto: Holos 
Editora, 2002. 

FIGUEIRÓ, A. Biogeografia: dinâmicas e transformações da natureza. São Paulo: 
Oficina dos Textos, 2015. 

CARVALHO, C. J. B.; ALMEIDA, E. A. B. Biogeografia da América do Sul. Análise do 
tempo, espaço e forma. 2ed. São Paulo: Roca. 2016. 

Bibliografia complementar 

DREW, D. Processos interativos homem-meio ambiente. 2ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1989. 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

FREEMAN, S.; HERRON, J. C. Análise evolutiva. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

ODUM, E. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1983. 

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia – Vol. 2: Evolução, Diversidade e 
Ecologia. 8ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Ementa 

Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo e/ou 
laboratorial, atividades de extensão e treinamento prático em empresas que 
desenvolvam atividades de interesse em saúde e biotecnologia. 

Bibliografia básica 

PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Ed. Cortez, 
2002. 

BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. 4ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009. 

Bibliografia complementar 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica, 7ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. Lei 
11.788, 7p. de 25 de setembro de 2008. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de Ciências 
Biológicas, 2014. 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ementa 

Descrição, qualificação, quantificação, métodos de avaliação e legislação de 
impactos ambientais. Análise de relatórios de impacto ambiental. 

Bibliografia básica 

PHILIPPI JÚNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2010. 
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SANCHÉZ, L E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2013. 

SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de 
textos, 2004. 

Bibliografia complementar 

BECHARA, E. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional 
das Unidades de Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009 

BARBOSA, R. P. Avaliação de Risco e Impacto Ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 

CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA 001/86: 
Dispõe sobre os Critérios Básicos e Gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMMA. Brasília-DF, 1986. 

BARSANO, P. R., BARBOSA, R. P, IBRAHIN, F. D. Legislação Ambiental. São 
Paulo: Érica, 2014. 

WAKIM, V. R. Perícia Contábil e Ambiental: Fundamentação e Prática. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

MANEJO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Ementa 

Caracterização e alternativas químicas e físico-químicas para o tratamento de águas 
residuárias. Transferência de oxigênio. Processos aeróbios, anaeróbios e 
combinados.  

Bibliografia básica 

MIERZWA, J. C. Água na indústria - uso racional e reuso. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2005. 

TELLES, D. D. Reúso da água: conceitos, teorias e práticas. 2ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2010. 

PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: USP, 2005. 

Bibliografia complementar 

LEME, E. J. A. Manual prático de tratamento de águas residuárias. São Carlos: 
EduFSCAR, 2010. 

Von SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 
2ed. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 
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ANDREOLI, C. V.; et al. Lodo de esgotos: tratamento e disposição final. Belo 
Horizonte: UFMG, 2001. 

METCALF, E. Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. 5ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2016. 

IBRAHIN, F. D.; IBRAHIN, F. J., CANTUÁRIA, E. R. Análise Ambiental - 
Gerenciamento de Resíduos e Tratamento de Efluentes. São Paulo: Érica, 2015. 

 

OPTATIVA II 

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

OPTATIVA III  

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

PRINCÍPIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Ementa 

Conteúdos explorados em laboratórios de análises clínicas: conceitos, vidrarias, 
equipamentos, técnicas e funcionamento, níveis de complexidade, perspectivas 
futuras, associação com a pesquisa, importância clínica e epidemiológica e noções 
gerais das causas de erro diagnóstico. Siglas, abreviações e sinonímias dos exames 
e termos técnicos relacionados ao laboratório.  

Bibliografia básica 

RAVEL, R., Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

JANEWAY, C. A. et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 5ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Critérios para a Habilitação de 
Laboratórios Segundo osPrincípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL) -
Procedimento GGLAS 02/BPL -Revisão 00. 1ed. Ministério daSaúde, Brasília, 2001. 
Disponível em http://www.anvisa.gov.br/reblas/procedimentos/ GGLAS_02_bpl.pdf. 

Bibliografia complementar 

PEAKMAN, M., VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1999. 
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FISCHBACH, F. T, DUNNING, M. B. Manual de Enfermagem - Exames Laboratoriais 
e Diagnósticos. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

WALLACH, J. B. et al. Interpretação de Exames Laboratoriais, 9ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

MORAES, R. G. et al. Parasitologia e Micologia Humana. 5ed, Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

MULLER, O. Laboratório para o Clínico. 8ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Ementa 

Suporte teórico e metodológico para o desenvolvimento de um Projeto do Trabalho 
de Conclusão de Curso, dentro do escopo do curso de Ciências Biológicas. Análise, 
interpretação, redação e formatação de textos científicos.  

Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 7ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 5ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

MEDEIROS, J. B. Comunicação Científica: normas técnicas para redação científica. 
Atlas: São Paulo, 2008. 

Bibliografia complementar 

BIAGI, M. C. Pesquisa Científica. Juruá: Curitiba, 2009. 

FIGUEIREDO, A. M. de; SOUZA, S. R. G. de. Projetos, monografias, dissertações e 
teses: da redação científica à apresentação do texto final. Lúmen Júris: Rio de 
Janeiro, 2005 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, J. L. de. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa científica. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

7º PERÍODO 
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BIOLOGIA MOLECULAR E GENÉTICA MOLECULAR 

Ementa 

Estrutura molecular, replicação, mutações e mecanismos de reparo do DNA. 
Regulação da expressão gênica. Processo de transcrição, tradução e estrutura do 
RNA. Ferramentas de analises moleculares e suas aplicações nas diversas áreas da 
biologia. 

Bibliografia básica 

ALBERTS, B; BRAY, D; LEWIS, J; RAFF, M; ROBERTS, K e WATSON, J.D. 
Biologia molecular da célula. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

JUNQUEIRA, L.C. e CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. 

DE ROBERTIS, E, M. F; HIB, J.; PONZIU, R. Bases da Biologia Celular e Molecular. 
4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Bibliografia complementar 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula, 5ed, Porto Alegre: Artmed, 2011. 

BERG, M. J.; TYMOCZKO, L. J.; STRYER, L. Bioquímica, 7ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 

CHANDAR, N.; VISELLI, S. Biologia Celular e Molecular Ilustrada. 1ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. 

COX, M., M.; DOUDNA, A., J.; O'DONNELL, Michael. Biologia Molecular: Princípios 
e Técnicas. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

ZAHA, A.; FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L. P. Biologia Molecular Básica, 5ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Ementa 

Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo e/ou 
laboratorial, atividades de extensão e treinamento prático em empresas que 
desenvolvam atividades de interesse em áreas de atuação do biólogo. 

Bibliografia básica 

PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. 4ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009. 

Bibliografia complementar 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica, 7ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. Lei 
11.788, 7p., de 25 de setembro de 2008. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de Ciências 
Biológicas, 2014. 

 

ETNOBOTÂNICA 

Ementa 

Histórico da etnobotânica em diferentes culturas. Metodologia de coleta e registros 
das informações etnobotânicas. Aspectos éticos e legais do direito de propriedade 
intelectual adquirida. Noções de conservação e uso sustentável dos recursos 
vegetais.  

Bibliografia básica 

ALBUQUERQUE, U. P.; LUCENA, R. F. P.; CUNHA, L. V. F. C. (Org.). Métodos e 
técnicas na pesquisa etnobotânica. 2ed. Recife: Comunigraf, 2008. 

ALMEIDA, S.P.; PROENÇA, C.E.B.; SANO, S.M.; RIBEIRO, J.F. Cerrado: Espécies 
Vegetais Úteis. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1998.  

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

Bibliografia complementar 

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum. 2005. 

DUARTE, Laura Maria Goulart. Dilemas do Cerrado: entre o ecologicamente 
(in)correto e o socialmente (in)justo. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.  
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CASTRO, A. M. G. O futuro do melhoramento genético vegetal no Brasil: impactos 
da biotecnologia e das Leis de Proteção de Conhecimento. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2006.  

BARROSO, G. M. et. al., Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol. 1, 2ed. 
Viçosa: UFV, 2002.  

RIZZINI, C. T.; MORS, W. B. Botânica Econômica Brasileira. 2ed. Rio de Janeiro: 
Âmbito Cultural. 1995.  

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Ementa 

Significados e conceitos de planejamento. Políticas públicas. Ordenamento do 
espaço geográfico. Problemática do planejamento e da gestão ambiental. 
Indicadores ambientais e sua validade para o planejamento e gestão ambiental. 
Manejo de fauna e flora. 

Bibliografia básica 

SEIFFERT, M. E. B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 
ambiental. 3ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de 
textos, 2004. 

DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

Bibliografia complementar 

ALBUQUERQUE, J. L. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, 
ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, G. A.; DOMINGUES, O. Estatística Geral e Aplicada. 4ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e instrumentos, 
3ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

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

PHILIPPI JR, A; ROMÉRO, M, BRUNA, G. (eds.). Curso de Gestão Ambiental, 2ed. 
São Paulo: Manole, 2014. 
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MANEJO, SUSTENTABILIDADE E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E 
ECOSSISTEMAS 

Ementa 

Conceituação de biodiversidade e biologia da conservação. Avaliação dos status de 
conservação de elementos da fauna e da flora brasileira. Uso sustentável dos 
recursos naturais. Principais métodos de estudos relacionados à riqueza biológica e 
manejo de vida silvestre. 

Bibliografia básica 

PRIMACK, R. Biologia da Conservação. São Paulo: Editora Planta, 2001. 

BENSUSAN, N. Conservação da Biodiversidade em áreas protegidas. São Paulo: 
FVG, 2006. 

MAGURRAN, A. E. Medindo a diversidade biológica. Curitiba: Editora da UFPR, 
2011. 

Bibliografia complementar 

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum. 2005. 

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

PHILIPPI JR, A; van de RUSCHMANN, D. (eds.). Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade no Turismo. São Paulo: Manole, 2010. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2003. 

VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 2ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

OPTATIVA IV 

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Ementa 

Suporte teórico e metodológico para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 
de Curso, dentro do escopo do curso de Ciências Biológicas. Análise, interpretação, 
redação e formatação de textos científicos.  
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Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 7ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 5ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

Bibliografia complementar 

BIAGI, M. C. Pesquisa Científica. Juruá: Curitiba, 2009. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Trabalho de Conclusão de Cursos. 
Anápolis: Curso de Ciências Biológicas, 2014 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

BOTÂNICA ECONÔMICA 

Ementa 

Origem da agricultura mundial. Utilização das plantas atuais, sua origem e 
distribuição. Estudos prospectivos da flora brasileira, especialmente do Cerrado. 
Conservação do patrimônio fitogenético. Principais espécies vegetais de importância 
econômica. 

Bibliografia básica 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Plantarum, 2009. 

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

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum, 2005. 
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Bibliografia complementar 

CASTRO, A. Características Plásticas e Botânicas das Plantas Ornamentais. São 
Paulo: Érica, 2014. 

VIANA, V. J.; RIBEIRO, G. S. B. Cultivo de Plantas Ornamentais. São Paulo: Érica, 
2014. 

RIZZINI, C. T. Botânica econômica brasileira. São Paulo: USP, 1995 

PENTEADO, S. R. Implantação do cultivo orgânico: planejamento e plantio. 2ed. São 
Paulo: Edição do Autor, 2010. 

CUNHA, A. Cultura e utilização das plantas medicinais e aromáticas. 2ed. São 
Paulo: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013. 

 

ECOLOGIA DE CAMPO 

Ementa 

Orientação de atividades em campo que permitam o entendimento e construção de 
hipóteses científicas em Ecologia. Estimativa de parâmetros das comunidades 
biológicas. Delineamento experimental e interpretação de dados ecológicos. 
Introdução a análise de dados multivariados em Ecologia.  

Bibliografia básica 

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

GOTELLI, N. J.; ELLISON, A. M. Princípios de estatística em ecologia. Porto Alegre: 
Artmed, 2011, 

MAGURRAN, A. E. Medindo a diversidade biológica. Curitiba: Editora da UFPR, 
2011. 

Bibliografia complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009 

BERQUÓ, E. S.; SOUZA, J. M. P.; GOTLIEB, S. L. P. Bioestatística. 2ed. São Paulo: 
EPU, 2003. 

ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage, 2013. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2003. 

GOODLAND, R. Ecologia do cerrado. São Paulo: Itatiaia, 1979. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa 

Histórico, política e vertentes contemporâneas da Educação Ambiental. 
Sustentabilidade, consumo e cidadania. Projetos de Educação Ambiental: 
planejamento, execução e avaliação. 

Bibliografia básica 

DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: Gaia. 
2006. 

REIGOTTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BOFF, L. Saber cuidar Ética do humano – compaixão pela terra. 8ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 

Bibliografia complementar 

LEFF, E. Epistemologia Ambiental. 4ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

ROSA, A. H., FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, V (org.). Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. São Paulo: Bookman, 2012. 

RUSCHEINSKY, A. (org.). Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas. 2ed - 
Revisada e Ampliada. São Paulo: Penso, 2012. 

DIAS, G. F. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2006. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004. 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa 

Evolução do direito ambiental. Política ambiental e legislação ambiental no âmbito 
federal. 
Bibliografia básica 

FIORILLO, Celso Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 15ed. São Paulo: 
Saraiva: 2015. 

ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Plano diretor e estatuto da cidade: medidas 
cautelares e moratórias urbanísticas. Belo Horizonte: Forum, 2010. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 13ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011. 
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Bibliografia complementar 

BARSANO, P. R., BARBOSA, R. P, IBRAHIN, F. D. Legislação Ambiental. São 
Paulo: Érica, 2014. 

SARLET, I. W. Constituição e legislação ambiental comentada. São Paulo: Saraiva, 
2015. 

ABELHA, M. Col. Esquematizado - Direito ambiental. 3ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

LIMA, F. W. Crimes contra o meio ambiente: aplicabilidade da legislação ambiental 
no âmbito municipal. Goiânia: PUC - Goiás, 2010. 

FIORILLO, Celso Pacheco. Estatuto da Cidade comentado: Lei n. 10.257/2001. Lei 
do Meio Ambiente Artificial. 6ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

LIBRAS 

Ementa 

Aspectos históricos da Educação dos surdos, da cultura surda e filosofia do 
bilinguismo. Fundamentos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais, legislação 
específica e critérios diferenciados da Língua Portuguesa para Surdos. 
Comunicação em LIBRAS surdo ouvinte na perspectiva da inclusão social. 

Bibliografia básica 

QUADROS, R. de; KARNOPP, B. Educação de surdos: A aquisição da linguagem. 
Porto Alegre: Artmed, 1997.  

SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010.  

CASTRO, A. R. de. Comunicação por língua brasileira de sinais. 4ed. Brasília: 
Senac, 2013.  

Bibliografia complementar 

QUADROS, R. de; KARNOPP, B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. 
Porto Alegre: ArtMed, 2011.  

PIMENTA, N. Curso de Libras: iniciante. Vol. 1, 4ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 
2006.  

PIMENTA, N. Curso de Libras: básico. Vol. 2, Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2009.  

CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileira: sinais de A a L. Vol. 1, 2ed. São Paulo: Edusp, 2011.  
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CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileira: sinais de M a Z. Vol. 2, 2ed. São Paulo: Edusp, 2011.  

 

MEIO AMBIENTE E BIOTECNOLOGIA 

Ementa 

Fundamentos, técnicas e aplicações da biotecnologia. Marcadores moleculares. 
Sequenciamento de genomas. Transgenia. Legislação e normas de biossegurança. 
Códigos de bioética. Introdução à biologia molecular computacional. Análise de 
bancos de dados.  

Bibliografia básica 

BROWN, AT. Genética - Um Enfoque Molecular. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

BINSFELD, Pedro Canisio. Biossegurança em Biotecnologia. 1ed. Rio de Janeiro: 
INTERCIÊNCIA, 2004. 

SNUSTAD, P. D., SIMMONS, J. M. Fundamentos de Genética, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013 

Bibliografia complementar 

FIGUEIREDO, Márcia do Valle Barreto. Biotecnologia aplicada à agricultura: textos 
de apoio e protocolos experimentais. Brasília: EMBRAPA, 2010. 

KINGHORN, Brian. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. São Paulo: 
FEALQ, 2006. 

ULRICH, H.; COLLIM W.; HO, P. L.; FARIA, M.; TRUJILLO, C. A. Bases moleculares 
da biotecnologia. 1ed. São Paulo: Roca, 2008. 

SERAFINI, L. A.; BARROS, N. M.; AZEVEDO, J. L. Biotecnologia: avanços na 
agricultura e na agroindústria. 1ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2002. 

ZIMMER, P. D. Ferramentas da biotecnologia: no melhoramento genético vegetal. 
Pelotas: Gráfica Universitária, 2005. 

 

PATOLOGIA GERAL 

Ementa 

Conceitos relacionados à etiologia, patogenia, morfologia (macroscópicas e 
microscópicas) e os sinais e sintomas associado às doenças. 

Bibliografia básica 
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KUMAR, V. et al. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016. 

FARIA, J. L. Patologia Geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas. 
4ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2015. 

BRASILEIRO FILHO, G. B. Patologia. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 

Bibliografia complementar 

CIRIADES, P. G. J. Manual de patologia clínica: análises clínicas, toxicologia, 
biologia molecular, citologia e anatomia patológica. São Paulo: Atheneu, 2009. 

RAMOS JR, J. Semiotécnica da observação clínica: fisiopatologia dos sintomas e 
sinais. 7ed. São Paulo: Sarvier, 1986. 

SPRINGHOUSE, C. Fisiopatologia - Série Incrivelmente Fácil. 2ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 

GROSSMAN, S. C., PORTH, C. M. P. Fisiopatologia. 9ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. 

HANSEL, D. E., DINTZIS, R. Z. Fundamentos de Rubin - Patologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 

 

SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Ementa 

Processo saúde/doença relacionado com a degradação ambiental, abordando as 
questões referentes à água, lixo, dejetos, poluição atmosférica e poluição sonora, 
suas formas de prevenção, controle. Indicadores de Saúde Ambiental. 

Bibliografia básica 

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Saúde e Ambiente no 
desenvolvimento sustentável. Diretrizes para a implementação. Brasília: Ministério 
da Saúde, 1995.104p. 

BRILHANTE, O. M.; CALDAS, L. Q. A. Gestão e avaliação de risco em saúde 
ambiental. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. 

PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: USP, 2005. 

Bibliografia complementar 
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BARREIRA FILHO, E. B.; PONTES, J. R. S. A inserção da vigilância em saúde 
ambiental no sistema único de saúde. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 
25, n. 1, p. 1-2, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Ambiental: guia básico para a construção de 
indicadores. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011. 124p: Il.- (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & saúde. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais, 
2ed. São Paulo: Érica, 2014. 

TAJRA, S. F. Planejamento e Informação - Métodos e Modelos Organizacionais para 
Saúde Pública. São Paulo: Érica, 2014. 

 

SAÚDE PÚBLICA 

Ementa 

Conceitos básicos de epidemiologia geral. Processo de saúde e doença e no 
indivíduo e na população. Determinação social de saúde. Modelos de atenção à 
saúde. História da política de saúde no Brasil. Contexto e conjuntura atual da saúde 
no Brasil. 

Bibliografia básica 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & saúde. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

BRASIL, Ministério da Saúde. SAMPAIO, Luiz Fernando Rolim. Política nacional de 
atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

FONTINELLE JR, K. Programa saúde da família (PSF): comentado. 2ed. Goiânia: 
AB, 2008. 

Bibliografia complementar 

TAJRA, S. F. Planejamento e Informação - Métodos e Modelos Organizacionais para 
Saúde Pública. São Paulo: Érica, 2014. 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais, 
2ed. São Paulo: Érica, 2014. 

CAMPOS, G. W. S. Tratado de saúde coletiva. 2ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 

BARSANO, P. S. et al. Biossegurança - Ações Fundamentais para Promoção da 
Saúde. São Paulo: Érica, 2014. 
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COUTO, R. C. et al. Infecção Hospitalar e Outras Complicações Não-infecciosas da 
Doença - Epidemiologia, Controle e Tratamento, 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 

 

Periódicos especializados 

TÍTULOS VIRTUAIS - PERIÓDICOS PORTAL SciELO 

1. Biota Neotropica 

2. Biotecnologia Aplicada 

3. BrazilianJournal of Biology 

4. BrazilianJournal of Botany 

5. BrazilianJournal of Genetics 

6. Revista Ambiente & Água 

7. Revista Brasileira de Biologia 

8. Revista Brasileira de Entomologia 

9. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal 

10. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 

11. Revista Brasileira de Zoologia 

12. Revista Ceres 

13. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science 

14. Revista de Microbiologia 

TÍTULOS VIRTUAIS - PERIÓDICOS PORTAL CAPES 

1. Acta Zoologica 

2. BiologicalReviews 

3. Biotropica 

4. Botanical Journal of the linnean Society 

5. Evolution 

6. Genes to Cells 

7. Invertebrate Biology 

8. Integrative Zoology 

9. Journal of Ecology 

10. Journal of Phytopathology 

11. Molecular Plant Pathology 

12. Plant, Cell & Envoriment 

13. Systematic Entomology 

14. Zoological journal of the Linnean Society 

15. PlantBiology 
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5.2.3.2 Ementas e bibliografias referentes à matriz curricular das turmas 

ingressas no curso a partir de 2018/1, com tempo de integralização 

mínimo de oito semestres 

 

1º PERÍODO 

ATIVIDADE PRÁTICA PROFISSIONAL 

Ementa 

Aspectos da formação, atribuições e legislações que regulamentam a profissão do 
Biólogo. Áreas de atuação, ética profissional, espaços sociais e econômicos e 
relações ensino, pesquisa e extensão. 

Bibliografia básica 

CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. Petrópolis: Vozes, 2008. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J.A. Metodologia do Ensino de Ciências. 2ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 

RIOS, T. A. Ética e Competência. São Paulo: Cortez, 1993. 

Bibliografia complementar 

ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Cengage, 2013. 

CAVINATTO, V. M. Saneamento Básico. 11ed. São Paulo: Moderna, 1994. 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. 

BINSFELD, P. C. Biossegurança em Biotecnologia. 1ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2004. 

SALLE, A. A. Bioética: a ética da vida sob múltiplos olhares. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2009. 

 

BIOLOGIA CELULAR 

Ementa 

Evolução e diversidade celular. Composição química da célula. Membranas e 
organelas celulares: estrutura, morfologia e funções. Núcleo: organização e 
componentes. Mitose e meiose. Diferenciação, especialização e morte celular. 

Bibliografia básica 
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ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

CAMPBELL, N. et al. Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8ed. São Paulo: 
Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia complementar 

COOPER, G. M. A célula. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

DE ROBERTIS; E, D. P. DE ROBERTIS JR., E. M. F. Bases da biologia celular e 
molecular. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

CHANDAR, N; VISELLI, S. Biologia Celular e Molecular Ilustrada. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 

LODISHI, H. Biologia Celular e Molecular.7ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

PURVES, W. K. Coleção vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

HISTOLOGIA  

Ementa 

Estudo da morfologia e funções dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso 
e dos principais sistemas orgânicos. Métodos de estudo em histologia. 

Bibliografia básica 

GENESER, F. Histologia: com bases moleculares. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 12ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2013. 

KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Bibliografia complementar 

JUNQUEIRA, L. C. Introdução ao estudo da histologia. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2005. 

ROSS, M. H., PAWLINA, W. Histologia - Texto e Atlas: Correlações com Biologia 
Celular e Molecular. 7ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

GARTNER, L. P., HIATT, J. L. Atlas Colorido de Histologia, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 
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EYNARD, A. R., VALENTICH, M. A., ROVASIO, R. A. Histologia e Embriologia 
Humanas: Bases Celulares e Moleculares. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

JUNQUEIRA, L. C. Biologia Estrutural dos Tecidos–Histologia (com CDRom). Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2005. 

 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO BIOLÓGICO 

Ementa 

Desenvolvimento do pensamento biológico. Aspectos históricos da teoria da 
Evolução e as principais teorias e métodos de investigação em Biologia. Estudo das 
relações étnico - raciais e a inclusão de temáticas relacionadas aos 
afrodescendentes. 

Bibliografia básica 

DAWKINS, R. Desvendando o arco-íris: ciência, ilusão e encantamento. Cia. das 
Letras. 2002. 

RIOS, T. A. Ética e Competência. São Paulo: Cortez, 1993. 

WILSON, E. O. A unidade do conhecimento: consciência. São Paulo: Campus. 1999. 

Bibliografia complementar 

ODUM, E. P. Ecologia. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1988. 

ABRANTES, P. C. Filosofia da Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

WILSON, E. O. Naturalista: nova fronteira. São Paulo: Campus. 1997. 

SALLE, A. A. Bioética: a ética da vida sob múltiplos olhares. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2009. 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Ementa 

Desenvolvimento da capacidade de leitura, analise e produção de textos a partir de 
elementos constitutivos para elaboração do ensaio acadêmico. Técnicas de síntese 
textual, observando as normas gramaticais vigentes. 

Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Língua portuguesa. São Paulo: Atlas, 2010. 
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CUNHA, C. (org.) Nova gramática do português contemporâneo. São Paulo: Editora 
Lexikon, 2009. 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 3ed. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

Bibliografia complementar 

AZEREDO, J. C. Iniciação à sintaxe do português. 8ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2000. 

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2ed. São Paulo: 
Publifolha, 2008. 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 2ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2010. 

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2009. 

MONTEIRO, J. L. Morfologia portuguesa. 4ed. Campinas: Pontes, 2002. 

 

MATEMÁTICA APLICADA A BIOLOGIA 

Ementa 

Revisão da matemática básica. Equações e Inequações. Potências. Razão, 
proporção e porcentagem. Funções, gráficos e curvas. Limites de sequências e de 
funções. Máximos e mínimos. Derivadas e regras de derivação. 

Bibliografia básica 

BATSCHELET, E. Introdução à Matemática para Biocientistas. 2ed. São Paulo: 
Editora Interciência e Edusp. 1978. 

IEZZI, G., MURAKAMI, C.; MACHADO N. J. Fundamentos de Matemática 
Elementar. Vol. 8, 5ed. São Paulo: Atual. 1993. 

FLEMMING, D. M; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limites, derivações e 
integração. 6ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

Bibliografia complementar 

HARSHBARGER, R. J.; REYNOLDS, J. J. Matemática Aplicada: Administração, 
Economia e Ciências Sociais e Biológicas. 7ed. Porto Alegre: AMGH, 2006. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ed. São Paulo: Editora Habra, 
1994. 

BARBONI, A., PAULETTE, W. Fundamentos de Matemática: cálculo e análise - 
Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
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ROGAWSKI, J. Cálculo. Vol.1, Porto Alegre: Artmed, 2008. 

HIMONAS, A; HOWARD, A. Cálculo – Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 
2005. 

 

MORFOLOGIA VEGETAL 

Ementa 

Célula vegetal: meristemas, histologia e morfologia externa dos componentes das 
Angiospermas e Gimnospermas. Estágios do crescimento da raiz e do caule. 
Adaptações ao ambiente. Fecundação, polinização e dispersão de frutos e 
sementes. 

Bibliografia básica 

CUTTER, E. G. Anatomia Vegetal: células e tecidos. 2ed, São Paulo: Roca, 1986. 

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

VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. Botânica - Organografia. 4ed. Viçosa: UFV, 2003.  

Bibliografia complementar 

APEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia Vegetal. 
Viçosa: UFV, 2003. 

CUTTER, E. G. Anatomia Vegetal: órgãos, experimento e interpretação. 2ed, São 
Paulo: Roca, 2002. 

FERRI, M. G. Botânica - Morfologia Externa das Plantas (Organografia). São Paulo: 
Melhoramentos, Universidade de São Paulo. 1976. 

CUTLER, D. F., BOTHA, T., STEVENSON, W. Anatomia Vegetal: Uma Abordagem 
Aplicada. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 

KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal, 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

QUÍMICA GERAL 

Ementa 

Estruturas atômicas. Classificação periódica dos elementos. Ligações químicas. 
Termodinâmica, cinética e equilíbrio químico. Eletroquímica. Noções básicas de 
segurança de laboratório. Estudo experimental de processos químicos elementares. 

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

RUSSEL, J. B. Química geral. Vol. 1 e 2, 2ed. São Paulo: Pearson, 2012. 

UCKO, D. A., Química para as Ciências da Saúde: Uma Introdução à Química Geral, 
Orgânica e Biológica. São Paulo: Manole, 1992. 

Bibliografia complementar 

MAHAN, B. M.; KATHLEEN, R. J. Química - Um Curso Universitário. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2009. 

CAREY, F. A. Química Orgânica. Vol. 1 e 2, 7ed. Porto Alegre: AMGH. 2011. 

CHANG, R. Química Geral. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 

BRADY, J. E., SENESE, F. A., JESPERSEN, N. D. Química: a matéria e Suas 
Transformações - Vol. 1, 5ed. São Paulo: LTC, 2009. 

VOGEL, A. I. et al. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 

 

2º PERÍODO 

ANATOMIA HUMANA 

Ementa 

Estudo morfofuncional dos sistemas orgânicos que constituem o corpo humano: 
articular, esquelético, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, 
urinário, genital (masculino e feminino) e endócrino. Correlação morfofuncional 
clínica do corpo humano 

Bibliografia básica 

TORTORA, J.G.; GRABOWSKI, S.R. Princípios deAnatomia e Fisiologia. 9.Ed. 
Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana Básica. Editora Atheneu, São 
Paulo, 2003. 

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Vol.2, 22ed. Rio de Janeiro: Editora 
GuanabaraKoogan, 2006. 

Bibliografia complementar 

MOORE, K.I.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 
6ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,2011. 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
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SERGE, T.Atlas de Anatomia palpatória –do pescoço, do tronco e do membro. Vol. 1 
e 2. São Paulo: Editora Manole, 2009. 

FATTINI, C. A. Anatomia Básica dos Sistemas Orgânicos. 2ed. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2005. 

FREITAS, V. Anatomia: Conceitos e Fundamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2008. 

 

BIOESTATÍSTICA 

Ementa 

Conceitos básicos: variáveis, amostras, parâmetros e estimativas. Estatística 
descritiva, probabilidades, testes de hipóteses, distribuição normal, intervalos de 
confiança e testes de significância. Noções de técnicas de amostragem. 
Organização de dados quantitativos e representação gráfica.  

Bibliografia básica 

BERQUÓ, E. S.; SOUZA, J. M. P.; GOTLIEB, S. L. P. Bioestatística. 2ed. São Paulo: 
EPU,2003. 

BUSSAB, W.; MORETIN, P. Estatística Básica. Rio de Janeiro: Atual. 1986. 

VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 3ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

Bibliografia complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CENTENO, A. J. Curso de estatística aplicada à biologia. 2ed. Goiânia: UFG, 2002. 

MARTINS, G. A.; DOMINGUES, O. Estatística Geral e Aplicada. 4ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

MOORE, S. D. A Estatística Básica e Sua Prática. 3ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  

 

BIOQUÍMICA 

Ementa 

Estrutura, funções e metabolismo de carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídeos e 
nucleotídeos. Fotossíntese. Fosforilação oxidativa. Bioenergética. Integração 
Metabólica.  
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Bibliografia básica 

CAMPELL, M. K. Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

LEHNINGER, A. L., COX, N., YARBOROROUH, K. Princípios de Bioquímica. 4ed. 
São Paulo: Editora Sarvier, 2006. 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 

Bibliografia complementar 

ALFENAS, A. C. Eletroforese e marcadores bioquímicos em plantas e 
microrganismos. Viçosa: UFV, 2006. 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. São Paulo: Cecage, 2007. 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica Básica. Vol. 1 São Paulo: Cecage, 2006. 

CHAMPE, P. C. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 4ed. 
Tradução de W.R. L. e A. A. Simões. São Paulo: Sarvier, 2006. 

 

EMBRIOLOGIA 

Ementa 

Aparelhos reprodutores feminino e masculino. Fecundação, embriogênese, 
gastrulação, neurulação, dobramento do embrião. Anexos embrionários. Período 
fetal e malformações congênitas. 

Bibliografia básica 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. 5ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan,2000.  

SADLER, T. W. Embriologia médica. 9ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004. 

Bibliografia complementar 

CARLSON, B. M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 1996. 

ALVES, M. S. D.; CRUZ, V. L. B. Embriologia. 6ed. Belo Horizonte: Imprensa 
Universitária da UFMG, 2000. 
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LEESON, T. S.; LEESON, C. R. Histologia. Rio de Janeiro: Interamericana. 1994.   

COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2003. 

GARCIA, S. L., FERNÁNDEZ, C. G. Embriologia, 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

 

FÍSICA E BIOFÍSICA 

Ementa 

Fluidos: pressão hidrostática e atmosférica. Trabalho e energia mecânica. 
Termometria: capacidade térmica e calor específico. Leis da Termodinâmica. 
Bioenergética. Física do metabolismo energético. Eletromagnetismo e ondas. 

Bibliografia básica 

GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002. 

HENEINE, I. F. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 1999.  

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. 
São Pulo: Harbra, 1982. 

Bibliografia complementar 

DURAN, J. E. R. Biofísica: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: MAKRON 
BOOKS, 2003. 

NARDY, M. C.; SANCHES, J. G.; STELLA, M. B. Bases da Bioquímica e Tópicos de 
Biofísica - Um Marco Inicial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

MOURÃO JR, C. A; ABRAMOV, D. M. Biofísica Essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

COMPRI-NARDY, M. B.; STELLA, M. B.; OLIVEIRA, C. de. Práticas de Laboratório 
de Bioquímica e Biofísica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

MOURÃO JR; C. A.; ABRAMOV, D. M. Curso de Biofísica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

Ementa 

Especificidades do conhecimento e da pesquisa nas diversas áreas da ciência. 
Introdução ao método científico. Ciência e senso comum. Elaboração de projetos de 
pesquisa e redação de relatórios acadêmicos e artigos científicos. 
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Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 5ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

PEREIRA, J. M. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 
2010. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

Bibliografia complementar 

BELL. J. Projeto de pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva 2006. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 6ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa cientifica em ciências. São Paulo: Atlas, 
2009. 

RAMOS, A. Metodologia da pesquisa cientifica. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM BIOLOGIA 

Ementa 

Discussão de temas interdisciplinares no âmbito das Ciências Biológicas. Reflexão 
sobre questões polêmicas ligadas a privacidade e confidencialidade, problemas 
acerca do início e final da vida, clonagem e transplante por meio da prática de 
seminários. 

Bibliografia básica 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13ed. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

SNUSTAD, P. D.; SIMMONS, J.M. Fundamentos de Genética, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

SEGRE, M.; CONHEN, C. Bioética. São Paulo: Editora Universidade São Paulo, 
1995. 

Bibliografia complementar 

MANO, E. B. Meio ambiente, poluição e reciclagem. 2ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

KRAUT, R. Aristóteles: e ética a Nicômaco. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 
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REIS, L. dos; FADIGAS, E. A. A., CARVALHO, C. E. Energia, Recursos Naturais e a 
Prática do Desenvolvimento Sustentável. 2ed. São Paulo: Manole, 2012. 

RUSCHEINSKY, A. (org.) Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas, 2ed. Porto 
Alegre: Penso, 2012. 

DUARTE, L. M. G. Dilemas do Cerrado: entre o ecologicamente (in)correto e o 
socialmente (in)justo. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

 

SISTEMÁTICA DE ALGAS, FUNGOS E CRIPTÓGAMAS 

Ementa 

Nomenclatura botânica e sistemas de classificação. Morfologia e sistemática das 
algas, fungos, briófitas e pteridófitas. Coleta de material e técnicas de herborização. 
Evolução dos sistemas de reprodução. 

Bibliografia básica 

JOLY, A. B. Botânica - Introdução à Taxonomia Vegetal. 13ed. São Paulo: Nacional. 
2005.  

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

GUERRERO, R. T. Glossário Ilustrado de Fungos: Termos e Conceitos Aplicados a 
Micologia. 2ed. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

Bibliografia complementar 

FRANCESCHINI, I. M. et al. Algas: Uma abordagem filogenética, taxonômica e 
ecológica. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 

REVIERS, B. de. Biologia e Filogenia das Algas. Porto Alegre: ArtMed, 2008. 

SOUZA, V. C. Botânica sistemática. 3ed. Nova Odessa/SP: Instituto Plantarum, 
2012. 

OLIVEIRA, E. C. Introdução à Biologia Vegetal. 2a ed. São Paulo: EDUSP, 2003. 

KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

3º PERÍODO 

ANATOMIA COMPARADA 

Ementa 
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Comparação entre os sistemas circulatório, respiratório, digestório, excretor, 
nervoso, endócrino e reprodutor das classes de vertebrados: peixes, anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos. Relações evolutivas (homologia e analogia) e parentesco 
entre os grupos. 

Bibliografia básica 

DANGELO, J. C.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São 
Paulo: Atheneu, 2004. 

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

KAREL, F. L. Anatomia funcional dos vertebrados: uma perspectiva evolutiva. 3ed. 
São Paulo: Cengage, 2014. 

Bibliografia complementar 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 5ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

WOLPERT, L. et al. Princípios de biologia do desenvolvimento. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 

KARDONG; K. V. Vertebrados: anatomia comparada função e evolução. São Paulo: 
Roca 2010. 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 7ed. Rio de Janeiro: Guanabra 
Koogan, 2002. 

LEWIN, R. Evolução Humana. São Paulo: Atheneu, 1999. 

 

CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 

Ementa 

Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, 
responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o 
mundo do trabalho. Direitos Humanos e religião. Valores e dignidade humana 
fundamentados na fé cristã. Globalização e fundamentalismos religiosos. Religião e 
justiça social. 

Bibliografia Básica 

BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: 
PUC/UniEVANGÉLICA, 2010. 
 
GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 
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GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 
 

Bibliografia Complementar. 

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e 
abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
 
LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São 
Paulo: Hagnos, 2009. 
 
TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo 
de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 
 
WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: 
EDU-UnB, 2015. 

 

ECOLOGIA 

Ementa 

Condições físicas e disponibilidade de recursos. Interações entre as espécies. 
Estrutura e crescimento populacional. Padrões espaço - temporais de populações e 
comunidades. Ecossistemas: fluxo de energia e ciclo dos elementos. Políticas de 
conservação e educação ambiental. 

Bibliografia básica 

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

ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage, 2013. 

TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ed. 
Porto Alegre: Artmed. 2005. 

Bibliografia complementar 

GOODLAND, R. Ecologia do cerrado. São Paulo: Itatiaia, 1979. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2003. 

ODUM, E. P. Ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2008, 612 p. 

MARTINS, C. Biogeografia e ecologia. 5ed. São Paulo: Nobel, 1985. 
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VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 2ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

FISIOLOGIA HUMANA 

Ementa 

Estudo dos princípios fisiológicos gerais a partir do conceito central de homeostasia. 
Dinâmica de funcionamento dos sistemas e os aspectos integrativos na manutenção 
da homeostase. 

Bibliografia básica 

GUYTON, A. C. & Hall, J.B. Tratado de Fisiologia Médica. 10ed. São Paulo: 
Saunders, 2006. 

TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 

BERNE, R. M., Levy, M.N., Koeppen, B.M & Stanton, B.A. Fisiologia.5ed. São Paulo: 
Elsevier, 2004. 

Bibliografia complementar 

CINGOLANI, H.E., Houssay, A. & cols. Fisiologia Humana de Houssay. 7ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 

COSTANZO, L.S. Fisiologia. 2ed.São Paulo: Elsevier, 2004. 

SILVERTHORN, DeeUnglaub. Fisiologia Humana, 5ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 

GANONG, W.F. Fisiologia Médica. 22ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 

GUYTON, A.C. Fisiologia Humana. 6ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

 

GEOLOGIA 

Ementa 

O universo e o sistema solar. Formação da Terra e diferenciação de suas camadas. 
Introdução à deriva continental e tectônica de placas. A litosfera terrestre. Minerais. 
Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. O tempo geológico e seus registros. 
Intemperismo e erosão. Geodinâmicas externa (papel geológico da água, do vento e 
do gelo) e interna (vulcanismo e terremoto). 

Bibliografia básica 

POPP, J. H. Geologia Geral. 5ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995. 
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TEIXEIRA, W. et al. (org.) Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

DAS, B. M. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage, 2011. 

Bibliografia complementar 

McALESTER, A. L. História geológica da vida. São Paulo: Edgar Blucher, 2002. 

LAPORTE, L. F. Ambientes antigos de sedimentação. São Paulo: Edgard Blucher, 
1988. 

OZIMA, M. Geo-história: a evolução global da Terra. Brasília: Editora UnB, 1991. 

POMEROL, C. et al. Princípios de Geologia: Técnicas, modelos e teorias, 14ed. São 
Paulo: Bookman, 2013. 

BRADY, N. C., WEIL, R. R. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos. São 
Paulo: Bookman, 2013. 

 

SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS 

Ementa 

Sistemática e Reprodução de Gimnospermas e Angiospermas. Evolução dos 
caracteres morfológicos e do sistema reprodutivo. Identificação botânica. 

Bibliografia básica 

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum. 2005.  

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

BRESINSKY, Andreas. Tratado de botânica de Strasburger. 36ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 

Bibliografia complementar 

JOLY, A.B. Botânica - Introdução à Taxonomia Vegetal. 13ed. São Paulo: Nacional. 
2005.  

OLIVEIRA, Eurico Cabral de. Introdução à biologia vegetal. 2ed. São Paulo: Edusp, 
2003. 

VIDAL, Waldomiro Nunes. Botânica: organografia: quadros sinóticos ilustrados de 
fanerógamos. 4ed. Viçosa: UFV, 2009. 
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BARROSO, G.M. Sistemática de angiospermas do Brasil. 2ed. Viçosa: Editora UFV, 
2010. 

JUDD, Walter S. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 

 

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS 

Ementa 

Nomenclatura e sistemática zoológica. Critérios utilizados para classificar os 
animais. Morfologia, ecologia e evolução de Protozoa e Metazoários. 

Bibliografia básica 

BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. 6ed. São Paulo: Roca Editora, 1996. 

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

MOORE, J. Uma introdução aos invertebrados. São Paulo: Santos. 2003. 

Bibliografia complementar 

FRANSOZO, Adilson. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo: Roca, 2016. 

RIBEIRO-COSTA, C.S.; ROCHA, R. M. Invertebrados: Manual de aulas práticas. 
Ribeirão Preto: Holos Editora, 2002. 

PECHENIK, J. A. Biologia dos Invertebrados. 7ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

BRUSCA, R. C. BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

COSTA, C. S. R. Invertebrados - Manual de Aulas Práticas. São Paulo: Holos, 2006. 

 

4º PERÍODO 

BIOMA CERRADO- FITOFISIONOMIAS E MANEJO 

Ementa 

Características físicas e fito - fisionomias do bioma Cerrado. Impactos ambientais e 
políticas de proteção à vegetação nativa.  

Bibliografia básica 



 

143 

 

AGUIAR, Ludmilla Moura de Souza. Cerrado: ecologia e caracterização. Brasília: 
Embrapa/Cerrado, 2004. 

MORO, RosemeriSegecin. Biogeografia do cerrado nos campos gerais. Ponta 
Grossa: UEPG, 2012.  

BRAGA, Adriana Reatto dos Santos. Cerrado: ecologia e flora. Vol.2. Brasília, DF: 
Embrapa Informação Tecnológica; Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 

Bibliografia complementar 

GOODLAND, R.; FERRI, M. G. Ecologia do Cerrado. Belo Horizonte: Livraria Itatiaia 
Editora Ltda, 1979. 

ROSA, A. H.; FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, V. (org.). Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. São Paulo: Bookman, 2012. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004 

DUARTE, L. M. G. Dilemas do Cerrado: entre o ecologicamente (in)correto e o 
socialmente (in)justo. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

SOUZA, A. L. de. Florestas Nativas: estrutura, dinâmica e manejo. Viçosa: Editora 
UFV, 2013. 

 

EVOLUÇÃO 

Ementa 

Seleção natural e evidências da teoria evolutiva. Tópicos em genética de 
populações. Deriva genética. Conceitos de espécie. Especiação, extinção e 
irradiação. Coevolução. Macroevolução. Evolução humana. 

Bibliografia básica 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

DARWIN, C. A origem das espécies. Brasília/São Paulo: Melhoramentos/UnB, 1982. 

Bibliografia complementar 

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

LEWIN, R. Evolução Humana. São Paulo: Atheneu, 1999. 

FUTUYMA, D. J. Biologia evolutiva. 2ed. Ribeirão Preto: FUNPEC-SBG/CNPq, 2002. 
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SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia – Vol. 2, Evolução, Diversidade e 
Ecologia. 8ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

FREEMAN, S.; HERRON, J. C. Análise evolutiva. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

FISIOLOGIA VEGETAL 

Ementa 

Processos de absorção de água, sais minerais e gases. Transpiração. Estresse 
hídrico. Nutrição. Fotossíntese. Metabolismo do nitrogênio. Translocação de solutos 
orgânicos. Desenvolvimento vegetal: hormônios, tropismo e fatores ambientais. 

Bibliografia básica 

KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

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

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

Bibliografia complementar 

FERRI, M.G. Fisiologia Vegetal. Vol.1, São Paulo: EDUSP, 1985. 

AWAD, M.; CASTRO, P. R. C. Introdução à Fisiologia Vegetal. São Paulo: 
Nobel,1983. 

LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Paulo: RiMa, 2001. 

SALISBURY, F. B. Fisiologia das plantas. 4ed. São Paulo: Cengage, 2012. 

PRADO, C.H.B.D.A.; CASALI, C.A. Fisiologia Vegetal: práticas em relações hídricas, 
fotossíntese e nutrição mineral. 1ed. São Paulo: Manole, 2006. 

 

GENÉTICA BÁSICA 

Ementa 

Reprodução como base da hereditariedade. Natureza do material genético, 
princípios da genética Mendeliana Moderna, padrões de herança e ação dos genes. 
Mutações gênicas, cromossômicas e doenças genéticas. Constituição genética da 
população: o equilíbrio de Hardy-Weinberg, frequências alélicas e fatores que as 
alteram. 

Bibliografia básica 
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BROWN, AT. Genética - Um Enfoque Molecular, 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

SNUSTAD, P. D.; SIMMONS, J.M. Fundamentos de Genética, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

VOGEL, F; MOTULSKY, A. G., MOTTA, P. A. Genética Humana. 3ed. Guanabara 
Koogan, 2000. 

Bibliografia complementar 

BORGES-OSÓRIO, L. M. R.; ROBINSON, MW. Genética Humana, 2ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 

PIMENTEL, M. G.; GALLO, C V. M, SANTOS-REBOUÇAS, C. B. Genética 
Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

GRIFFITHS, J. F. A., WESSLER, R. S., CARROLL, B.S; DOEBLEY, J. Introdução à 
Genética, 10ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

SCHAEFER, B.G.; THOMPSON, J. Genética Médica: uma abordagem integrada. 
Porto Alegre: Artmed, 2015. 

OTTO, A. P.; MINGRONI-NETTO, C. R. Genética médica. São Paulo: Rocca, 2013. 

PLAYFAIR, L. J. H., CHAIN, M. B. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos 
Fundamentais, 9ed. São Paulo: Manole, 2013. 

ROITT, I.; BROSTOFF, J.; MALE, D. Imunologia.6ed. São Paulo: Manole, 2003. 

STITES, D P. et al. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1992. 

 

LIMNOLOGIA 

Ementa 

Propriedades físico-químicas da água. Teorias de estrutura e funcionamento de 
ambientes lóticos e lênticos. Comunidades límnicas. Eutrofização. Manejo de bacias 
hidrográficas e recuperação de ecossistemas aquáticos. Legislação relacionada à 
qualidade da água e à classificação de corpos aquáticos. 

Bibliografia básica 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2011. 

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Limnologia. São Paulo: Oficina de textos, 2013. 

BICUDO, C. E.; BICUDO, D. C. B. Amostragem em Limnologia. São Carlos: Editora 
Rima, 2005. 
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Bibliografia complementar 

PURVES, W. K. Vida, a ciência da biologia. Vol. 2, Porto Alegre: Artmed, 2009. 

GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais 3ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

TUNDISI, J. G. Água no Século XXI. Enfrentando a Escassez. São Carlos: Rima 
Editora, 2003. 

BEGON, M. Ecologia: De indivíduos a ecossistemas. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

GUREVITCH, J. Ecologia vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

MANEJO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Ementa 

Ciência de animais de laboratório: legislação e ética na experimentação animal e os 
3 R’s como métodos de redução no uso de animais. Biossegurança. Técnicas 
empregadas no manejo reprodutivo e experimental.  

Bibliografia básica 

ANDRADE, A.; PINTO, S. C.; OLIVEIRA, R. S. Animais de Laboratório Criação e 
Experimentação. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 

ANDERSEN, M. L. et al. Princípios éticos e práticos do uso de animais de 
experimentação. São Paulo: UNIFESP –Universidade Federal de São Paulo, 2004. 

Andrade, S.C. Pinto, R.S. Oliveira. (Org.) Animais de Laboratório: criação e 
experimentação. 2ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

Bibliografia complementar 

BRASIL. Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que regulamenta o inciso VII do § 
1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso 
científico de animais; revoga a Lei no 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 
out. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11794.htm>. Acesso em 17 ago. 2013. 

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL. 
Resolução Normativa nº 1, de 9 de julho de 2010. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 set. 2012. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0229/229758.pdf>. Acesso em 17 ago. 2013. 

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL. 
Resolução Normativa nº 26, de 22 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 dez. 2010. Disponível em: 
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<https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/ceua-resolucoes-
normativas-do-concea-no-02.pdf>. Acesso em 17 ago. 2013. 

STORER, T. I. et al. Zoologia Geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 

ALCOCK, J. Comportamento Animal: Uma Abordagem Evolutiva, 9ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2015. 

 

ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS 

Ementa 

Abordagem sistemática, evolutiva, morfofisiológica e ecológica dos grupos 
Hemichordata e Chordata: Urochordata, Cephalocordata, Agnatha, Condrichthyes, 
Osteychtyes, Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia.. 

Bibliografia básica 

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

POUGH, F. H.; HEISER, J. B.; McFARLAND, W. N. A Vida dos Vertebrados. 3ed. 
São Paulo: Atheneu, 2003. 

STORER, T. I. et al. Zoologia geral. 6ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1991. 

Bibliografia complementar 

HILDEBRAND, M. Análise da Estrutura dos Vertebrados. São Paulo: Atheneu, 1995. 

KAREL, F. L. Anatomia funcional dos vertebrados: uma perspectiva evolutiva. 3ed. 
São Paulo: Cengage, 2014. 

SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal - Adaptação e Meio Ambiente, 5ed. São 
Paulo: Santos, 2013. 

KARDONG, V. K. Vertebrados: Anatomia comparada, função e evolução. São Paulo: 
Rocca, 2011. 

FREITAS, V. de. Anatomia – Conceitos e Fundamentos. São Paulo: Artmed, 2004. 

 

5º PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Ementa 
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Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo e/ou 
laboratorial. Atividades de extensão e treinamento prático em empresas que 
desenvolvam atividades de interesse em meio ambiente. 

Bibliografia básica 

PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Ed. Cortez, 
2002. 

BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. 4ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009. 

Bibliografia complementar 

LAKATOS, E. M., Marconi, M. A. Fundamentos de metodologia científica, 7ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. Lei 
11.788, 7p. de 25 de setembro de 2008. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de Ciências 
Biológicas, 2014. 

 

GEOPROCESSAMENTO 

Ementa 

Introdução à cartografia e coordenadas geoespaciais. Sistemas de Informações 
Geográficas. Sensoriamento Remoto e sensores geoestacionários. Aplicação do 
geoprocessamento em estudos ambientais. 

Bibliografia básica 

GALVÍNCIO, Josiclêda da Domininao. Sensoriamento remoto e análise ambiental. 
Recife: UFPE, 2012. 

LONGLEY, P. A. Sistemas e ciência da informação geográfica. 3ed. São Paulo: 
Bookman, 2013. 

FLORENZANO, T. G. Iniciação em sensoriamento remoto. 3ed. São Paulo: Oficina 
dos Textos, 2011. 
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Bibliografia complementar 

NOVO, E. M. L. de M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 4ed. São 
Paulo: Edgar Blucher, 2010. 

BURROUGH, P. A. Principles of geographical information systems for land resources 
assessment.New York: Ed. Oxford University Press, 1988. 

FERREIRA, N. J. Aplicações Ambientais Brasileiras dos Satélites Noaa e Tiros-N. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 

OLIVEIRA, M., SARAIVA, S. C. Fundamentos de Geodésia e Cartografia - Série 
Tekne. São Paulo: Bookman, 2016. 

PONZONI, F. J. Sensoriamento remoto da vegetação. 2ed. São Paulo: Oficina dos 
Textos, 2012. 

 

MANEJO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Ementa 

Caracterização e alternativas químicas e físico-químicas para o tratamento de águas 
residuárias. Transferência de oxigênio. Processos aeróbios, anaeróbios e 
combinados.  

Bibliografia básica 

MIERZWA, J. C. Água na indústria - uso racional e reuso. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2005. 

TELLES, D. D. Reúso da água: conceitos, teorias e práticas. 2ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2010. 

PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: USP, 2005. 

Bibliografia complementar 

LEME, E. J. A. Manual prático de tratamento de águas residuárias. São Carlos: 
EduFSCAR, 2010. 

Von SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 
2ed. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 

ANDREOLI, C. V.; et al. Lodo de esgotos: tratamento e disposição final. Belo 
Horizonte: UFMG, 2001. 

METCALF, E. Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. 5ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2016. 
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IBRAHIN, F. D.; IBRAHIN, F. J., CANTUÁRIA, E. R. Análise Ambiental - 
Gerenciamento de Resíduos e Tratamento de Efluentes. São Paulo: Érica, 2015. 

 

MICROBIOLOGIA 

Ementa 

Morfologia, fisiologia e genética de grupos de interesse microbiológico: bactérias, 
fungos e vírus. Agentes antimicrobianos. Isolamento, cultura e métodos de 
identificação de microrganismos. 

Bibliografia básica 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock.12ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010.  

PELCZAR, M. J. Microbiologia, conceitos e aplicações. 2ed. São Paulo: Pearson, 
2009. 

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. Rio de Janeiro: São Paulo: 
Atheneu, 2008. 

Bibliografia complementar 

HOFLING, J. F. Microscopia de luz em microbiologia. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MEZZARI, A.; FUENTEFRIA, A. M. Micologia no Laboratório Clínico. São Paulo: 
Manole, 2012. 

MINAMI, P. S. Micologia. Métodos laboratoriais de diagnóstico das micoses. São 
Paulo: Manole, 2002. 

CHAMPE, P. C. Microbiologia ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

TORTORA, G. J. Microbiologia. 10ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

 

OPTATIVA I 

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

PALEONTOLOGIA 

Ementa 

Processos e ambientes de fossilização e o uso estratigráfico dos fósseis. As 
transformações paleoambientais da Terra. Implicações da Paleontologia na biologia 
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evolutiva e na biogeografia. Extinções em massa. Padrões de diversificação dos 
principais grupos de organismos no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Legislação 
ambiental relacionada à Paleontologia. 

Bibliografia básica 

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

CARVALHO, I. S. (Ed.) Paleontologia: microfósseis e paleoinvertebrados. Vol.2, 3ed. 
Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 

CARVALHO,Ismar de Souza. Paleontologia - Paleovertebrados, Paleobotânica. 
Vol.3, 3ed. São Paulo: Interciência: 2011. 

Bibliografia complementar 

LAPORTE, L. F. Ambientes antigos de sedimentação. São Paulo: Edgard Blucher, 
1988. 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

GOULD, S. J. O sorriso do flamingo: reflexões sobre história natural. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

MCALESTER, A. L. História Geológica da Vida. São Paulo: Blücher/EDUSP, 1969. 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

PARASITOLOGIA 

Ementa 

Parasitismo como interação biológica e sua evolução. Adaptação para a vida 
parasitária. Morfologia, ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, fatores 
epidemiológicos, métodos de controle e diagnóstico laboratorial de helmintos e 
protozoários parasitos do homem. Identificação e biologia de artrópodes vetores de 
doenças parasitárias. 

Bibliografia básica 

CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia Humana: e seus fundamentos gerais. 
2ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 12ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 3ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 

Bibliografia complementar 
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BARNES, R.D. Zoologia dos Invertebrados. 6ed. São Paulo: Editora Roca. 1996. 

FERREIRA, M. U. Parasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

MORAES, R. G., et al. Parasitologia e Micologia Humana, 5ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

REY, L. Parasitologia, 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

CIRIADES, P. G. J. Manual de patologia clínica: análises clínicas, toxicologia, 
biologia molecular, citologia e anatomia patológica. São Paulo: Atheneu, 2009. 

 

6º PERÍODO 

ECOLOGIA DE CAMPO 

Ementa 

Orientação de atividades em campo que permitam o entendimento e construção de 
hipóteses científicas em Ecologia. Estimativa de parâmetros das comunidades 
biológicas. Delineamento experimental e interpretação de dados ecológicos. 
Introdução a análise de dados multivariados em Ecologia.  

Bibliografia básica 

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

GOTELLI, N. J.; ELLISON, A. M. Princípios de estatística em ecologia. Porto Alegre: 
Artmed, 2011, 

MAGURRAN, A. E. Medindo a diversidade biológica. Curitiba: Editora da UFPR, 
2011. 

Bibliografia complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009 

BERQUÓ, E. S.; SOUZA, J. M. P.; GOTLIEB, S. L. P. Bioestatística. 2ed. São Paulo: 
EPU, 2003. 

ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage, 2013. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2003. 

GOODLAND, R. Ecologia do cerrado. São Paulo: Itatiaia, 1979. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Ementa 

Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo e/ou 
laboratorial, atividades de extensão e treinamento prático em empresas que 
desenvolvam atividades de interesse em saúde e biotecnologia. 

Bibliografia básica 

PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Ed. Cortez, 
2002. 

BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. 4ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009. 

Bibliografia complementar 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica, 7ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. Lei 
11.788, 7p. de 25 de setembro de 2008. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de Ciências 
Biológicas, 2014. 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ementa 

Descrição, qualificação, quantificação, métodos de avaliação e legislação de 
impactos ambientais. Análise de relatórios de impacto ambiental. 

Bibliografia básica 

PHILIPPI JÚNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2010. 

SANCHÉZ, L E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2013. 
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SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de 
textos, 2004. 

Bibliografia complementar 

BECHARA, E.. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional 
das Unidades de Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009 

BARBOSA, R. P. Avaliação de Risco e Impacto Ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 

CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA 001/86: 
Dispõe sobre os Critérios Básicos e Gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMMA. Brasília-DF, 1986. 

BARSANO, P. R., BARBOSA, R. P, IBRAHIN, F. D. Legislação Ambiental. São 
Paulo: Érica, 2014. 

WAKIM, V. R. Perícia Contábil e Ambiental: Fundamentação e Prática. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

FILOSOFIA E ÉTICA NAS CIÊNCIAS 

Ementa 

Conceitos básicos: modelos, hipóteses, leis, teorias, indução e dedução. As 
correntes científicas e seus contextos históricos. Tópicos de Filosofia em Biologia. 
Fundamentos de ética nas ciências. Bioética e direitos humanos. 

Bibliografia básica 

ANDERY, M.A. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. São 
Paulo/Rio de Janeiro: EDUC, Espaço e Tempo, 1994. 

ARANHA, M.L.A.; MARTINS, M.H.P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 2ed. São 
Paulo: Moderna, 1993. 

SÁ, A.L. de. Ética Profissional. 4ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

Bibliografia complementar 

ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 8ed. São Paulo: 
Loyola, 2004. 

CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. 

TOZZINI, D. L. Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn: Conceitos de Racionalidade 
Científica. São Paulo: Atlas, 2014. 

ABRANTES, P. C. Filosofia da Biologia. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 
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RIOS, T.A. Ética e Competência. Vol.16, 16ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

IMUNOLOGIA 

Ementa 

Respostas imunológicas inatas e adquiridas, histofisiologia do sistema imune, 
processamento e apresentação de antígenos. O sistema imune e a resistência do 
hospedeiro. Imunidade humoral mediada por anticorpos e a resposta inflamatória. O 
MHC, reações de hipersensibilidade e a resposta imune aos transplantes. 

Bibliografia básica 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia celular e molecular. 8ed. 
São Paulo: Revinter, 2011. 

CALICH, V. L. G.; VAZ, C. A. C. Imunologia. 2ed. São Paulo: Revinter, 2009.  

JANEWAY, C. A. et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 5ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2002.  

Bibliografia complementar 

DELVES, J. P.; MARTIN, J. S.; BURTON, R. D., ROITT, M. I. Fundamentos de 
Imunologia. 12ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

FORTE, N. W. C. Imunologia: Do básico ao Aplicado. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 

PLAYFAIR, L. J. H., CHAIN, M. B. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos 
Fundamentais, 9ed. São Paulo: Manole, 2013. 

ROITT, I.; BROSTOFF, J.; MALE, D. Imunologia.6ed. São Paulo: Manole, 2003. 

STITES, D P. et al. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1992. 

 

OPTATIVA II 

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

PRINCÍPIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Ementa 

Conteúdos explorados em laboratórios de análises clínicas: conceitos, vidrarias, 
equipamentos, técnicas e funcionamento, níveis de complexidade, perspectivas 
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futuras, associação com a pesquisa, importância clínica e epidemiológica e noções 
gerais das causas de erro diagnóstico. Siglas, abreviações e sinonímias dos exames 
e termos técnicos relacionados ao laboratório.  

Bibliografia básica 

RAVEL, R., Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

JANEWAY, C. A. et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 5ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Critérios para a Habilitação de 
Laboratórios Segundo osPrincípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL) -
Procedimento GGLAS 02/BPL -Revisão 00. 1ed. Ministério daSaúde, Brasília, 2001. 
Disponível em http://www.anvisa.gov.br/reblas/procedimentos/ GGLAS_02_bpl.pdf. 

Bibliografia complementar 

PEAKMAN, M., VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1999. 

FISCHBACH, F. T, DUNNING, M. B. Manual de Enfermagem - Exames Laboratoriais 
e Diagnósticos. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

WALLACH, J. B. et al. Interpretação de Exames Laboratoriais, 9ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

MORAES, R. G. et al. Parasitologia e Micologia Humana. 5ed, Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

MULLER, O. Laboratório para o Clínico. 8ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 

 

7º PERÍODO 

BIOGEOGRAFIA 

Ementa 

Histórico e conceitos básicos. Teorias biogeográficas. Eventos tectônicos. 
Glaciações. Biogeografia histórica e ecológica. Conservação da biodiversidade e 
Biogeografia. 

Bibliografia básica 

AMORIN, D. S. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto: Holos 
Editora, 2002. 

FIGUEIRÓ, A. Biogeografia: dinâmicas e transformações da natureza. São Paulo: 
Oficina dos Textos, 2015. 
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CARVALHO, C. J. B.; ALMEIDA, E. A. B. Biogeografia da América do Sul. Análise do 
tempo, espaço e forma. 2ed. São Paulo: Roca. 2016. 

Bibliografia complementar 

DREW, D. Processos interativos homem-meio ambiente. 2ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1989. 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

FREEMAN, S.; HERRON, J. C. Análise evolutiva. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

ODUM, E. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1983. 

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia – Vol. 2: Evolução, Diversidade e 
Ecologia. 8ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO 

Ementa 

Conceituação de biodiversidade e biologia da conservação. Avaliação dos status de 
conservação de elementos da fauna e da flora brasileira. Uso sustentável dos 
recursos naturais. Principais métodos de estudos relacionados à riqueza biológica e 
manejo de vida silvestre. 

Bibliografia básica 

PRIMACK, R. Biologia da Conservação. São Paulo: Editora Planta, 2001. 

BENSUSAN, N. Conservação da Biodiversidade em áreas protegidas. São Paulo: 
FVG, 2006. 

MAGURRAN, A. E. Medindo a diversidade biológica. Curitiba: Editora da UFPR, 
2011. 

Bibliografia complementar 

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum. 2005. 

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

PHILIPPI JR, A; van de RUSCHMANN, D. (eds.). Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade no Turismo. São Paulo: Manole, 2010. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2003. 
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VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 2ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

BIOLOGIA MOLECULAR  

Ementa 

Estrutura molecular, replicação, mutações e mecanismos de reparo do DNA. 
Regulação da expressão gênica. Processo de transcrição, tradução e estrutura do 
RNA. Ferramentas de analises moleculares e suas aplicações nas diversas áreas da 
biologia. 

Bibliografia básica 

ALBERTS, B; BRAY, D; LEWIS, J; RAFF, M.; ROBERTS, K e WATSON, J.D. 
Biologia molecular da célula. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

JUNQUEIRA, L.C. e CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. 

DE ROBERTIS, E, M. F; HIB, J.; PONZIU, R. Bases da Biologia Celular e Molecular. 
4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Bibliografia complementar 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula, 5ed, Porto Alegre: Artmed, 2011. 

BERG, M. J., TYMOCZKO, L. J., STRYER, L. Bioquímica, 7ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 

CHANDAR, N., VISELLI, S. Biologia Celular e Molecular Ilustrada. 1ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. 

COX, M., M., DOUDNA, A., J., O'DONNELL, Michael. Biologia Molecular: Princípios 
e Técnicas. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

ZAHA, A., FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L. P. Biologia Molecular Básica, 5ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Ementa 

Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo e/ou 
laboratorial, atividades de extensão e treinamento prático em empresas que 
desenvolvam atividades de interesse em áreas de atuação do biólogo. 

Bibliografia básica 
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PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 
supervisionado. 4ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009. 

Bibliografia complementar 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica, 7ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. Lei 
11.788, 7p., de 25 de setembro de 2008. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de Ciências 
Biológicas, 2014. 

 

ETNOBTÂNICA 

Ementa 

Histórico da etnobotânica em diferentes culturas. Metodologia de coleta e registros 
das informações etnobotânicas. Aspectos éticos e legais do direito de propriedade 
intelectual adquirida. Noções de conservação e uso sustentável dos recursos 
vegetais.  

Bibliografia básica 

ALBUQUERQUE, U. P.; LUCENA, R. F. P.; CUNHA, L. V. F. C. (Org.). Métodos e 
técnicas na pesquisa etnobotânica. 2ed. Recife: Comunigraf, 2008. 

ALMEIDA, S.P.; PROENÇA, C.E.B.; SANO, S.M.; RIBEIRO, J.F. Cerrado: Espécies 
Vegetais Úteis. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1998.  

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

Bibliografia complementar 

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum. 2005. 
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DUARTE, Laura Maria Goulart. Dilemas do Cerrado: entre o ecologicamente 
(in)correto e o socialmente (in)justo. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.  

CASTRO, A. M. G. O futuro do melhoramento genético vegetal no Brasil: impactos 
da biotecnologia e das Leis de Proteção de Conhecimento. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2006.  

BARROSO, G. M. et. al., Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol. 1, 2ed. 
Viçosa: UFV, 2002.  

RIZZINI, C. T.; MORS, W. B. Botânica Econômica Brasileira. 2ed. Rio de Janeiro: 
Âmbito Cultural. 1995.  

 

OPTATIVA III 

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Ementa 

Suporte teórico e metodológico para o desenvolvimento de um Projeto do Trabalho 
de Conclusão de Curso, dentro do escopo do curso de Ciências Biológicas. Análise, 
interpretação, redação e formatação de textos científicos.  

Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 7ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 5ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

MEDEIROS, J. B. Comunicação Científica: normas técnicas para redação científica. 
Atlas: São Paulo, 2008. 

Bibliografia complementar 

BIAGI, M. C. Pesquisa Científica. Juruá: Curitiba, 2009. 

FIGUEIREDO, A. M. de; SOUZA, S. R. G. de. Projetos, monografias, dissertações e 
teses: da redação científica à apresentação do texto final. Lúmen Júris: Rio de 
Janeiro, 2005 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
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OLIVEIRA, J. L. de. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa científica. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

8º PERÍODO 

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA  

Ementa 

A construção da visão do sociocultural. Gênese do pensamento socioantropológico. 
Hegemonia do pensamento positivista. Evolução social e materialismo. De raça a 
cultura. O método etnográfico. Etnocentrismo e relativismo cultural. Histórico da 
formação sociocultural brasileira. Formas de desigualdade e discriminação no Brasil. 
A pluralidade sociocultural brasileira. 

Bibliografia básica 

WEBER, M. A Política como vocação. A ciência como vocação. In: Ensaios de 
Sociologia. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982. 

DUSSEL, E. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. 2ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 

BONOME, J. R. Religião: construção e interpretação de mundos. Anápolis: Kelps, 
2000. 

Bibliografia complementar 

SANTOS, C. J. Crimes de Preconceito e de Discriminação. 2ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

BACILA, C. R. Criminologia e Estigmas: Um Estudo sobre os Preconceitos. 4ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. 

ORTIZ, R. Cultura Brasileira e identidade nacional. Brasiliense: São Paulo, 1994. 

BRASIL. Resolução Nº. 1, de 17 de junho de 2004, do CNE/MEC, que “institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. 

MARTINS, E. C. R. Cultura e poder. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Ementa 
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Significados e conceitos de planejamento. Políticas públicas. Ordenamento do 
espaço geográfico. Problemática do planejamento e da gestão ambiental. 
Indicadores ambientais e sua validade para o planejamento e gestão ambiental. 
Manejo de fauna e flora. 

Bibliografia básica 

SEIFFERT, M. E. B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 
ambiental. 3ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de 
textos, 2004. 

DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

Bibliografia complementar 

ALBUQUERQUE, J. L. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, 
ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, G. A.; DOMINGUES, O. Estatística Geral e Aplicada. 4ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e instrumentos, 
3ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

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

PHILIPPI JR, A; ROMÉRO, M, BRUNA, G. (eds.). Curso de Gestão Ambiental, 2ed. 
São Paulo: Manole, 2014. 

 

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL E INDUSTRIAL 

Ementa 

Processos microbiológicos de biodegradação e biorremediação em ambientes 
contaminados. Métodos de análises microbiológicas de alimentos. Sistemas de 
gerenciamento da qualidade de alimentos. Microrganismos de interesse industrial. 
Biorreatores. 

Bibliografia básica 

SCHMIDELL, W. Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos. 
Vol.4. São Paulo: Edgar Blucher, 2001. 

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. Rio de Janeiro: São Paulo: 
Atheneu, 2008. 
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GRANT, W. D. Microbiologia ambiental. Espanha: Acribia Espanha, 1989. 

Bibliografia complementar 

SCHMIDELL, W. Biotecnologia industrial: engenharia bioquímica. Vol.2. São Paulo: 
Edgar Blucher, 2001. 

FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 

BERTOLINO, M. T. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase na 
segurança dos alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock 14ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

TORTORA, G. J., FUNKE, R., CASE, C. L. Microbiologia. 8ed. Porto Alegre: Artmed, 
2012. 

 

OPTATIVA IV 

Ver ementário de disciplinas optativas 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Ementa 

Suporte teórico e metodológico para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 
de Curso, dentro do escopo do curso de Ciências Biológicas. Análise, interpretação, 
redação e formatação de textos científicos.  

Bibliografia básica 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 7ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. 
Anápolis: Kelps, 2014. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 5ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

Bibliografia complementar 

BIAGI, M. C. Pesquisa Científica. Juruá: Curitiba, 2009. 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 22ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
12ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Trabalho de Conclusão de Cursos. 
Anápolis: Curso de Ciências Biológicas, 2014 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

BOTÂNICA ECONÔMICA 

Ementa 

Origem da agricultura mundial. Utilização das plantas atuais, sua origem e 
distribuição. Estudos prospectivos da flora brasileira, especialmente do Cerrado. 
Conservação do patrimônio fitogenético. Principais espécies vegetais de importância 
econômica. 

Bibliografia básica 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Plantarum, 2009. 

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

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. São Paulo: 
Instituto Plantarum, 2005. 

Bibliografia complementar 

CASTRO, A. Características Plásticas e Botânicas das Plantas Ornamentais. São 
Paulo: Érica, 2014. 

VIANA, V. J.; RIBEIRO, G. S. B. Cultivo de Plantas Ornamentais. São Paulo: Érica, 
2014. 

RIZZINI, C. T. Botânica econômica brasileira. São Paulo: USP, 1995 

PENTEADO, S. R. Implantação do cultivo orgânico: planejamento e plantio. 2ed. São 
Paulo: Edição do Autor, 2010. 

CUNHA, A. Cultura e utilização das plantas medicinais e aromáticas. 2ed. São 
Paulo: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa 

Histórico, política e vertentes contemporâneas da Educação Ambiental. 
Sustentabilidade, consumo e cidadania. Projetos de Educação Ambiental: 
planejamento, execução e avaliação. 

Bibliografia básica 

DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: Gaia. 
2006. 

REIGOTTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BOFF, L. Saber cuidar Ética do humano – compaixão pela terra. 8ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 

Bibliografia complementar 

LEFF, E. Epistemiologia Ambiental. 4ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

ROSA, A. H., FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, V (org). Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. São Paulo: Bookman, 2012. 

RUSCHEINSKY, A. (org.). Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas. 2ed - 
Revisada e Ampliada. São Paulo: Penso, 2012. 

DIAS, G. F. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2006. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004. 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa 

Evolução do direito ambiental. Política e legislação básica federal. Trâmites legais. 

Bibliografia básica 

FIORILLO, Celso Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 15ed. São Paulo: 
Saraiva: 2015. 

ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Plano diretor e estatuto da cidade: medidas 
cautelares e moratórias urbanísticas. Belo Horizonte: Forum, 2010. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 13ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011. 

Bibliografia complementar 
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BARSANO, P. R., BARBOSA, R. P, IBRAHIN, F. D. Legislação Ambiental. São 
Paulo: Érica, 2014. 

SARLET, I. W. Constituição e legislação ambiental comentada. São Paulo: Saraiva, 
2015. 

ABELHA, M. Col. Esquematizado - Direito ambiental. 3ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

LIMA, F. W. Crimes contra o meio ambiente: aplicabilidade da legislação ambiental 
no âmbito municipal. Goiânia: PUC - Goiás, 2010. 

FIORILLO, Celso Pacheco. Estatuto da Cidade comentado: Lei n. 10.257/2001. Lei 
do Meio Ambiente Artificial. 6ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

LIBRAS 

Ementa 

Aspectos históricos da Educação dos surdos, da cultura surda e filosofia do 
bilinguismo. Fundamentos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais, legislação 
específica e critérios diferenciados da Língua Portuguesa para Surdos. 
Comunicação em LIBRAS surdo ouvinte na perspectiva da inclusão social. 

Bibliografia básica 

QUADROS, R. de; KARNOPP, B. Educação de surdos: A aquisição da linguagem. 
Porto Alegre: Artmed, 1997.  

SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010.  

CASTRO, A. R. de. Comunicação por língua brasileira de sinais. 4ed. Brasília: 
Senac, 2013.  

Bibliografia complementar 

QUADROS, R. de; KARNOPP, B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. 
Porto Alegre: ArtMed, 2011.  

PIMENTA, N. Curso de Libras: iniciante. Vol. 1, 4ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 
2006.  

PIMENTA, N. Curso de Libras: básico. Vol. 2, Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2009.  

CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileira: sinais de A a L. Vol. 1, 2ed. São Paulo: Edusp, 2011.  

CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileira: sinais de M a Z. Vol. 2, 2ed. São Paulo: Edusp, 2011.  
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MEIO AMBIENTE E BIOTECNOLOGIA 

Ementa 

Fundamentos, técnicas e aplicações da biotecnologia. Marcadores moleculares. 
Sequenciamento de genomas. Transgenia. Legislação e normas de biosegurança. 
Códigos de bioética. Introdução à biologia molecular computacional. Análise de 
bancos de dados.  

Bibliografia básica 

BROWN, AT. Genética - Um Enfoque Molecular. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

BINSFELD, Pedro Canisio. Biossegurança em Biotecnologia. 1ed. Rio de Janeiro: 
INTERCIÊNCIA, 2004. 

SNUSTAD, PD., SIMMONS, JM. Fundamentos de Genética, 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013 

Bibliografia complementar 

FIGUEIREDO, Márcia do Valle Barreto. Biotecnologia aplicada à agricultura: textos 
de apoio e protocolos experimentais. Brasília: EMBRAPA, 2010. 

KINGHORN, Brian. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. São Paulo: 
FEALQ, 2006. 

ULRICH, H.; COLLIM W.; HO, P. L.; FARIA, M.; TRUJILLO, C. A. Bases moleculares 
da biotecnologia. 1ed. São Paulo: Roca, 2008. 

SERAFINI, L. A.; BARROS, N. M.; AZEVEDO, J. L. Biotecnologia: avanços na 
agricultura e na agroindústria. 1ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2002. 

ZIMMER, P. D. Ferramentas da biotecnologia: no melhoramento genético vegetal. 
Pelotas: Gráfica Universitária, 2005. 

 

PATOLOGIA GERAL 

Ementa 

Conceitos relacionados à etiologia, patogenia, morfologia (macroscópicas e 
microscópicas) e os sinais e sintomas associado às doenças. 

Bibliografia básica 

KUMAR, V. et al. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016. 



 

168 

 

FARIA, J. L. Patologia Geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas. 
4ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2015. 

BRASILEIRO FILHO, G. B. Patologia. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 

Bibliografia complementar 

CIRIADES, P. G. J. Manual de patologia clínica: análises clínicas, toxicologia, 
biologia molecular, citologia e anatomia patológica. São Paulo: Atheneu, 2009. 

RAMOS JR, J. Semiotécnica da observação clínica: fisiopatologia dos sintomas e 
sinais. 7ed. São Paulo: Sarvier, 1986. 

SPRINGHOUSE, C. Fisiopatologia - Série Incrivelmente Fácil. 2ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 

GROSSMAN, S. C., PORTH, C. M. P. Fisiopatologia. 9ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. 

HANSEL, D. E., DINTZIS, R. Z. Fundamentos de Rubin - Patologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 

 

 

SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Ementa 

Processo saúde/doença relacionado com a degradação ambiental, abordando as 
questões referentes à água, lixo, dejetos, poluição atmosférica e poluição sonora, 
suas formas de prevenção, controle. Indicadores de Saúde Ambiental. 

Bibliografia básica 

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Saúde e Ambiente no 
desenvolvimento sustentável. Diretrizes para a implementação. Brasília: Ministério 
da Saúde, 1995.104p. 

BRILHANTE, O. M.; CALDAS, L. Q. A. Gestão e avaliação de risco em saúde 
ambiental. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. 

PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: USP, 2005. 

Bibliografia complementar 

BARREIRA FILHO, E. B.; PONTES, J. R. S. A inserção da vigilância em saúde 
ambiental no sistema único de saúde. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 
25, n. 1, p. 1-2, 2012. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Ambiental: guia básico para a construção de 
indicadores. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011. 124p: Il.- (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & saúde. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais, 
2ed. São Paulo: Érica, 2014. 

TAJRA, S. F. Planejamento e Informação - Métodos e Modelos Organizacionais para 
Saúde Pública. São Paulo: Érica, 2014. 

 

SAÚDE PÚBLICA 

Ementa 

Conceitos básicos de epidemiologia geral. Processo de saúde e doença e no 
indivíduo e na população. Determinação social de saúde. Modelos de atenção à 
saúde. História da política de saúde no Brasil. Contexto e conjuntura atual da saúde 
no Brasil. 

Bibliografia básica 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & saúde. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

BRASIL, Ministério da Saúde. SAMPAIO, Luiz Fernando Rolim. Política nacional de 
atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

FONTINELLE JR, K. Programa saúde da família (PSF): comentado. 2ed. Goiânia: 
AB, 2008. 

Bibliografia complementar 

TAJRA, S. F. Planejamento e Informação - Métodos e Modelos Organizacionais para 
Saúde Pública. São Paulo: Érica, 2014. 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais, 
2ed. São Paulo: Érica, 2014. 

CAMPOS, G. W. S. Tratado de saúde coletiva. 2ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 

BARSANO, P. S. et al. Biossegurança - Ações Fundamentais para Promoção da 
Saúde. São Paulo: Érica, 2014. 

COUTO, R. C. et al. Infecção Hospitalar e Outras Complicações Não-infecciosas da 
Doença - Epidemiologia, Controle e Tratamento, 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 

 



 

170 

 

COMPORTAMENTO ANIMAL 

Ementa 

Fundamentos, abordagem evolutiva e técnica de observação do comportamento 
animal. Estratégias de alimentação, reprodução, sociabilidade, defesa, migração e 
comunicação. Estudo do comportamento dos animais como resposta às mudanças 
ambientais.  

Bibliografia básica 

KREBS, J. R. Introdução a ecologia comportamental. São Paulo: Atheneu, 1996. 

DEL-CLARO, Kleber. Ecologia das interações plantas-animais. São Paulo: Technical 
Books, 2011. 

SIGRIST, R. Iconografia das aves do Brasil. Vol.1. São Paulo: Avis Brasilis, 2009. 

Bibliografia complementar 

ALCOCK, John. Comportamento Animal: Uma Abordagem Evolutiva, 9ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2015. 

RIDLEY, M. Evolução. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

FRANSOZO, Adilson. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo Roca, 2016. 

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia – Vol. 2: Evolução, Diversidade e 
Ecologia, 8ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

 

 

Periódicos especializados 

TÍTULOS VIRTUAIS - PERIÓDICOS PORTAL SciELO 

1. Biota Neotropica 

2. Biotecnologia Aplicada 

3. BrazilianJournal of Biology 

4. BrazilianJournal of Botany 

5. BrazilianJournal of Genetics 

6. Revista Ambiente & Água 

7. Revista Brasileira de Biologia 

8. Revista Brasileira de Entomologia 
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9. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal 

10. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 

11. Revista Brasileira de Zoologia 

12. Revista Ceres 

13. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science 

14. Revista de Microbiologia 

TÍTULOS VIRTUAIS - PERIÓDICOS PORTAL CAPES 

1. Acta Zoologica 

2. BiologicalReviews 

3. Biotropica 

4. Botanical Journal of the linnean Society 

5. Evolution 

6. Genes toCells 

7. InvertebrateBiology 

8. IntegrativeZoology 

9. Journal of Ecology 

10. Journal of Phytopathology 

11. Molecular Plant Pathology 

12. Plant, Cell & Envoriment 

13. Systematic Entomology 

14. Zoological journal of the Linnean Society 

15. PlantBiology 
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5.3 Flexibilização curricular 

Na instituição, para a integralização curricular o aluno deve cursar todas as 

disciplinas obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em 

que esta atividade está prevista nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo 

ou no período máximo previsto no Projeto Pedagógico do curso. Dentro deste 

princípio, os alunos têm oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização 

curricular, podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos e realizar cursos 

especiais para eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre as muitas 

atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de extensão, 

envolvendo alunos e professores, em projetos voltados para o bem-estar da 

comunidade. Alguns cursos incluem, em suas matrizes curriculares, disciplinas 

optativas que viabilizam a abordagem de temas emergentes, ao longo dos percursos 

formativos. Outra prática de flexibilização consiste no aproveitamento de estudos 

realizados fora da estrutura curricular do curso, mediante critérios de avaliação. 

Eventos científicos são realizados com abordagens inovadoras e atuais. 

No Curso de Ciências Biológicas, a flexibilidade curricular permite a 

ampliação dos horizontes do conhecimento e da aquisição de uma visão crítica, 

promovendo a extensão do campo de atuação profissional. As atividades 

acadêmicas que permitem a flexibilização estão de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, com o Projeto Pedagógico do Curso e com o Regimento 

Interno do Centro Universitário de Anápolis-UniEVANGÉLICA 

A flexibilidade curricular fundamenta-se nas seguintes premissas:  

 Contribuir para o desenvolvimento das habilidades e das competências 

inerentes ao exercício das atividades de formação. 

 Estimular práticas de estudo independentes e diversificar as experiências 

acadêmicas, visando ao desenvolvimento da autonomia profissional e intelectual do 

estudante.  

 Contemplar, além da formação em área específica do saber, a formação 

complementar em outra área. 

 Propiciar a aquisição do saber no currículo de forma articulada. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais sugerem que os cursos apresentem em 

sua estrutura a possibilidade de flexibilização de seus currículos, possibilitando ao 

acadêmico maior e melhor movimentação, quer seja na instituição de origem ou em 

outra instituição de ensino superior. No Curso de Ciências Biológicas a flexibilização 

é contemplada através de atividades como: as atividades práticas de laboratório e 

de campo, disciplinas optativas, atividades complementares e atividades de 

extensão, estágios curriculares, TCC e mobilidade acadêmica. 

Há certos elementos curriculares que são diretamente responsáveis pela 

flexibilidade do currículo tais como as disciplinas optativas. Os alunos podem 

escolher a disciplina que for de seu interesse e cursá-la, conforme previstas na 

matriz curricular. O elenco destas disciplinas inclui o estudo linguagem de sinais - 

Libras. 

Atividades complementares são definidas como atividades de caráter 

acadêmico, científico, artístico e cultural ou de inserção comunitária vivenciadas pelo 

aluno, definidas por regimento próprio, sob o acompanhamento docente ou 

convalidadas pela direção do curso, que visam a integralização da matriz curricular 

com atividades que complementem o currículo de curso, enriquecendo-o com 

práticas independentes.  

Elas se destinam a estimular a prática de estudos transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional 

específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao 

longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e 

culturais. 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade. 

As atividades de extensão, além de contribuírem para flexibilização do 

currículo, facilitam as relações entre a teoria e a prática, proporcionando o 

desenvolvimento de habilidades e competências importantes a formação do egresso. 

Os eventos de extensão universitária podem acontecer por iniciativa da Instituição 

ou própria do Curso de Ciências Biológicas, bem como de outras Instituições do 
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município e outras localidades que queiram solicitar parceria do Curso de Ciências 

Biológicas. 

Os estágios curriculares obrigatórios foram pensados como um componente 

integrante do curso, permitindo que o aluno escolha as áreas de sua afinidade. 

Dessa forma, a prática pedagógica torna-se flexível, permitindo ao acadêmico 

intervir de acordo com a realidade e seus problemas.  

Por outro lado, o TCC também oferece flexibilidade a formação, já que o 

acadêmico tem o direito de escolher seu objeto e delineamento da pesquisa. Assim, 

abre caminhos para o acadêmico trilhar em busca de respostas para questões da 

realidade, produzindo conhecimento aplicável a realidade. Este componente 

curricular apresenta regimento próprio, que pode ser visualizado nos Anexos do 

presente PPC. A flexibilização está também contemplada nos programas de 

intercâmbio e mobilidade acadêmica da instituição.  

No Centro Universitário, o semestre consta de cem dias letivos. No sistema de 

créditos, cada crédito equivale à 20h/aulas. Logo, todas as disciplinas do curso 

possuem carga horária múltipla de 20, sendo integralizadas em 20 semanas letivas. 

As aulas são de 50 minutos, respeitando a proporção equivalente para consolidação 

das matrizes curriculares.  

Temas transversais também estão inseridos no curso, assim distribuídos:  

Direitos humanos – Tema incluído em especialmente nas disciplinas de 

Cidadania, ética e espiritualidade, filosofia e ética nas ciências, antropologia e 

sociologia. 

Portadores de Deficiência – Tema baseado na discussão das políticas 

nacionais para esse grupo. 

Educação Ambiental – Tema discutido especialmente nos semestres em que 

são ministradas as disciplinas de Ecologia e Educação Ambiental, mas que são 

trabalhadas em vários momentos do curso em outras disciplinas e atividades tais 

como o desenvolvimento de ações educativas temáticas nas várias nas escolas de 

ensino básico da região. Para muitas delas utiliza-se a “Trilha do Tucano”, instalada 

na área experimental da instituição. Este tema também está incluído nas disciplinas 

do componente curricular “Biologia Celular, Molecular e Evolução”, por meio dos 

estudos das doenças resultantes da agressão ao meio ambiente. 
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Educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e 

indígena – Temas incluídos a partir da inserção dos alunos na comunidade, em 

trabalhos de campo, permitindo a convivência e o relacionamento com os diversos 

grupos, além da existência na matriz da disciplina de Antropologia e Sociologia. 

Ensino de Libras – Tema incluído por meio da disciplina oferecida na matriz 

curricular do curso. 

 

 

5.4 Interdisciplinaridade 

Através de parcerias com a comunidade, a IES poderá selecionar questões 

como foco de estudos e pesquisas, envolvendo esforços conjuntos e sistemáticos de 

docentes e discentes. Estes estudos poderão evidenciar tópicos das disciplinas, 

subsidiando atividades de ensino, ao mesmo tempo em que podem ser alvos de 

investigações científicas mais refinadas, gerando trabalhos acadêmicos, debates e 

apresentações em eventos nacionais e/ou internacionais. 

A articulação da interdisciplinaridade no curso é realizada na forma da 

utilização de instrumentos, tais como projetos integradores de núcleos comuns e 

núcleos específico. O desenvolvimento de projetos em espaços de aprendizagem 

como na Área Experimental é fator determinante na ocorrência desta 

interdisciplinaridade, uma vez que nas atividades da Trilha Ecológica, que acontece 

junto com o evento de Dia de campo (realizadas semestralmente pelo curso de 

Agronomia), favorecem a articulação teoria-prática. 
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6 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

6.1 Setor administrativo 

Direção, Secretaria Setorial e de Apoio Docente e Discente. 

A área do curso de Ciências Biológicas destinada à Administração e Relações 

Docentes/Discentes, é compartilhada por outros cursos das áreas de Exatas e 

Ciências Agronômicas, ocupando um espaço de aproximadamente 400 m². Esse 

complexo é dividido em secretarias, sala de espera, sala de atendimento aos alunos, 

ampla sala de professores, salas de coordenações de cursos e pedagógicas, 

arquivo morto, almoxarifado, copa e sanitários.  

 

 

6.2 Sistema Acadêmico 

O curso conta com o Sistema Acadêmico do Centro Universitário, chamado 

Lyceum, que permite a comunidade acadêmica o registro, conhecimento e controle 

do desempenho do aluno. Além disso, constitui um repositório de textos, aulas, 

obras virtuais de apoio pedagógico e outras publicações, bem como avisos 

direcionados ao aluno. 

O Lyceum é um sistema de Gestão Acadêmica e Financeira desenvolvido pela 

Techne, empresa sediada no Estado de São Paulo. Oferece à comunidade 

acadêmica, diversos serviços por meio de Secretária Acadêmica Virtual, tais como: 

efetivação da matrícula pela internet, consulta de extrato financeiro, emissão de 2ª 

via de boletos, consulta do histórico escolar e das notas e frequências do período 

letivo corrente, entre outros serviços. 

Além disso, docentes e secretárias podem encaminhar avisos e e-mails aos 

discentes, professores podem disponibilizar material didático e fazer lançamento de 

notas e frequência pela internet. O sistema possibilita gerar diferentes relatórios e 

gráficos para gestão administrativa, financeira e acadêmica. 
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6.3 Espaço de trabalho de direção (coordenação) do curso 

A sala de direção do curso possui área de 12 m². A sala da coordenação 

pedagógica também possui 12 m² e ambas permitem o desenvolvimento do trabalho 

da diretoria e atendimento de acadêmicos, professores e funcionários, bem como a 

realização de pequenas reuniões. Todas as salas estão devidamente mobiliadas 

com mesas, computadores, acesso à internet, armários, gaveteiros, cadeiras, 

telefone, material de apoio e climatização. 

 

 

6.4 Gabinete de trabalho de para professores em tempo integral - TI 

Anexa à Sala dos Professores, apresenta 15 m2, possui 6 mesas, armário para 

guarda de material dos docentes, tomadas, iluminação adequada, climatização e wi-

fi. 

 

6.5 Sala de Professores 

Apresenta área de 90 m² e é destinada à permanência, trabalho e convívio dos 

docentes, possuindo sofás, bebedouros, mesas de apoio, três computadores, 

escaninhos, iluminação adequada e climatização. O espaço possui acessibilidade 

plena e é suficiente à promoção do bem-estar. 

 

6.6 Salas de aula 

Estão localizadas nos blocos H e I. Possuem uma média de 90 m2. Todas 

estão equipadas com mobiliário (carteiras para alunos, mesa e cadeira para 

professor), quadros de pincel e equipamentos audiovisuais, tela de projeção, 

quadros de aviso e sistema de refrigeração e rede wi-fi. 

 

6.7 Biblioteca 

Possui como meta atender aos diversos cursos e segmentos da UniEVANGÉLICA 

em suas necessidades de documentação e informação nas áreas do conhecimento 

específico de sua atuação, tendo como propósito a contribuição para a qualidade da 
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educação, da pesquisa e da extensão. Os espaços internos da Biblioteca foram 

projetados para múltiplas finalidades que vão desde estações individualizadas, salas 

de estudos em grupo, sala tipo auditório e laboratório de informática, além de 

reprografia. Os acadêmicos e a comunidade como um todo têm acesso ao 

empréstimo por meio de cadastro e confecção de carteira, necessária para a retirada 

de material.  

A Biblioteca é gerenciada pelo software ArchesLib de controle de bibliotecas, que 

permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização do acervo, 

empréstimo, estatísticas, reserva de livros, catálogo e renovações online. 

 

Acervo por Área de Conhecimento 

Os quadros a seguir mostram as características do acervo geral da Biblioteca 

Central em número de títulos e exemplares dos diferentes itens que o compõem, 

bem como a distribuição por área do conhecimento. 

 

Quadro 8. Atualização dos livros por Curso em Dezembro/2013 

CURSO / 
HABILITAÇÃO 

CAMPUS ANO DE EDIÇÃO 
TOTAL 

 

Até 5 anos de 5 a 10 anos Mais de 10 anos 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Área I - Exatas 
e da Terra; 
Área III - 
Engenharias;   
Àrea V - 
Ciências 
Agrárias 

                  

Agronomia I - Anápolis 1.366 41,62 1.138 34,67 778 23,71 3.282 3,58 

Sistema de 
Informação 

I - Anápolis 712 33,05 759 35,24 683 31,71 2.154 2,35 

Engenharia 
Civil 

I - Anápolis 2.036 53,42 936 24,56 839 22,02 3.811 4,16 

Engenharia 
Mecânica 

I - Anápolis 1.748 48,34 946 26,16 922 25,50 3.616 3,94 

Engenharia da 
Computação 

I - Anápolis 1.172 36,11 950 29,27 1.124 34,63 3.246 3,54 

Ciências 
Contábeis 

I - Anápolis 196 38,89 173 34,33 135 26,79 504 0,55 

Área II - 
Ciências 
Biológicas; 
Área IV - 
Ciências da 
Saúde 

                  

Odontologia I - Anápolis 793 23,82 964 28,96 1.572 47,22 3.329 3,63 

Enfermagem - I - Anápolis 1.844 19,09 2.579 26,71 5.234 54,20 9.657 10,53 
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CURSO / 
HABILITAÇÃO 

CAMPUS ANO DE EDIÇÃO 
TOTAL 

 

Até 5 anos de 5 a 10 anos Mais de 10 anos 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Bacharelado 

Educação 
Física - 
Bacharelado 

I - Anápolis 915 14,37 1.340 21,05 4.111 64,58 6.366 6,94 

Farmácia I - Anápolis 492 37,24 455 34,44 374 28,31 1.321 1,44 

Medicina I - Anápolis 1.282 13,38 2.823 29,46 5.476 57,15 9.581 10,45 

Ciências 
Biológicas 

I - Anápolis 168 7,16 468 19,93 1.712 72,91 2.348 2,56 

Fisioterapia I - Anápolis 695 14,94 1.550 33,31 2.408 51,75 4.653 5,07 

Área VI - 
Ciências 
Sociais 
Aplicadas;           
Área VII 
Ciências 
Humanas 

                  

Pedagogia I - Anápolis 513 10,72 659 13,77 3.615 75,52 4.787 5,22 

Direito - 
Bacharelado 

I - Anápolis 5.718 40,45 2.782 19,68 5.636 39,87 14.136 15,42 

Administração I - Anápolis 5.455 49,72 2.626 23,93 2.891 26,35 10.972 11,97 

Direito - 
Bacharelado 

II - Ceres 1.890 34,62 1.577 28,88 1.993 36,50 5.460 5,95 

Psicologia I - Anápolis 547 22,16 492 19,94 1.429 57,90 2.468 2,69 

Cursos 
Superiores de 
Tecnologia 

                  

Radiologia I - Anápolis 301 28,61 431 40,97 320 30,42 1.052 1,15 

Manutenção 
em Aeronaves 

I - Anápolis 1.260 48,89 525 20,37 792 30,73 2.577 2,81 

Logística I - Anápolis 215 26,77 282 35,12 306 38,11 803 0,88 

Gestão 
Financeira 

I - Anápolis 201 28,15 225 31,51 288 40,34 714 0,78 

Gastronomia I - Anápolis 191 30,08 286 45,04 158 24,88 635 0,69 

Design Gráfico I - Anápolis 188 29,75 232 36,71 212 33,54 632 0,69 

Estética I - Anápolis 609 43,91 296 21,34 482 34,75 1.387 1,51 

TOTAL 27.542 - 23.217 - 40.932 - 91.691 100 

 

 

Quadro 9. Acervo Geral – Dezembro/2013 – Campus sede (Anápolis) 
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O Centro Universitário de Anápolis possui as seguintes bases de dados de 

periódicos Capes: Sage, Mary Ann Liebert, HighWire Press, BioOne, Ecological 

Society of America, Journal Citation Reports. Estas bases atendem a todos os 

cursos com mais de 2.000 periódicos online.  

Quanto aos periódicos existentes na Biblioteca Central, temos o quadro a 

seguir, que demonstra tais periódicos impressos especializados, indexados e 

correntes com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

 

Quadro 10. Periódicos impressos especializados na biblioteca 

ÁREA TÍTULOS  

Á
re

a
 I

I 
- 

C
iê

n
c
ia

s
 B

io
ló

g
ic

a
s
; 

 

Á
re

a
 I

V
 -

 C
iê

n
c
ia

s
 d

a
 S

a
ú
d

e
 

Anais Brasileiro de Dermatologia 

Brazilian Dental Journal 

Epidemiologia e Serviços de Saúde 

Revista Brasileira de Fisioterapia 

Revista Brasileira de Medicina 

Revista da Associação Paulista de Especialista 

em Ortodontia 

Revista de Ciências Médicas 

Revista Médica de Minas Gerais 

 Estética e plástica 

Cortes e penteados 

Cabeleireiros.com 

Plástica e Beleza 

 

 

Espaço Físico para Estudos 

Dentro do Plano de Expansão da Instituição, foi construído um edifício de 5 

(cinco) pavimentos com área total de 6.744,56 m2. O segundo pavimento foi todo 

destinado à instalação da Biblioteca Central do Centro Universitário de Anápolis. 

Atualmente a Biblioteca tem um espaço físico de 1.566,60 m2, distribuídos conforme 

o quadro a seguir. 

 

Quadro 11. Espaço Físico da Biblioteca Central – Campus sede (Anápolis) 

CURSO / HABILITAÇÃO N.º 
ÁREA TOTAL 

(m
2
) 

CAPACIDADE 

Disponibilização do Acervo 1 484,15  - 

Leitura 1 512,15 288 

Estudo Individual 47 99,40 47 
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Estudo em Grupo 12 31,50 96 

Administração e Processamento Técnico do Acervo 2 52,90 18 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 155,60  - 

Acesso à Internet 1 95,10 40 

Consulta ao Acervo 1 2,00 2 

Guarda-volume 1 14,50  - 

Reprografia 1 14,70  - 

Banheiro 2 37,74 - 

Circulação e Acessos 1 66,32  - 

TOTAL 70 1.566,60 491 

 

 

Quadro 12. Móveis e Equipamentos de Apoio – Campus sede (Anápolis) 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Mesas redondas de 5 lugares 40 

Mesas retangulares de 6 lugares 6 

Mesas retangulares de 4 lugares 5 

Mesas ovais de 8 lugares 4 

Sofás e poltronas 13 lugares 

Mesas c/ computador e assentos (Lab. de Internet) 45 

Mesas c/ computadores e assentos (consulta ao acervo) 2 

Cabine individual 47 

Estantes duplas altas 220 

Estantes duplas baixas 12 

Estantes simples altas 38 

Estantes simples baixas 42 

 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta: 07h às 23h; Sábado: 07h às 18h. 

 

Pessoal Técnico-Administrativo da Biblioteca 

O quadro a seguir mostra o perfil atual dos funcionários que trabalham 

atualmente na Biblioteca Central. 
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Quadro 13. Recursos Humanos da Biblioteca Central 

ITEM 
FORMAÇÃO 

TOTAL 
PG G EM EF 

Bibliotecário 01  - - 01 

Auxiliar de Biblioteca - 02 20 - 22 

TOTAL 01 02 20 - 23 

Legenda: PG - pós-graduação; G - graduação; EM - ensino médio completo; EF - 
ensino fundamental completo. 
 

 

Serviços Oferecidos 

 

 Empréstimo domiciliar 

 Empréstimo entre bibliotecas 

 Consultas ao acervo (catálogo local e online) 

 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso à base de dados online (Periódicos Capes) 

 Acesso à internet 

 Acesso à internet sem fio (wireless) 

 Sala de Pesquisa (internet) 

 Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

 Levantamento Bibliográfico 

 Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme) 

 Visitas orientadas e treinamento de usuários 

 Intercâmbio de periódicos 

 Restauração de obras danificadas 

 

 

O quadro 14 a seguir mostra os dados estatísticos da Biblioteca Central dos últimos 

5 (cinco) anos. 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 

Itens Catalogados 55.030 58.588 63.524 72.041 83.468 



 

183 

 

Número de Usuários 4.423 6.688 9.414 12.105 15.073 

Consultas Efetuadas 534.897 987.458 1.987.852 2.245.896 2.988.258 

Empréstimos 177.750 243.099 323.070 413.969 512.001 

 

 

6.8 Laboratórios 

A Utilização dos laboratórios pelos alunos é regulamentada por regimento 

próprio, onde são descritas as normas de funcionamento, utilização e segurança, 

sob supervisão de professores da área de atuação e profissionais técnicos 

especializados.  

Possuem mesas, bancadas, cadeiras, quadros, instalações de ar comprimido, 

água e gás, bebedouro, ventilação, murais de avisos, materiais de expediente, linha 

telefônica, impressoras, assinaturas de revistas especializadas, softwares para 

operação dos equipamentos e espaço suficiente para a utilização dos alunos, 

contando com área mínima de um aluno por m2 para realização de pesquisas e 

ensaios conforme normalizações vigentes.  

A infraestrutura implementada nos Laboratórios onde são ministradas as aulas 

é projetada para atender turmas com 30 alunos. O quadro 16 mostra o cronograma 

de utilização dos laboratórios ao longo do curso. 

 

Quadro 15. Cronograma de utilização dos laboratórios ao longo do curso 

Per. Disciplina Laboratório 

1º 

Morfologia Vegetal Microscopia I 

Biologia Celular Microscopia I 

Química Geral Química II 

Histologia Morfofucional I 

2º 

Anatomia Humana Anatomia II 

Sistemática de Algas, Fungos Biodiversidade 

Embriologia e Criptógamas. Morfofuncional I 

Bioquímica Química II 

3º 

Zoologia de Invertebrados Biodiversidade 

Ecologia Área Experimental - APA 

Fisiologia Humana Anatomia I / Microscopia I 

Sistemática de Fanerógamas Biodiversidade 
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Anatomia Comparada Biodiversidade 

4º 

Fisiologia Vegetal Biodiversidade 

Zoologia dos Vertebrados Biodiversidade 

Bioma Cerrado – Fitofisionomias e Manejo. Área Experimental - APA 

Limnologia Biodiversidade 

Manejo de Animais de Laboratório Biotério / Biodiveridade 

Geologia Solos 

5º 

Microbiologia Microbiologia e Imunologia 

Geoprocessamento Informática VI 

Parasitologia Microscopia II 

Manejo Sanitário Laboratório de Efluentes 

6º 

Imunologia Microbiologia e Imunologia 

Ecologia de Campo Área Experimental - APA 

Princípios de Análises Clinicas Imunologia / Microscopia I 

7º 
Biologia Molecular Imunologia/Química 

Manejo da Biodiversidade Saídas de Campo – Fazenda Bethel 

8 Controle de Qualidade Microbiológica Microbiologia e Imunologia 

Opt. Patologia Geral Morfofuncional I 

 

 

6.8.1 Laboratórios de Informática 

O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 11 (onze) 

laboratórios de informática, sendo que o laboratório de informática 8 (Lab 8) se 

subdivide em 3 categorias de laboratório: Laboratório de Arquitetura – LAC, 

Laboratório de Redes de Computadores – LRC e Laboratório de Eletrônica Digital – 

LED.  

 

Quadro 16. ENDEREÇO E CAPACIDADE DOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DE 
INFORMATICA 

Nº Nome dos Laboratórios 

Endereço Mobiliário 

B
lo

c
o

 

Piso Sala 
Computador
es 

Mesas 
Cadeira
s 

01 Laboratório de informática 1 B 2 Bibl 29 30 40 

02 Laboratório de informática 2 B 3 B313 30 30 47 

03 Laboratório de informática 3 F 1 F112 30 30 37 
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04 Laboratório de informática 4 C 4 C403 30 
10 
bancadas 

36 

05 Laboratório de informática 5 E 2 E207 33 33 42 

06 Laboratório de informática 6 E 2 E215 33 33 42 

07 Laboratório de Informática 7 G 2 E213 41 
10 
bancadas 

50 

08 
Laboratório do Colégio 
Couto Magalhães 

K 1 K110 20 
04 
bancadas 

35 

09 
Laboratório do Colégio 
Couto Júnior 

I 1 I101 35 
10 
bancadas 

55 

10 Laboratório Morfofuncional I E 1 E110 18 18 mesas 25 

11 Laboratório Morfofuncional II E 1 E111 18 18 mesas 25 

12 
Fábrica de Tecnologia 
Turing 

G 2 G211 33 
07 mesas e 
2 bancada 

31 

OBS Total de Computadores    350   

 

 

6.8.2 Laboratórios Didáticos Especializados 

6.8.2.1 Laboratório de Biodiversidade 

Localizado no Centro Tecnológico, sala CT 109, ocupa uma área de 100 m². 

Está equipado com armários de aço para guarde de equipamentos, lupas 

estereoscópicas, microscópios, bancadas com apoio de vidro, quadro para pincel, 

bancada de mármore com pias, lixeiras para descartes diversos, freezer, armários 

para exposição das coleções biológicas, estufa de secagem e banquetas. O 

laboratório conta com coleções de animais taxidermizados, diafanizados, fixados em 

formalina e álcool, caixas entomológicas, exsicatas e animais congelados. As aulas 

com uso de animais contam com protocolos experimentais e aprovação da 

Comissão de Ética no Uso de Animais. As coleções são utilizadas para atividades 

práticas de ensino, extensão e pesquisa. Existe parceria entre o Corpo de 

Bombeiros, Instituto Jose Hidasi de Ornitologia e Centro de Zoonoses da cidade de 

Anápolis, visando o direcionamento de carcaças ao Laboratório de Biodiversidade. 
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6.8.2.2 Área Experimental: Área de Preservação Ambiental, Área Agrícola, 

Trilha Ecológica do Tucano, Serpentário, Casa de Vegetação. 

A Área Experimental da UniEVANGÉLICA é um laboratório que auxilia 

especificamente os cursos de Curso de Ciências Biológicas e Agronomia. Está 

localizada entre a avenida Brasil Norte e a BR-153, definida como espaço para 

atividades práticas de ensino com metodologias pedagógicas que contribuam para a 

formação do discente nas três vertentes do ensino superior: ensino, pesquisa e 

extensão.  

A estrutura física é ocupa uma área de 347.896,05 m², próximos ao Campus 

UniEVANGÉLICA. A gestão deste órgão é atribuída ao coordenador geral, diretores 

dos cursos de agronomia e ciências biológicas, supervisor da área de preservação 

ambiental, supervisor da área agrícola – fazenda escola, e, supervisor do biotério. 

Com atribuições e responsabilidades definidas em regulamento interno próprio, 

aprovado pelos NDEs dos cursos. 

As atividades dos docentes e discentes do Bacharelado em Ciências Biológicas 

inclui trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica envolvendo 

levantamentos faunísticos e florísticos, conservação de recursos naturais (solo, 

água, biodiversidade), aspectos geológicos e Educação Ambiental. 

Todos os laboratórios possuem normas e rotinas, sendo também utilizados 

para a realização de trabalhos de pesquisa (IC) e extensão desenvolvidos por 

alunos do curso de Ciências Biológicas. Estas normas estão discriminadas no 

Memorial Descritivo dos laboratórios utilizados pelo curso. 

 

Área de Preservação Ambiental 

A Área de Preservação Ambiental tem como objetivo específico promover a 

educação ambiental. Nesse sentido, são desenvolvidos cursos de curta duração, 

visitas guiadas, aulas de campo, estudos científicos e observacionais sobre a fauna 

e a flora desse cerrado com formação florestal e fitofisionomia de Mata Seca 

Semidecidua. 

Esse espaço específico é utilizado majoritariamente para o desenvolvimento de 

atividades com os discentes do Bacharelado em Ciências Biológicas. O treinamento 

destes alunos é fundamental para o conhecimento de informações detalhadas a 

respeito da área, e possibilita a atuação desses como monitores nas atividades 
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extensionistas de visita guiada. A gestão do local é atribuição do supervisor indicado 

pela direção do Bacharelado em Ciências Biológicas. 

 

Área Agrícola 

A Área Agrícola – Fazenda Escola tem como objetivo específico alocar ações 

de ensino, pesquisa e extensão com produção vegetal. Nesse sentido, os discentes 

do curso de Ciências Biológicas podem desenvolver pesquisas com plantas 

medicinais em campo, a fim de estudar fenologia e morfofisiologia das espécies 

cultivadas. 

Certamente, o espectro de disciplinas que possuem algum envolvimento com a 

área é favorável à formação do acadêmico egresso dos cursos de Ciências 

Biológicas e Agronomia da UniEVANGÉLICA. Existem ainda no local atividades do 

programa Universidade aberta à terceira idade – UniATI, possibilitando, o 

desenvolvimento de habilidades ligadas ao sentido humanitário e social. 

 

Trilha Ecológica do Tucano 

Este espaço é constituído por um trajeto com mil metros de extensão, cujos 

objetivos específicos compreendem atender à comunidade para visitação no modelo 

de trilha interpretativa e promover a educação ambiental, através do trabalho de 

monitoria que envolve os discentes do curso de Ciências Biológicas. 

A trilha foi inaugurada ainda no início da última década, entretanto com a 

recente revitalização e reinauguração ficaram estabelecidos horários semanais de 

visitação às terças e quintas. A partir disso, a crescente demanda do município e das 

instituições que compõem a Associação Educativa Evangélica traduzem a 

importância desse modelo de atividade extensionistas na promoção da educação 

ambiental. 

 

Serpentário 

O Serpentário é uma extensão do Biotério, sendo diretamente ligado a ele. 

Conta com 90 m2 onde são mantidas serpentes dos Géneros Crotalus, Bothrops e 

Boa. Estes animais são trazidos pelo Corpo de Bombeiros e proprietários rurais que 

receberam cursos de capacitação quanto a coleta de ofídios. As serpentes são 

catalogadas em livro de tombo e mantidas em sistema de criação extensiva. Os 
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recintos são enriquecidos com tocas em cerâmica, do tipo iglu, troncos de arvores, 

pedras, gramado, lago para banho e areial. São desenvolvidos os seguintes 

programas de conservação e Educação Ambiental: 

 Educação Ambiental - Importância ecológica das serpentes (os animais 

são apresentados a alunos do ensino fundamental, médio e superior 

quando em visita a trilha ecológica. Na ocasião, recebem orientações 

sobre o papel ecológico que as serpentes desenvolvem). 

 Conservação – Os animais são acompanhados durante o processo 

reprodutivo e os filhotes recebem cuidados especiais, sedo soltos em 

área do Parque Estadual da Serra dos Pireneus. Além disso, são feitos 

acompanhamentos em saúde animal na área da parasitologia 

(ectoparasitas e endoparasitas). 
 

Casa de Vegetação (estufa) 

A casa de vegetação tem objetivo específico semelhante à Área Agrícola, 

porém no ambiente protegido e favorável à multiplicação de espécies. Com a 

finalidade de evitar a entrada de patógenos e pragas aos cultivos. Também auxilia 

na proteção de plantas durante períodos climáticos adversos, evitando danos 

causados por fatores ambientais. 

Como instrumento de proteção ambiental para produção vegetal, favorece o 

desenvolvimento do aluno na condução de experimentos com flores, plantas 

medicinais e multiplicação de mudas para agricultura orgânica. Esta estrutura é 

classificada como completa quanto ao modelo de construção, visto que possui 

proteção nas laterais e mureta de fixação da tela anti afídio. E considerada como de 

uso parcial em função do regime de exploração, pois as atividades iniciam ou 

finalizam nesta, em complementação aos trabalhos no campo. 

 

6.8.3 Laboratórios de Ensino para a Área da Saúde 

O Complexo Multidisciplinar de Pesquisas e das Disciplinas Básicas da Área de 

Saúde está localizado no Bloco C sendo constituído pelos seguintes laboratórios: 

laboratório de microbiologia e imunologia, laboratório de microscopia I, laboratório de 

microscopia II, laboratório de anatomia humana I, laboratório de anatomia humana II, 

sala de formalização, laboratório morfofuncional e laboratório de análises clínicas. 
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Laboratório de Microbiologia e Imunologia 

Está localizado no Bloco C, sala 201, com uma área construída de 79 m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos de 

acordo com o memorial descritivo, possuindo ainda vidrarias, materiais e reagentes 

diversificados tais como: beckers, provetas, balões volumétricos, pipetas graduadas 

e volumétricas, cálices de vidro, erlenmeyers, kitassatos, buretas; vidro relógio, placa 

petri, lâminas e lamínulas, funis, gral e pistilo, bastões de vidro, tripés com telas de 

amianto, óculos de proteção, pêras p/ pipetas, pipetadores, pissetas 500 mL, 

termômetros, garras de madeira, espátulas diversas, tubos de ensaio, termômetros, 

tubos p/ coleta de sangue a vácuo; abaixadores de língua, agulhas diversas, 

aventais, coletores de fezes e urina, copos plásticos para análise de fezes, lâminas 

para bisturi, lamparina de vidro, lancetas, luvas de amianto, luvas de borracha, 

micropipettes, peneiras descartáveis, ponteiras, seringas descartáveis, swabs, 

scalps, tesouras, luvas descartáveis, gazes, curativos, lenços descartáveis, papel 

toalha, detergentes, sabonete líquido; reagentes orgânicos líquidos, ácidos diversos, 

álcoois, indicadores e corantes, carbonatos, EDTA, carboidratos e proteínas, 

hidróxidos, nitratos, reativos diversos, sílicas, sulfatos, hipoclorito e tensoativos 

(Tween). 

Disponibiliza também kits bacteriológicos e meios de cultura para uso diverso 

nas aulas, tais como: albumina bovina, amoxicilina, Aslotest, azitromicina, bactérias 

liofilizadas, testes chagas, teste colesterol, colinesterase, getatest, heparina sódica; 

HIV teste, óleo mineral, placa Kline c/ 12 escavações, proteínas totais, pseudomas, 

reativos, reumatest, Sífilis teste, soro para teste em lâminas para tipo sangüíneo, 

soro fetal bovino, tiras p/ oxidase, uréia 500, VDRL estabilizado; Agar diversos, Bile 

salts, Blood Agar base, caldos diversos, Difco diversos, extrato de carne, extrato de 

levedura, peptonas, triptona e triptose. 

 

Laboratório de Microscopia I 

Está localizado no Bloco C, sala 209, com uma área construída de 81 m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos de 

acordo com o memorial descritivo, possuindo ainda mais de 10.000 lâminas 
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confeccionadas para microscopia, tais como: lâminas de histologia, parasitologia e 

hematologia. 

 

Laboratório de Microscopia II  

Está localizado no Bloco C, sala 208, com uma área construída de 81 m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos de 

acordo com o memorial descritivo. O laboratório possui diversas coleções biológicas 

e disponibiliza de utensílios e vidrarias como abaixadores de língua, alfinetes 

entomológicos, alças de platina, alças de níquel, bacia inox, bandejas, cabo bisturi, 

cálice p/ decantação de fezes, coletor de material perfurocortante, lâminas p/ bisturi, 

lâminas, lamínulas; luvas de procedimento, luvas descartáveis, lixeira c/ tampa, 

microlancetas, panela de alumínio, placa de petri, pipetadores automáticos, pinça 

dente de rato, pinça anatômica, porta agulhas, saco p/ lixo hospitalar, tambor de lixo 

p/ gerenciamento de papeis, tambor de lixo p/ materiais contaminados, tubos de 

ensaio e frascos p/ reagentes. 

 

Laboratório de Anatomia Humana I 

Está localizado no Bloco C, sala 309, com uma área construída de 139,09 m2. 

A sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário, equipamentos e peças anatômicas 

sintéticas estão descritos de acordo com o memorial descritivo, disponibilizando 

materiais, utensílios e reagentes químicos como faca tipo peixeira, faca tipo 

açougueiro, alicate comum, tesoura bico redondo, tesoura bico reto, pinça 

hemostática, cabo de bisturi nº 02/nº03, pinça dente de rato e pinça anatômica reta; 

formol 40% e água oxigenada 10%. 

 

Laboratório de Anatomia Humana II 

Está localizado no Bloco C, sala 310, com uma área construída de 81,08 m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos e mobiliário estão descritos de acordo com o 

memorial descritivo. 

 

Laboratório de Anatomia – Sala de Formalização 
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Está localizada no Bloco C, sala 309, com uma área construída de 39,2m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e peças anatômicas naturais estão 

descritos no memorial descritivo. 

 

Laboratório Morfofuncional I 

O Morfofuncional I atende aos cursos da Área da Saúde e está alocado na sala 

109 do bloco E, contendo 95 metros quadrados. Está equipado com 18 mesas em L, 

denominadas de estações de trabalho. Cada estação possui um microscópio Nikon 

ou Opticam, computador positivo com acesso à internet e duas cadeiras giratórias. A 

mesa do professor, também em L, está equipada com Microscópio trinocular, 

câmara HD acoplada, TV de LCD de 40 polegadas e acesso à internet. O laboratório 

ainda possui mais de 4 mil lâminas histológicas diversas, peças naturais 

glicerinadas, peças anatômicas artificiais, quadro par pincel, sistema de ar 

condicionado e iluminação adequada.  

 

Laboratório de Análises Clinicas 

O Laboratório funciona no térreo do bloco D, possui 3 (três) boxes para coleta 

de amostras para exames. Há um almoxarifado, e uma sala para as atividades 

administrativas. Nas instalações do laboratório há uma sala comum aos professores 

e do laboratório clinico. O material coletado é transportado para a sala de triagem de 

amostras.  

Nas dependências do laboratório clínico, há um sanitário masculino, outro 

feminino e da mesma forma 1 vestiário masculino e outro feminino. Da sala de 

triagem o material é distribuído para as diferentes sessões, ou seja, citologia, 

uranálise, parasitologia, hormônios, imunologia, hematologia, bioquímica, 

bacteriologia, micologia.  

As sessões de citologia, uranálise, parasitologia e setor de lavagem e 

esterilização são dotados de um sistema com exaustão. Todo o material a ser 

descartado é acondicionado em sacos plásticos resistentes à autoclavação e em 

seguida transportado para o descarte, 2 vezes por dia.  

O material procedente dos setores de microbiologia, imunologia e hematologia 

é autoclavado antes de ser encaminhado ao descarte. O descarte dos materiais é 

feito através de uma sala dotada de uma boqueta através da qual ocorre a saída de 
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material para o abrigo externo. O resultado das análises é entregue na sala de 

laudos. 

O Laboratório de Análises Clínicas da UniEVANGÉLICA promove a extensão 

universitária com o atendimento da população carente de Anápolis e Região, alunos, 

professores e funcionários. Este laboratório realiza exames laboratoriais de rotina 

área de Bioquímica, Hematologia, Parasitologia, Uroanálise, Microbiologia, 

Imunologia e Citopatologia em pacientes encaminhados pelos serviços médicos e 

odontológicos públicos, servidores, professores e alunos da instituição, além da 

comunidade em geral. Os custos com a realização dos exames e com o pagamento 

de profissionais envolvidos no trabalho são provenientes de convênio firmado com o 

Sistema Único de Saúde. 

O laboratório também oferece estágio curricular aos alunos do curso de 

Farmácia capacitando-os para o mercado de trabalho. Entretanto, também 

disponibiliza vagas para alunos do curso de Ciências Biológicas que tenha interesse 

pela área.  

 

6.8.4 Laboratórios de Ensino Diversos 

Laboratório Multidisciplinar de Química I (LMQI) 

Está localizado no Bloco C, sala 305, com uma área construída de 73,1 m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos no 

memorial descritivo dos laboratórios utilizados pelo curso. 

Além da infraestrutura, móveis e equipamentos descritos no memorial, este 

laboratório possui ainda vidrarias e utensílios diversificados como beckers, provetas, 

balões volumétricos, pipetas graduadas e volumétricas, cálices de vidro, 

erlenmeyers, kitassatos, buretas, balões de fundo chato e fundo redondo, 

condensadores diversos, extratores, funis de separação, funis de vidro, funis de 

Buchner, dessecadores de vidro, pissetas plásticas de 500 ml, pêras p/ pipetas, 

pipetadores, vidro relógio, placa de petri, cadinhos, gral e pistilo, bastões de vidro, 

tripés com telas de amianto, suportes universais de bancada, garras, argolas de 

ferro, bicos de bunsen, frascos diversos para reagentes e soluções, colunas de 

vidro, curvas de destilação, termômetros, alças de platina, tenazes, capilares, garras 

de madeira, espátulas diversas e tesouras. 



 

193 

 

 

Laboratório Multidisciplinar de Química II (LMQII) 

Está localizado no Bloco C, sala 303, com uma área construída de 73,1 m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos de 

acordo com o memorial descritivo, possuindo ainda vidrarias e utensílios 

diversificados como beckers, provetas, balões volumétricos, pipetas graduadas e 

volumétricas, cálices de vidro, erlenmeyers, kitassatos, buretas, balões de fundo 

chato e fundo redondo, condensadores diversos, extratores, funis de separação, 

funis de vidro, funis de Buchner, dessecadores de vidro, pissetas plásticas de 500 

ml, pêras p/ pipetas, pipetadores, vidro relógio, placa de petri, cadinhos, gral e pistilo, 

bastões de vidro, tripés com telas de amianto, suportes universais de bancada, 

garras, argolas de ferro, bicos de bunsen, frascos diversos para reagentes e 

soluções, colunas de vidro, curvas de destilação, termômetros, alças de platina, 

tenazes, capilares, garras de madeira, espátulas diversas e tesouras. 

 

Laboratório Multidisciplinar de Química III (LMQIII) 

Está localizado no Bloco C, sala 302, com uma área construída de 81 m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos de 

acordo com o memorial descritivo, possuindo ainda vidrarias e utensílios 

diversificados como beckers, provetas, balões volumétricos, pipetas graduadas e 

volumétricas, cálices de vidro, erlenmeyers, kitassatos, buretas, balões de fundo 

chato e fundo redondo, condensadores diversos, extratores, funis de separação, 

funis de vidro, funis de Buchner, dessecadores de vidro, pissetas plásticas de 500 

ml, pêras p/ pipetas, pipetadores, vidro relógio, placa de petri, cadinhos, gral e pistilo, 

bastões de vidro, tripés com telas de amianto, suportes universais de bancada, 

garras, argolas de ferro, bicos de bunsen, frascos diversos para reagentes e 

soluções, colunas de vidro, curvas de destilação, termômetros, alças de platina, 

tenazes, capilares, garras de madeira, espátulas diversas e tesouras. 

 

Almoxarifado do Complexo Multidisciplinar de Química 

Está localizado no Bloco C, sala 304, com uma área construída de 9,72 m2. 

Quanto a sua estrutura física e materiais fixos é constituído por: 5 estantes de 
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madeira junto as paredes com 4 níveis e 1 suporte para lâmpadas fluorescentes com 

4 lâmpadas. 

Sua função principal está baseada no armazenamento de diversos tipos de 

reagentes, os quais são descritos: ácidos líquidos e sólidos, hidróxidos líquidos e 

sólidos, óxidos; metais, reagentes orgânicos líquidos diversos, reagentes orgânicos 

sólidos diversos; indicadores e corantes, álcoois, peróxidos; acetatos, bicarbonatos, 

benzoatos, biftalatos, bromatos, carbonatos, citratos, cloridratos, cromatos, 

dicromatos, EDTA, fosfatos, oxalatos, permanganatos, persulfatos, salicilatos, 

sulfatos, nitratos; carboidratos e proteínas, brometos, cianetos, cloretos, iodetos, 

sulfetos; arsenitos, bissulfitos, metabissulfitos, nitritos, sulfitos e reagentes diversos. 

 

Corpo Técnico de Apoio às Atividade Práticas  

O Profissional com função técnica é contratado segundo o perfil necessário 

para o desenvolvimento das atividades do laboratório no qual será lotado. Esse 

profissional pode ser enquadrado como auxiliar técnico, técnico ou responsável 

técnico. A Instituição incentiva a aquisição de novas habilidades através de banco de 

horas, bem como em descontos nas mensalidades de funcionários que queiram 

fazer a graduação na própria IES. 

 

Quadro 17. Corpo Técnico de Apoio às Atividade Práticas  

 

CURSO OU 
DEPARTAMENTO 

 ANO DE 
ADMISS
ÃO 

NOME COMPLETO SEXO ESCOLARIDADE 

C
E

N
T

R
O

 T
E

C
N

O
L
Ó

G
IC

O
 

PRÓ-REITORIA C 2012 
6131-Mário de Souza 
Melo 

M 
Curso Tecnólogo em 
Manutenção de 
Aeronaves 

LAB. ENGENHARIA 
MECÂNICA 

RT 2012 
4493-Sérgio Mateus 
Brandão 

M 

Graduação – Tecnologia 
e Eletromecânica 
Mestre em Integridade 
dos Materiais  

LAB. BIOTÉRIO RT 2005 
4515-Dione Inácio da 
Silveira 

M 

Graduação – Ciências 
Biológicas 
Especialização em 
Planejamento Geo-
Ambiental 
Especialização em 
Microbiologia 
Mestre em Ciências 
Ambientais 

LAB. BIOTÉRIO T 2014 
Valdomiro Souza 
Santos 

M 
Graduação em Ciências 
Biológicas 

LAB.MATERIAIS, 
ESTRUTURAS E 

T 2012 
4966-Rafaela Vieira 
Lima 

F 
Curso Técnico em 
Edificações 
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SOLOS 

LAB.FÍSICA, 
ELETRICIDADE E 
INTALAÇÕES 
ELETRICAS 

T 2012 
4952-Jorge Luiz de 
Jesus 

M 
Curso Técnico em 
Eletrotécnica 

LAB.SANEAMENTO 
BÁSICO 

T 2013 
6083-Everson Marcos 
de Moura Valadão 

M 
Curso Técnico em 
Química Industrial 

LAB. ENGENHARIA 
MECÂNICA 

T 2015 
Luis Paulo da Silva 
Pereira 

M Técnico em Mecânica 

LAB. ENGENHARIA 
MECÂNICA 

T 2015 
Daniel Rodrigues de 
Souza 

M Técnico em Mecânica 

CENTRO 
TECNOLÓGICO 

AT 2013 
3968-Eber da Rocha 
Alves 

M Ensino Médio Completo 

LAB. MATERIAIS, 
ESTRUTURAS E 
SOLOS 

T 2013 
6391-Ângela Vieira 
Nogueira 

F 
Curso Técnico em 
Edificações 

LAB. ENGENHARIA 
MECÂNICA 

T 2014 
6400-Inácio 
Rodrigues Jaime 
Júnior 

M 
Curso Técnico em 
Mecânica 

L
A

B
B

A
S

 

CURSO OU 
DEPARTAMENTO 

 ANO DE 
ADMISS
ÃO 

NOME COMPLETO SEXO ESCOLARIDADE 

PRÓ-REITORIA  C 1987 
0913-Gilmar Luiz 
Provensi 

M 

Graduação – 
Odontologia 
Especialização em 
Psicologia da Educação 

PGRSS C 2014 
6465-Luciana Ferreira 
Mascarenhas 

F 

Graduação em 
Administração em 
Marketing 
Especialização em MBA 
– Engenharia de 
Produção 

LAB. QUIMICA RT 2007 
3743-Adriano Pereira 
Ramiro 

M 
Graduação - Química 
Cursando Especialização 
em química Industrial 

LAB. QUIMICA T 2010 
4376-Geane 
Fortaleza dos Santos 

F 
Curso Técnico em 
Química Industrial 

LAB. QUIMICA T 2012 
4979-Christiane de 
Fátima Sá Sousa 

F 

Curso Técnico Completo 
em Química Industrial 
Especialização em MBA 
– Engenharia de 
Produção 

LAB. ARQUITETURA AT 2013 
6129-Everaldo Alves 
Perônico Júnior 

M Ensino Médio Completo 

LAB. HAB. MEDICAS  T 2002 
2699-Neide M. dos 
Anjos Caixeta 

F Ensino Médio completo 

LAB. SIMULAÇÃO 
AVANÇADA 

T 2002 
2737-Geraldo Soares 
Filho 

M 
Técnico em Enfermagem 
Graduação em 
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Enfermagem 

LAB. TECNICAS 
CIRÚRGICAS  

AT 2013 
6291-Ione Augusto da 
Silva Sales 

F 

Graduação em 
Enfermagem 
Especialista em docência 
universitária 
Mestranda em 
Sociedade, Tecnologia e 
meio Ambiente. 

LAB. 
MORFOFUNCIONAL 

T 2014 
6397-Esther Pereira 
Vieira 

F 
Graduação em 
Enfermagem 

LAB. FARMACIA T 2015 
6947-Willian Caixeta 
Brito 

M 
Graduação em Farmácia 
Inglês Intermediário 
Cursando 

LAB. 
MICROBIOLOGIA, 
IMUNOLOGIA E 
MICROSCOPIA 

T 2011 
4461-Thiago Pereira 
Caroca 

M 

Graduação em 
Biomedicina 
Técnico em Necropsia 
Inglês Completo 
Cursando Direito 6º 
Período 

LAB. 
MICROBIOLOGIA E 
IMUNOLOGIA E 
MICROSCOPIA 

T 2008 
3855-Tiago Zaquia 
Pereira 
 

M 

Graduação em 
Biomedicina 
Técnico em Necropsia 
Especialista em 
microbiologia clinica e 
medicina laboratorial 
Cursando engenharia 
mecânica 4º período. 

LAB. ESTETICA T 2011 
4434-Talita Matos 
Policena 

F 
Ensino Técnico 
Completo – Química 
Industrial 

LAB. ANATOMIA T 2004 
2999-Valdeir Leite 
dos Santos 

M 

Técnico em Enfermagem 
Especialização Técnica 
em enfermagem do 
Trabalho 
Cursando psicologia 3º 
período 

LAB. ANATOMIA AT 2013 
6354-Ronaldo Rocha 
Silva 

M 
Graduação em Filosofia 
Técnico em Anatomia 

LAB. ANATOMIA T 2000 
2385-Newton Pinto 
da Silva Filho 

M 

Curso Superior em 
tecnologias radiológicas 
(tecnólogo) em 
Radiologia 
Especialização em 
docência do ensino 
superior. 

LAB. FISIOTERAPIA T 2014 
6396-Juliana Amorim 
Zaquia 
 

F 
Graduação em 
Fisioterapia 

C = Coordenação    RT – Responsável-Técnico     T – Técnico (a)    AT – Auxiliar-Técnico (a)   E – 
Enfermeira (o) 

 

6.9 Áreas de conveniência e Lazer 

As áreas de convivência e lazer da instituição concentram-se em diferentes 

espações institucionais e são locais nos quais alunos, professores e visitantes 

possam conviver harmoniosamente, aproveitando o vasto espaço institucional. 
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Vale ressaltar na área central da instituição foi recentemente instalado o “Cyber 

café” e ambiente para socialização dos discentes. O principal ponto de encontro é a 

Praça de Alimentação. É o local de maior concentração dos estudantes nos 

intervalos das aulas, oferecendo cultura e alimentação.  

Outro local de lazer é o Parque Aquático e a academia-escola que favorecem a 

relação aluno/academia através do contato dos serviços prestados à comunidade 

(desempenho humano, restauração via treinamento assistido, qualidade de vida, 

bem-estar físico, social e mental, acompanhados de uma triagem) e ao próprio 

aluno.  

A instalação do Ginásio poliesportivo na instituição favorece o lazer em práticas 

desportivas diversas para realização dos campeonatos inter classes e outros. A área 

de esportes da instituição é aberta à comunidade em geral.  

Vários outros locais espalhados pelo campus são pontos de encontro dos 

universitários. Em todos os blocos existem espaços em que as pessoas podem se 

encontrar e conversar livremente, aproveitando os momentos de descanso e 

intervalo das aulas. 

 

 

6.10 Biotério 

O Biotério Central da UniEVANGÉLICA está localizado na sala CT 107 do 

Centro Tecnológico, ocupando uma área de 83 m2. Possui um anexo na Área 

Experimental com 90 m2 onde são mantidas serpentes dos Géneros Crotalus, 

Bothrops e Boa. O uso de animais passa por submissão de protocolos á CEUA e as 

cópias dos protocolos de atividades práticas, de pesquisa e extensão são 

arquivadas. 

Os técnicos envolvidos no manejo de animais são profissionais da área e com 

cursos de capacitação em ciência animal. 

Quanto aos modelos reproduzido e/ou mantidos no Biotério Central: 

 Animais Convencionais das seguintes linhagens 

 Camundongos BALB/c 

 Ratos Wistar 

 Serpentes dos Gêneros Crotalus e Bothrops 
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O Biotério pode realizar a aquisição e manutenção de animais convencionais 

de diversas outras espécies e linhagens. 

 

Quanto ao apoio ao Manejo: 

 Capacitação em manejo experimental em qualquer grupo acima descrito 

 Capacitação em metodologias de captura de fauna e manejo si situ (animais 

silvestres) 

 Capacitação em biometria de animais silvestres (in situ) 

 Capacitação em coleta de amostras biológicas de animais silvestres (in situ) 

 

Quanto aos equipamentos e insumos disponíveis para Manejo Experimental de 

Animais de Laboratório: 

 Capela de Fluxo Laminar 

 Autoclave para esterilização de instrumentais, resíduos e carcaças 

 Balança de Precisão 

 Instrumentos de punções 

 Instrumentos Cirúrgicos 

 Instrumentos de Gavagens 

 Gaiolas convencionais 

 Analgésicos 

 Anestésicos 

 Produtos para Eutanásia 

 

Para Manejo Científico de Animais Silvestres: 

 Redes de Neblina (aves e mamíferos voadores) 

 Armadilhas Sherman – tamanhos diversos (pequenos mamíferos) 

 Armadilhas Tomahawk – tamanhos diversos (pequenos, médios e 

grandes mamíferos) 

 Armadilhas Pitfall (serpentes e lagartos) 

 Câmara Trap (grandes mamíferos) 

 Ganchos para busca ativa e captura de serpentes 
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 Caixas de contenção de serpentes 

 Armadilha para serpentes 

 Iscas vivas e artificiais 

 

Quanto à estrutura 

 Sala e Bancada para procedimentos 

 Salas para manutenção de experimentos com níveis de Biossegurança 1 

(ou até 2 com ajustes de conduta (manobras de biossegurança) 

 Quarentena 

 Sala de esterilização 

 Depósito de Materiais e Insumos 

 Sala de lavagem de gaiolas 

 Deposito de Resíduos Infectantes 

 

Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 7:00 às 17:00 horas. Sendo 

que o expediente externo é de 7:00 às 12:00 horas. Aulas poderão ser atendidas no 

período noturno. 

 

Quanto à legalização das pesquisas, são desenvolvidas contínuas ações de 

Redução, Substituição e Refinamento no uso de animais descritas em protocolo 

experimental. O Biotério tem CEUA própria e cadastro no CIUCA/CONCEA 

 

Quanto à Equipe Técnica 

O Biotério conta com a presença de 1 (um) Biólogo (coordenador) capacitado 

em ciência animal, um Médico Veterinário (Responsável Técnico) e um Biólogo 

capacitado em manejo animal, além de estagiários do Curso de Ciências Biológicas. 

Em parceria com a UFG, CONCEA e Rede de Biotérios da América Latina 

(BIOTBRAS/USP), o Biotério pode fazer consultas à Especialistas Ad hoc sempre 

que necessário. 

 

Quanto aos Objetivos  

O Biotério da UniEVANGÉLICA, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e 

Ação Comunitária, tem por principal objetivo apoiar o desenvolvimento de atividades 
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práticas e pesquisas com foco na inovação científica e tecnológica, nas áreas da 

Saúde e Meio Ambiente, bem como assistir às atividades práticas, com protocolos 

aprovados pela CEUA. 

Também é objetivo do Biotério Central a promoção do Bem-Estar Animal 

através de um contínuo melhoramento das práticas metodológicas, com foco nos 

3R’s, bem como dos adequados fins humanitários. 

 

6.11 Protocolos  

Todos os laboratórios possuem regulamentos próprio, adequados aos fins e 

riscos inerentes às atividades ali desenvolvidas. Os Regulamentos são 

disponibilizados nos próprios laboratórios e também nas secretarias dos cursos que 

fazem uso dos mesmos. As normas de Biossegurança são afixadas nos murais de 

todos os laboratórios e os acadêmicos tomam conhecimentos destes regulamentos e 

normas já no primeiro semestre de seu curso. 

 

Protocolos de Atividades Práticas 

Os protocolos de Atividades Práticas são subdivididos em dois grupos: 

protocolos de aulas e atividades que não fazem uso de animais e protocolos de 

atividades que fazem uso de animais. Todos os protocolos são arquivados na 

secretaria do curso e, durante as práticas, os docentes disponibilizam esses 

protocolos aos acadêmicos.  

Protocolos de práticas que fazem uso de animais são submetidos 

antecipadamente ao Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA/ UniEVANGÉLICA, 

sendo que as práticas previstas só podem ser realizadas após aprovação e liberação 

do CIAEP via cadastro no CIUCA/CONCEA. 

 

 

6.12 CEUA/UniEVANGÉLICA 

A Comissão de Ética no Uso de Animais de Laboratório foi constituída através 

da resolução CAS número 8 de 18 de dezembro de 2015, quando também foi 

aprovado o regulamento interno da CEUA. A comissão realiza reuniões mensais e 

conta com a presença de cinco Biólogos lotados na UniEVANGÉLICA. Os 
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integrantes da CEUA do curso de Ciências Biológicas (prof.ª Josana de Castro 

Peixoto e Cristiane Gonçalves de Moraes - vide Portaria 044 de 16 e agosto de 

2016) participaram do curso de capacitação oferecido pela instituição. 

Os protocolos de Atividades Práticas, Extensão e Pesquisas, após aprovação e 

cadastro no CIUCA, com emissão do CIAEP, são arquivados na secretaria da CEUA 

e com cópias nas secretarias dos cursos que fazem uso de animais.  

 

6.13 CEP / UniEVANGÉLICA 

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos foi instituído conforme 

Resolução CAS nº 3, de 6 de setembro de 2004. O Comitê realiza reuniões mensais 

e avalia os protocolos experimentais envolvendo Seres Humanos, tanto em 

pesquisa, quanto em atividades de extensão. Vinculado à Plataforma Brasil, todos 

os protocolos estão cadastrados na referida plataforma, além de arquivados na 

secretaria do comitê e nos cursos. O regimento do CEP encontra-se no sítio: 

http://www.unievangelica.edu.br//comite_etica_pesquisa/ 

 

 

6.14 Plano de promoção de política das condições de acessibilidade de 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida  

O Centro Universitário de Anápolis apresenta Plano de Promoção de 

Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Portadores de Necessidades 

Especiais. No prédio onde funciona o curso de Ciências Biológicas, com rampas de 

acesso para portadores de necessidades especiais no Bloco H/I. É importante 

assinalar que os mesmos procedimentos serão adotados nos novos blocos a serem 

construídos.  

Em conformidade com o cronograma institucional de execução de obras, estão 

sendo implementadas as seguintes ações: 

 Construção da passarela, com piso tátil, que liga o Bloco H às seguintes 

áreas institucionais: biblioteca, lanchonete central, secretaria geral, 

UniATENDER, UniSOCIAL. Ressalta-se que, ao final da execução da obra, 

esta passarela será coberta. 
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 Aquisição do piso tátil para rampas de acesso e passarela. Projeto, onde 

consta a previsão de instalação dos pisos táteis direcionais, de alerta e de 

corrimão nas escadas, nos corredores do Térreo, pavimento 1 e pavimento 2. 

 Todos os sanitários são adaptados para a entrada de cadeiras de roda, com 

vaso sanitário e apoio de mão adequados à acessibilidade. A Secretaria 

Setorial possui balcão rebaixado para uma melhor interlocução com os 

cadeirantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Construção de rampas de acesso do Bloco H/I.  
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Figura 3. Construção da passarela, com piso tátil, que liga o Bloco H às outras áreas 

institucionais. 

6.15 Setores de serviços e apoio 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais visam à integração 

do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de serviços, 

destacamos o UniAtender e o UniSocial, já explicitados nos itens 3.14 e 3.16, bem 

como a Ouvidoria Geral que tem como objetivo é registrar críticas, sugestões, 

elogios, ou qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos 

órgãos competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 

desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões da 

IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio da 

atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, os 

gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões e propostas 

para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, para melhorar a 

imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação com toda a 
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comunidade, pela transparência das ações e pelo acompanhamento da melhoria da 

qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas terceirizadas. 

Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação Física visa à 

capacitação global e ampla do aluno quanto à prática da realidade do profissional 

em uma academia, no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a importância da 

organização e planejamento para se obter resultados seguros e eficazes. A relação 

aluno/academia ocorre, também, por meio do contato dos serviços prestados à 

comunidade (desempenho humano, restauração via treinamento assistido, qualidade 

de vida, bem-estar físico, social e mental, acompanhados de uma triagem). 

Atualmente, a Academia oferece aos alunos, funcionários e comunidade aulas de 

musculação, Cycling indoor e ginástica aeróbica (mulheres) e musculação para 

idosos. A academia está localizada no Ginásio de Esportes da Educação Física e 

funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com uma recepção no 

local para atendimento de cadastros e matrículas, nos seguintes horários: de 

segunda à sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 22h.  

 

 

7 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos dos 

cursos da UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a 

colaboração e acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico da Pró-

Reitoria Acadêmica, composto pelas Coordenadorias de Planejamento Pedagógico, 

Apoio ao Docente e Avaliação e Qualificação Pedagógica. 

Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação vigente, 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração de 

projetos pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do ForGRAD. Outro 

aspecto a ser implementado visando à melhoria dos projetos pedagógicos é a 

utilização dos recursos de educação a distância e uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação. Para cumprir essa finalidade, a instituição criou o Núcleo 

de Educação a Distância e o UniVIRTUAL, que coordena e oferece suporte aos 

docentes e discentes na oferta de disciplinas semipresenciais nos diferentes cursos 

e programas. 
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A avaliação de cada projeto pedagógico é responsabilidade da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) e de cada curso, que preconiza um processo contínuo 

de avaliação. Este processo visa à flexibilidade para que possíveis equívocos sejam 

dirimidos durante o processo ou para a validação do trabalho realizado. A avaliação 

interna do curso consiste no processo de autoavaliação, que é contínuo, 

participativo, inovador e contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo 

para o autoconhecimento e a análise das prioridades e propostas estabelecidas em 

seu projeto pedagógico. 

A CPA possui regulamento próprio e conta com os seguintes órgãos de apoio: 

SUBCOMISSÃO DE ESPECIALISTAS EM AVALIAÇÃO (SEA): é um segmento 

da CPA que tem por finalidade proceder à avaliação dos projetos pedagógicos e das 

condições de funcionamento dos cursos. O setor é responsável pela análise das 

matrizes curriculares tendo em vista sua coerência com os dispositivos legais e 

institucionais. A SEA orienta, ainda, os processos de avaliação externa para fins de 

implantação, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. 

SUBCOMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO (SIA): cujo objetivo é avaliar o 

PPC do curso, da concepção à operacionalização efetiva; planejar e operacionalizar 

os processos avaliativos no curso; coletar dados e disponibilizar informações do 

curso à CPA; elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso com 

pareceres e recomendações enviando-os à CPA; auxiliar nos processos de 

avaliação do curso desenvolvidos pelo MEC; articular a avaliação interna do curso 

com as prioridades da CPA. A SIA é presidida pelo diretor do curso, tendo a 

composição mínima de um representante docente, integrante do NDE, eleito pelos 

pares; um representante discente; um representante do pessoal técnico-

administrativo. A SIA tem por função elaborar o projeto de autoavaliação do curso, 

definir, anualmente o cronograma de atividades de autoavaliação, operacionalizar as 

ações de avaliação, proceder à análise e interpretação dos dados e elaborar 

relatório com propostas de melhorias, encaminhando-o à CPA. O relatório da 

autoavaliação torna-se, pois, a referência para o planejamento e a promoção das 

melhorias. 

As ações de avaliação promovidas pela SIA e pela SEA produzem relatórios 

encaminhados e analisados pela CPA, que se incorporam ao relatório institucional, 

que recomenda as ações corretivas visando à melhoria do curso. 
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A auto avaliação do curso de Ciências Biológicas é realizada anualmente pela 

CPA, por meio da Subcomissão Interna de Avaliação – SIA – do curso, levando em 

consideração a articulação entre PPC e PDI (articulação do projeto com a visão e 

missão institucional); a coerência entre o PPC, as Diretrizes Curriculares, bem como 

a articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 
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8.1 Ato Normativo do Curso 
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8.2 Reconhecimento do Curso 
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8.3 Regulamento das Atividades Complementares 
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Art. 1º Para os efeitos desse regulamento atividades complementares são definidas 

como atividades de caráter acadêmico, científico, artístico e cultural ou de inserção 

comunitária vivenciadas pelo aluno sob o acompanhamento docente ou convalidadas 

pela direção do curso que visam a integralização da matriz curricular com atividades 

que complementem o currículo de curso, enriquecendo-o com práticas independentes.  

 

Art. 2º As atividades complementares se destinam a estimular a prática de estudos 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada 

atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, 

estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades 

regionais e culturais. 

 

Art. 3º A inclusão de carga horária destinada a realização de atividades 

complementares no currículo do curso de Ciências Biológicas obedece ao disposto no 

Parecer N.º 1.301/2001, na Resolução CNE/CS N.º 7/2002, no Parecer CNE/CS N.º 

213/2008 e na Resolução CNE/CS N.º 4/2009. 

 

Art. 4º As atividades complementares serão desenvolvidas pelo aluno no período 

em que o mesmo estiver cursando as disciplinas da matriz curricular do curso, sendo um 

componente obrigatório para a sua graduação. 

§ 1º A carga horária das atividades complementares totalizará um mínimo de 200 

horas para efeito de integralização curricular do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas 

§ 2º A carga horária das atividades complementares cumpridas pelo aluno será 

validada na componente curricular “Atividades Complementares” constante na matriz 

do curso. 

§ 3º As atividades complementares devem ser realizadas e comprovadas de acordo 

com critério específico estabelecido neste Regimento.  

§ 4º A comprovação da carga horária das Atividades Complementares é de 

responsabilidade do aluno, que deve documentá-las e apresenta-las para a direção do 

curso para posterior validação, conforme descrito no Art. 11º 
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Art. 5º As atividades complementares incluem uma imensa variedade de opções, 

tais como eventos artístico-culturais, monitorias, estágios, programas de iniciação 

científica, programas de extensão, cursos realizados em outras áreas, projetos de 

pesquisa, participação em conferências, congressos, seminários, simpósios, jornadas, 

palestras, feiras, etc. Elas se enquadram nos seguintes grupos: 

I Atividades artístico-culturais: Incluem vivências em artes plásticas, música, 

literatura, teatro, cinema (com debate), dança, etc. Tais atividades estimulam o 

desenvolvimento sócio-cultural, estabelecendo condições para posicionar o pensamento 

científico em relação ao meio em que está inserido.  

II Atividades científico-acadêmicas: São contempladas com o exercício de 

monitorias em disciplinas do curso de Ciências Biológicas ou afins e a participação em 

seminários, simpósios, congressos, conferências, cursos, minicursos na área de Ciências 

Biológicas ou afins. Tais atividades estimulam a prática do pensamento científico e da 

vivência acadêmica. 

III Atividades de pesquisa, extensão e estágios extracurriculares: Tais atividades 

abrangem a participação em projetos de iniciação científica e de pesquisa (na qualidade 

de aluno pesquisador, bolsista ou colaborador), realizados sob orientação de docente, 

com ou sem apoio financeiro institucional; participação em projetos de extensão 

universitária e realização de estágios extracurriculares. Tais atividades estimulam o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, bem como favorecem habilidades 

comportamentais, políticas e sociais para consolidar o perfil do egresso desejado pelo 

curso. 

 

Art. 6º É vedado ao aluno comprovar 100% das atividades em apenas um dos 

grupos descritos no Art. 5º  

 

Art. 7º A somatória das cargas horárias cumpridas no grupo de atividades 

definidas nos incisos II e III está limitada ao mínimo de 95% da carga horária total 

exigida para as Atividades Complementares. 

 

Art. 8º A participação em cursos e minicursos será contabilizada até o limite de 

50% da carga horária total das atividades complementares prevista no projeto de curso.  
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Art. 9º A participação como ouvinte em defesas de trabalhos acadêmicos na área 

de Ciências Biológicas ou afins será contabilizada até o limite de 20% da carga horária 

total das atividades complementares prevista no projeto de curso. 

 

Art. 10º Uma mesma atividade acadêmica desenvolvida pelo aluno e validada 

como estágio curricular obrigatório, conforme previsto no projeto de curso, não poderá 

integralizar as horas de atividades complementares. 

 

Art. 11º No início do último período do curso o aluno deverá registrar junto à 

direção do curso sua participação em Atividades Complementares. Não tendo sido ainda 

integralizadas as 200 horas exigidas, o aluno poderá, ao longo do último período, 

apresentar os comprovantes das atividades restantes, respeitando os limites do prazo 

estabelecido no § 1º. 

§ 1º - O prazo para requerer o aproveitamento de carga horária das Atividades 

Complementares encerra-se 60 (sessenta) dias antes do final do semestre letivo referente 

ao último período do curso.  

§ 2º - O aluno poderá requerer análise prévia da viabilidade de aproveitamento de 

atividades pretendidas para integralização das Atividades Complementares, antes de 

cursá-la. 

 

Art. 12º A validação das Atividades Complementares realizadas pelos alunos, 

considerados os critérios indicados nos Art. 5º ao 10º, bem como a carga horária a ser 

considerada, será atribuição de comissão docente definida pelo diretor do curso.  

Parágrafo único. A Comissão poderá exigir outros documentos do aluno 

interessado se considerar insuficientemente instruído o pedido para a validação de 

alguma atividade como Atividade Complementar. 

 

Art. 13º Os alunos ingressantes por meio de transferência poderão receber 

tratamento específico, a ser definido pela direção do curso.  

 

Art. 14º Fica instituída a Ficha de Controle das Atividades Complementares 

(Anexo I) e a Tabela de equivalência de horas/atividade (Anexo II) para identificação 

das atividades e registro das horas respectivas, definidas neste Regulamento, a ser 
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arquivada na direção do curso. 

 

Art. 15º Os casos omissos neste regulamento serão analisados e resolvidos pelo 

Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciências Biológicas. 

 

ANEXO I. 

MODELO DE FICHA PARA CONTROLE DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

O modelo a seguir serve para o controle de registros de atividades cumpridas 

pelos alunos. Estas atividades são registradas mediante apresentação de comprovação 

(documento original) e fotocópia.  
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UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

FICHA DE CONTROLE 

 

Informações discente 

Nome: 

Matrícula: 

e-mail: 

Telefone: 

Observações: 

 

ATIVIDADES 
Carga 

horária 

Atividades artístico - culturais  

Participação em simpósios, congressos, seminários, fóruns, palestras, etc.  

Organização em simpósios, congressos, seminários, fóruns, palestras, etc.  

Cursos e minicursos de atualização e aperfeiçoamento acadêmico - profissional  

Monitoria em disciplinas de graduação na área de Ciências Biológicas ou afins  

Participação como ouvinte em defesas de trabalhos acadêmicos na área de Ciências 

Biológicas ou afins 

 

Projetos de Iniciação Científica e de Pesquisa  

Atividades em Programas de Extensão Universitária  

Estágios extracurriculares  

Outros  

 

Carga Horária total de Atividades Complementares: _________________________ 

Resultado da Avaliação:  

( ) O aluno cumpriu as exigências constantes do Regulamento das Atividades Complementares. 

(  ) O aluno NÃO cumpriu exigências constantes do Regulamento das Atividades Complementares. 

Faltam ___________ horas para completar as exigências. 

 

_______________________________ 

Integrante da Comissão Avaliadora 

_______________________________ 

Diretor (a) do Curso de Ciências Biológicas 
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Anexo II – Tabela de equivalência de horas / atividade 

Atividades Complementares 

Quadro de Equivalência em Horas por atividade 

 

Quadro 1 – Atividades artístico-culturais (máximo de 40 horas –) 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO DOCUMENTOS 

Participação em atividade de ação comunitária, e 

reconhecida como tal pelo coordenador das Atividades 

Complementares 

5 horas por atividade Certificado / declaração 

Intercâmbio acadêmico no exterior 
40 horas por 

participação 
Certificado / declaração 

Curso de línguas 20 horas por semestre Certificado / declaração 

Participação efetiva em diretorias de entidades acadêmicas 

e científicas 
10 horas por mandato Certificado / declaração 

Cursos, oficinas, workshops de fotografia, artes visuais, 

artes cênicas, dança, música, literatura 

Máximo de 10 horas 

por curso 
Certificado / declaração 

 

Quadro 2 – Atividades pesquisa, extensão e estágios extracurriculares (no mínimo 02 atividades 

ATIVIDADE C. H. MÁXIMA DOCUMENTOS 

   

Premiações em Ciências Biológicas, 

ou áreas afins, de âmbito interno ou 

regional 

Participação 5 horas por evento Certificado / declaração 

 

Premiações em Ciências Biológicas, 

ou áreas afins, de âmbito nacional 

Participação 10 horas por evento Certificado / declaração 

 

Premiações em Ciências Biológicas, 

ou áreas afins, de âmbito 

internacional 

Participação 15 horas por evento Certificado / declaração 

Cursos, programas e projetos de extensão 

Máximo de 30 horas 

por atividade por 

semestre 

Certificado / declaração 

   

Estágio não-obrigatório, realizado sob a supervisão e 

anuência da coordenação de estágio 

Máximo de 40 horas 

por estágio 

Certificado ou atestado 

com a descrição das 

atividades 

Participação em empresa Júnior 
30 horas por 

participação 

Certificado / declaração 

com a descrição das 

atividades 

Participação em projetos de pesquisa 
Máximo de 30 horas 

por projeto 

Certificado / declaração 

com a descrição das 

atividades 

Participação em projetos de iniciação científica como 

bolsista 
50 horas por projeto Relatório final aprovado 

 

Quadro 3 – Atividades científico-acadêmicas (no mínimo 04 atividades 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO DOCUMENTOS 

   

 

Publicação de textos em jornais e 

revistas (magazine) 

Âmbito nacional/ 

internacional 
5 horas por publicação 

Ficha catalográfica, 

sumário e página inicial 

do capítulo 

Publicação de artigo em revistas Âmbito nacional 10 horas por Ficha catalográfica, 



Anexo – Regulamento de Atividades Complementares 

 

217 

 

técnicas publicação sumário e página inicial 

do capítulo 

Âmbito 

internacional 

20 horas por 

publicação 

Ficha catalográfica, 

sumário e página inicial 

do capítulo 

 

Publicação em periódicos científicos 

Âmbito nacional 
20 horas por 

publicação 
Cópia da publicação 

Âmbito 

internacional 

30 horas por 

publicação 
Cópia da publicação 

Publicação em anais de eventos 

Âmbito nacional 
10 horas por 

publicação 

Cópia da publicação 

Âmbito 

internacional 

20 horas por 

publicação 

Cópia da publicação 

 

Premiação referente a trabalho 

acadêmico ou de pesquisa 

Âmbito nacional 15 horas por prêmio Certificado / declaração 

Âmbito 

internacional 
20 horas por prêmio Certificado / declaração 

Módulos temáticos, colóquios, 

encontros, seminários, simpósios, 

congressos e conferências de âmbito 

nacional 

 

 

 

Participação 
Máximo de 10 horas 

por evento 
Certificado / declaração 

Apresentação 10 horas por evento Certificado / declaração 

Organização 
Máximo de 10 horas 

por evento 
Certificado / declaração 

Módulos temáticos, colóquios, 

encontros, seminários, simpósios, 

congressos e conferências de âmbito 

internacional 

 

 

Participação 
Máximo de 20 horas 

por evento 
Certificado / declaração 

Apresentação 15 horas por evento Certificado / declaração 

Organização 
Máximo de 20 horas 

por evento 
Certificado / declaração 

 

Oficinas e workshops 

Participação 
Máximo de 05 horas 

por evento 
Certificado / declaração 

Apresentação 
Máximo de 10 horas 

por evento 
Certificado / declaração 

Organização 
Máximo de 20 horas 

por evento 
Certificado / declaração 

Disciplinas não curriculares oferecidas por Instituição de 

Ensino Superior 

Máximo de 40 horas 

por disciplina 
Certificado / declaração 

Cursos ou minicursos oferecidos por Instituição de Ensino 

Superior 

Máximo de 40 horas 

por curso 
Certificado / declaração 

Monitoria em disciplinas do curso de Ciências Biológicas 

ou áreas afins 
40 horas por disciplina Certificado / declaração 

Participação como ouvinte em bancas de TCC no curso de 

Ciências Biológicas e/ou áreas afins 

1 hora por 

apresentação 
Certificado / declaração 

Participação como ouvinte em bancas de defesa de cursos 

de Pós-Graduação latu sensu em áreas correlatas a Meio 

Ambiente e Diversidade, Saúde e Biotecnologia 

1 hora por 

apresentação 
Certificado / declaração 

Participação como ouvinte em bancas de defesa de cursos 

de Pós-Graduação strictu sensu – mestrado em áreas 

correlatas com Meio Ambiente e Diversidade, Saúde e 

Biotecnologia 

2 horas por 

apresentação 
Certificado / declaração 

Participação como ouvinte em bancas de defesa de cursos 

de Pós-Graduação strictu sensu – doutorado em áreas 

correlatas com Meio Ambiente e Diversidade, Saúde e 

Biotecnologia 

3 horas por 

apresentação 
Certificado / declaração 
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8.4 Regulamento de Estágio Supervisionado 
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CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

INTRODUÇÃO 

O Estágio Supervisionado foi criado pela Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977 e 

regulamentado pelo Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982 e pela Lei Nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos 

de ensino superior, ensino médio regular. 

É considerado estágio curricular, para efeitos da referida legislação, as atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na 

comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 

responsabilidade e coordenação da Instituição de ensino. 

O Estágio Supervisionado faz parte do processo de formação profissional do 

acadêmico do curso superior, permitindo-lhe a presença participativa em ambientes 

afins à habilitação pleiteada e deve ocorrer em atividades da respectiva área de atuação 

profissional, sob a responsabilidade dos cursos e de professores competentes das áreas 

específicas. 

Em função do caráter formador, que favorece a relação entre teoria e prática 

social, o Estágio Supervisionado é disciplina obrigatória e deve ser planejada de acordo 

com o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

I - OBJETIVOS GERAIS 

O estágio consiste em uma disciplina que o aluno de Ciências Biológicas deve 

cursar, atuando em atividades relacionadas as voltadas para o profissional biólogo, sob a 

orientação de um professor designado pelo Diretor do Curso. 

 

O aluno tem áreas para desenvolver seu Estágio, a saber: Agroecologia, Meio 

Ambiente; Biotecnologia; Biodiversidade; Ciências Naturais, empresas de produção e 

comercialização de insumos e/ou equipamentos laboratoriais, instituições públicas, 

projetos de pesquisa (iniciação científica) e extensão vinculados a IES, 

acompanhamento em assessoria técnica referente à biologia. No Estágio Supervisionado 

II está previsto o acompanhamento de atividades em geral, seja em campo ou escritório. 
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O estágio supervisionado tem por objetivo complementar e aperfeiçoar o ensino 

técnico-científico desenvolvendo os conhecimentos adquiridos através da vivencia 

profissional na respectiva área de atividade. Esta integração com a teoria e a pratica 

profissional proporcionará avaliar as habilidades profissionais diante das situações reais 

e de problemas encontrados na sociedade visando uma melhor integração entre a 

Universidade e a comunidade. 

 

II – APTIDÃO E CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

 Estarão aptos a realizar o Estágio Supervisionado os acadêmicos: 

- Regularmente matriculados na disciplina,  

- Devidamente cadastrados junto à coordenação do estágio 

- Encaminhados oficialmente ao campo de estágio, por meio de convênio e Termo 

de Compromisso. 

 - Celebração do presente termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino; 

- Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no 

plano de atividades de estágio, que fará parte integrante do presente instrumento 

 -Quando o estágio for realizado dentro da universidade, o mesmo deverá ser 

supervisionado, de forma direta, pelo titular da disciplina (Estágio Supervisionado), o 

qual elaborará, para o aluno, um plano de trabalho que atenda às exigências do curso. 

-Quando o supervisor de estágio não for o professor da disciplina, este deverá ser 

nomeado pelo diretor do curso, sendo um docente da instituição e profissional da área 

de conhecimento ciências biológicas, preferencialmente Biólogo, com registro em órgão 

competente. 

O processo de supervisão poderá ocorrer através de visitas e/ou relatórios e/ou 

apresentação de trabalhos, definidos pelo supervisor do estágio. 

 Parte das atividades desenvolvidas dentro da universidade poderá ocorrer no 

horário das aulas reservadas ao estágio supervisionado. 

 -Quando o estágio for realizado fora da universidade; a empresa ou instituição 

que oferecer o estágio deverá disponibilizar um profissional da área de ciências 

biológicas, preferencialmente Biólogo, de seu quadro de funcionários, para 

supervisionar o estagiário. Esta supervisão deverá ocorrer por meio de relatórios e sob a 

orientação do supervisor do curso de Ciências Biológicas. 
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As atividades desenvolvidas fora da universidade não poderão ocorrer no horário 

das aulas, do contrário, ocorrerão nos horários disponibilizados para este fim no 

semestre, conforme matriz curricular. 

 

III - ATIVIDADES QUE COMPÕEM O ESTÁGIO SUPERVISIONADO (I, II E 

III) 

Aplicar, ampliar e adequar conhecimentos técnico-científicos visando à integração 

entre a teoria e a prática no desenvolvimento de habilidades, requeridas para a formação 

do perfil profissional; 

Exercitar-se na perspectiva da prática profissional através de sua inserção em 

situação real de trabalho; 

Conhecer a realidade socioeconômica e cultural da população, no contexto da área 

de atuação do estágio; 

 Desenvolver a capacidade de crítica e percepção humanística da realidade, 

identificando seu potencial como elemento de transformação da sociedade; 

 Participar do trabalho em equipes multiprofissionais. 

 

IV– CARGA HORÁRIA DOS ESTÁGIOS: 

- ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – 120 horas/aula (100 horas) 

- ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 120 horas/aula (100 horas) 

- ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – 120 horas/aula (100 horas) 

V - CAMPOS DE ESTÁGIO 

As atividades teóricas e de orientação do Estágio Curricular Supervisionado serão 

realizadas na Unievangélica, no horário reservado às aulas de estágio supervisionado. 

Espaços de estágio no interior da UniEVANGÉLICA:  

LABBAS: Laboratório de Microbiologia, Laboratório de Anatomia Humana, 

Laboratório de Embriologia; 

Biotério; 

Trilha Ecológica do Tucano; 

Área experimental das Ciências Biológicas; 

Fazenda Escola; 

Núcleo de Educação Ambiental; 

UniAti; 
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Clínica de Análises do Centro Universitário; 

Centro Tecnológico do Centro Universitário: Laboratório de Solos, Laboratório de 

Química, LABBIO 

 

Outras Instituições de Ensino Superior 

Empresas públicas ou privadas que atuem nas áreas de Biotecnologia, Botânica, 

Ecologia, Genética, Zoologia, Meio Ambiente e áreas afins da Biologia. 

Os estágios poderão ser realizados em municípios onde residam os acadêmicos, 

desde que os campos de estágio ofereçam condições satisfatórias à realização dos 

estágios e os critérios estabelecidos neste regulamento sejam cumpridos, inclusive com 

o estabelecimento de convênio. 

 

VI -CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

1 - No Estágio supervisionado, como nas outras disciplinas, o aluno deverá ter 

frequência e alcançar a média final conforme regimento do Centro Universitário. Na 

avaliação, serão também considerados a assiduidade, responsabilidade e interesse dos 

alunos com os trabalhos desenvolvidos na Instituição e no campo, assim como 

participação, capacidade de cooperação e reflexão. 

Instrumentos de avaliação: 

1ª Verificação de Aprendizagem: 

Preenchimento, assinatura e entrega em data previamente estabelecida os 

seguintes documentos: 

Termo de Compromisso 

Plano de Atividades do Estágio 

Ficha de Cadastro 

1ª va = Nota obtida com base na entrega dos documentos acima citados. 

 

2ª Verificação de Aprendizagem: 

Elaboração em normas previamente apresentadas e discutidas do relatório de 

estágio. 

Relatório de Estágio (individual impresso), sintetizando as atividades acompanhadas no semestre letivo, 

conforme modelo apresentado, incluindo os formulários apresentados no Relatório Modelo.  
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2ª va = Nota obtida exclusivamente pelo relatório a ser elaborado pelo aluno. 

 

3ª Verificação de Aprendizagem: 

Apresentação oral do relatório de estágio, ficha de avaliação do orientador 

externo, ficha de avaliação do discente e VAI.  

Apresentação Oral e Individual do Relatório de Estágio, com tempo de duração de 10 minutos, tolerância de 

2 minutos e posterior arguição (5 minutos) 

Ficha de Avaliação do Supervisor Externo, entregue em envelope timbrado e lacrado que corresponde a 

avaliação das atividades práticas a serem desenvolvidas pelo discente. 

Ficha de Avaliação do Discente, instrumento utilizado para avaliar as atividades práticas desenvolvidas pelo 

aluno durante o período de estágio supervisionado. 

VAI (Verificação de Aprendizagem Interdisciplinar) a ser aplicada no dia 01 de dezembro. 

3ª VA = Nota obtida através de conceito (S) satisfatório ou (I) insatisfatório, com base na entrega dos 

documentos acima citados e apresentação do relatório de estágio. 

Obs: A falta de cumprimento das datas acarretará em redução do conceito, que 

influi diretamente na nota final. 

 

 

2 – Exigências específicas para a elaboração do Relatório: 

- Modelo em anexo I 

VII - ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO 

1 - Atribuições do professor coordenador do estágio: 

- Encaminhar oficialmente os alunos ao campo de estágio. 

- Realizar convênios com as Instituições Privadas, Públicas. 

2 - Atribuições do professor-orientador do estágio: 

- Coordenar o encaminhamento dos alunos ao campo de estágio. 

-Visitar, periodicamente, os locais de estágio para acompanhamento dos 

estagiários visando oferecer-lhes orientação, apoio e segurança. 

-Manter contato frequente com o campo de estágio, avaliando o trabalho do aluno 

e levantando as dificuldades que poderão ser temas de reflexões e análise nos encontros 

e entrevistas individuais e grupais. 
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 3 - Atribuições dos estagiários: 

- Realizar os estágios conforme regulamento aprovado pelo colegiado. 

- Obter máximo de aproveitamento das situações de aprendizagem desenvolvidas 

com compromisso, responsabilidade e ética, apresentando os registros ao professor-

orientador. 

- Cumprir integralmente a carga horária determinada para o estágio. 

- Respeitar e cumprir as normas das instituições ofertantes do espaço para 

realização das atividades do estágio supervisionado. 

- Manter os registros e frequência atualizados. 

- Entregar o relatório final na data definida pelo professor orientador. 

 

Atribuições da instituição ofertante do espaço para o estágio supervisionado: 

-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, observando o estabelecido na 

legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho; 

-Indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar 

e supervisionar até dez estagiários simultaneamente; 

-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 a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

-Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de seis meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

-Representada pelo professor supervisor de estágio do Curso de Ciências 

Biológicas, vistar os relatórios de estágio apresentados pelo estagiário e responder a 

ficha de avaliação de estágio; 

-Aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho; 

-Remunerar e conceder auxílio transporte ao estagiário, no caso de estágio não 

obrigatório; 
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-Reduzir a metade, a carga horária de estágio do estudante nos dias de sua 

avaliação escolar. É vedada redução da jornada de estágio em período diverso do 

adotado pela instituição de ensino para aplicação das avaliações escolares. 

-Acolher ao estagiário (a), propiciando sua integração junto à equipe de trabalho 

da instituição. 

-Contribuir para que o plano de ação do estagiário seja realizado com efetividade. 

-Acompanhar o cumprimento integral da carga horária estabelecida no 

cronograma que deverá ser datado, carimbado e assinado pelo coordenador do estágio 

da instituição ou seu representante legal.  

-Avaliar o desempenho do (a) estagiário (a) através de ficha enviada pelo 

professor-orientador.  

 

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

A empresa, campo de estágio, caso haja interesse de sua parte, poderá oferecer ao 

acadêmico uma bolsa-estágio, desde que conste no Termo de Compromisso e no 

convênio que não há vínculo empregatício entre empresa e estagiário. 

As atividades desenvolvidas fora da UniEVANGÉLICA deverão ocorrer de 

acordo com o horário de aulas previstas para o Estágio Supervisionado.  

 Os casos omissos serão decididos pelo NDE e pelo colegiado de professores do 

curso. 
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ANEXOS (MODELOS) 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

Prof. Ricardo Elias do Vale Lima 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO / 20161.  
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Estrutura do Relatório a ser desenvolvido 

 

Constará, basicamente, de um relatório do aluno sobre um estágio na área de 

Ciências Biológicas. 

A divisão objetiva do relatório deve ser combinada com o Supervisor de Estágio 

Externo, em função do enfoque e profundidade do tema a ser desenvolvido pelo aluno 

em seu relatório.  

 

Deverá obrigatoriamente constar: 

 

Capa e Folha de Rosto (vide modelo abaixo) 

1. Introdução e justificativa 

2. Objetivos 

3. Descrição da Empresa ou Instituição, do departamento e seção em que o estágio 

foi realizado 

4. Descrição das atividades realizadas 

5. Considerações finais (conclusão e recomendações) 

6. Referências bibliográficas 

Anexos (quando houver) 

 

2. Formatação do Relatório 

 

2.1. O relatório deverá ser apresentado digitado, em folha A4, não deverá ser 

encadernado e dividido em seções ou capítulos segundo as diretrizes de apresentação de 

relatórios, disponíveis no Lyceum. Se o aluno ainda não estiver familiarizado com 

elaboração de relatórios, recomenda-se consultar livros de redação técnica, NBR 10719 

(ABNT, 2011) - Apresentação de Relatórios Técnico-científicos - procedimentos, ou 

outra bibliografia do gênero. 

2.2. O relatório final deverá ser entregue no formato Word for Windows, com 

letra Times New Roman, tamanho 12pt. 

2.3. O texto deverá ter alinhamento justificado, espaçamento de 1,5 entre as linhas 

e sem espaçamento entre parágrafos. 
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2.4. A folha de formato A4 deverá ter as seguintes margens: superior 3,0 cm; 

inferior 2,0 cm; lateral esquerda 3,0 cm e lateral direita 2,0 cm. 

2.5. As páginas do relatório devem ser enumeradas sequencialmente no canto 

inferior, com algarismos arábicos. 

2.6. Os títulos dos textos devem ser enumerados, alinhados a esquerda, escrita 

com letras maiúsculas em Times New Roman tamanho 12pt, caixa alta e em negrito. Os 

subtítulos, em letra Times New Roman tamanho 12pt e em caixa alta. 

2.7. O texto das tabelas deve ser escrito com letras no tamanho máximo de 12pt. 

2.8. Os títulos enumerados das tabelas e figuras devem ser escritos acima das 

mesmas, com letras de tamanho 12pt e alinhados a esquerda. 

2.9. Tanto as tabelas como as figuras devem ser referenciadas no texto. 

2.10. Na página que segue a folha de rosto, a folha de identificação, deve estar 

contido os dados do aluno, da empresa e do supervisor de estágio da empresa. Veja a 

obrigatoriedade das informações conforme modelo de relatório a seguir. 

 

2. APRESENTAÇÃO FINAL 

 

Deverá ser entregue à Supervisão de Estágio, os seguintes documentos juntamente 

com o Relatório: 

 

Relatório; 

Declaração da empresa que o aluno realizou atividades de estágio (modelo anexo); 

Formulário do Aluno (modelo disponibilizado no Lyceum) e do Supervisor. 
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MODELO DO RELATÓRIO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNI-EVANGÉLICA 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

[Nome da empresa ou Profissional Liberal onde foi realizado o estágio] 
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[Nome do aluno] 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

[Nome da empresa] 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de estágio apresentado ao Curso de 

Ciências Biológicas, como requisito básico 

para obtenção da aprovação na disciplina 

Estágio Supervisionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁPOLIS-GO 

2016 
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FOLHA DE ASSINATURAS 

 

 

Relatório de estágio aprovado como requisito básico para obtenção da aprovação 

na disciplina Estágio Supervisionado I no Curso de Ciências Biológicas do Centro 

Universitário de Anápolis UniEVANGÉLICA. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof Ricardo Elias do Vale Lima 

Professor Orientador da UniEvangélica 

 

_________________________________________ 

Nome do supervisor 

Supervisor de Estágio da parte Concedente 

 

________________________________________________ 

Nome do estagiário – MATRICULA XXXX 

Aluno do Curso de Ciências Biológicas 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

Obs. 1. Esta declaração deve ser assinada pela pessoa responsável na empresa pela 

Supervisão do Estágio do aluno. 

Obs. 2. A empresa deverá preencher essa declaração detalhando as atividades realizadas 

pelos alunos. 

Apagar estas instruções grifadas em vermelho 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os devidos fins, que o aluno 

______________________________________ matrícula número ___________ no 

curso de Ciências Biológicas da UniEVANGÉLICA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ANÁPOLIS, realizou XX horas de estágio no período de XX de janeiro de 2016 até XX 

de dezembro de 2016, em atividades de:  

- Acompanhamento ...........................; 

- Preenchimento de planilhas..................; 

- Elaboração de desenhos ou documentos técnicos.........; 

(O aluno deverá destacar as principais atividades realizadas) 

 

 

__________________________________ 

Nome e registro  

Cidade de Realização do estágio, xx de yyyyy de 201x 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Breve abordagem do tema proposto no relatório, através de pesquisa bibliográfica. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Aos quais se propõe o estágio e da empresa, instituição ou departamento que 

recebeu o discente para estagiar. 

 

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO 

Se o aluno estiver estagiando em propriedades rurais, pode apresentar a 

localização da propriedade. 

Se o aluno não estiver realizando o estágio em campo, estiver em escritório, 

deverá apresentar imagem do Google Earth contemplando o local da empresa, também 

pode apresentar foto da fachada da edificação onde está situado o escritório no qual está 

estagiando. 

 

Figura 1 – Croqui de localização da empresa tal 

 

 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

O aluno deverá apresentar relato de visita com imagens e informações técnicas na 

legenda de cada imagem, caso o estágio seja de acompanhamento de alguma atividade 

em fase de execução. 

Usar fonte da Legenda para a Figura <Times New Roman, 12> 
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Realizar as chamadas das figuras no texto 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aluno deverá tecer uma análise crítica sobre os temas tratados, levando em 

consideração não só as vantagens mencionadas pelos fornecedores, mas também os 

aspectos construtivos e dificuldades verificadas durante as atividades de estágio. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS 

Conforme o padrão ABNT deve ser alinhado à esquerda. 
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ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

Termo de Compromisso de Estágio que entre si celebram as partes adiante 

identificadas, mediante as seguintes condições: 

 

1.Instituição de Ensino: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, pessoa 

jurídica de direito privado, filantrópica, CNPJ nº 01.060.102/0001-65, com sede na Av. 

Universitária, Km 3,5, Cidade Universitária – Anápolis/GO, mantenedora do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS - UniEVANGÉLICA –CiÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

aqui representada pelo diretor do Curso de Ciências Biológicas, professora Josana 

Peixoto e pelo Supervisor de Estágio do Curso de Ciências Biológicas, professor 

Ricardo Elias do Vale Lima. 

2.Entidade/órgão concedente:PREENCHER COM OS SEGUINTES DADOS, 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica, CNPJ n. 01.067.479/0001-46, com sede na 

preencher dados do endereço, logradouro, n., Setor/Bairro – Município/Estado. 

3. Estagiário (a): Dados do discente (aluno) 

CPF 000.000.000-00 0 CI n. 000000 Órgão Expeditor-Estado 

Endereço: Completo, incluindo CEP e complementos, se houver. 

Telefones: (62) 0000-0000/ (62) 0000-0000 

Curso: Ciências Biológicas  Período: Período que está matriculado 

4.Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11.788, de 25/9/2008 (Lei do Estágio). 

5. Conceituação: Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

6. Do Estágio:  

Estágio obrigatório (realizado a partir do quinto período e não remunerado) ou 

não obrigatório (realizado a partir do primeiro período e remunerado) 

Prazo: Início: 00/00/0000 Término: 00/00/0000 (Verificara o calendário 

institucional, o estágio deve seguir o início e término das atividades) 

Carga horária: 4 horas semanais (conforme a legislação federal, a carga horária 
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máxima para estágio em nível superior, tanto obrigatório quanto não obrigatório é 30 

horas semanais e 6 horas diárias) 

Horário de Trabalho: incluir horário de trabalho 

Local: incluir local de trabalho, pessoa jurídica e nome fantasia da empresa, se 

houver 

Bolsa de Complementação: valor do salário, para o caso de estágio não 

obrigatório a remuneração é obrigatória 

Auxílio Transporte: caso haja 

Auxílio Alimentação: caso haja 

7. Do Seguro contra Acidentes pessoais em favor do Estagiário: O seguro contra 

acidentes pessoais em favor do estagiário foi contratado pela Associação Educativa 

Evangélica – Unievangélica (em caso de estágio obrigatório, realizado no oitavo, novo e 

décimo períodos do curso de Ciências Biológicas). O seguro contra acidentes pessoais 

em favor do estagiário (para o caso de estágio não obrigatório) é responsabilidade da 

empresa que recebe o discente, devendo, portanto, neste campo informar o número da 

apólice, dados referentes a seguradora contratada e período de validade do seguro de 

vida. 

8. Condições gerais: O estágio não implicará relação de emprego de nenhuma 

natureza bem como não poderá ser utilizado para solicitação de dispensa de disciplina 

da Matriz Curricular do Curso de Ciências Biológicas da UniEVANGÉLICA,como 

também não poderá ser realizado em horário de aulas do curso de Ciências Biológicas, 

devendo observar, obrigatoriamente, o seguinte: 

I - matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior de 

Ciências Biológicas da UniEVANGÉLICA; 

II - Celebração do presente 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 as previstas no 

plano de atividades de estágio, que fará parte integrante do presente instrumento. 

9. Das obrigações da UniEVANGÉLICA:  

I – Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, quando ele for absoluto 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 
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escolar; 

II – Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando; 

III – indicar professor supervisor de Estágio do curso 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 seis 

meses, de relatório das atividades, do qual deverá constar visto do supervisor de estágio 

do curso de Ciências Biológicas e do supervisor da parte concedente; 

V – Vistar os relatórios de estágio apresentados pelo estagiário – por meio do 

professor orientador; 

VI – Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local, em caso de descumprimento de suas normas; 

VII – Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios 

de seus educandos. 

10. Das obrigações da EMPRESA QUE RECEBE O ALUNO (INCLUIR NOME 

FANTASIA E PESSOA JURÍDICA) 

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, observando o estabelecido na 

legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho; 

III – Indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar 

e supervisionar até dez estagiários simultaneamente; 

IV – 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; 

V – Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

VI – Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de seis meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

VII – Representada pelo professor supervisor de estágio do Curso de Ciências 
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Biológicas, vistar os relatórios de estágio apresentados pelo estagiário e responder a 

ficha de avaliação de estágio; 

VIII – Aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho; 

IX – Remunerar e conceder auxílio transporte ao estagiário, no caso de estágio 

não obrigatório; 

X – Reduzir a metade, a carga horária de estágio do estudante nos dias de sua 

avaliação escolar. É vedada redução da jornada de estágio em período diverso do 

adotado pela instituição de ensino para aplicação das avaliações escolares. 

11. Das obrigações do estagiário: 

I – Celebrar o presente termo de compromisso de estágio; 

II – A cada seis meses, apresentar à Instituição de Ensino, relatórios de estágio 

vistados pela entidade/órgão concedente; 

III – Cumprir os horários fixados e programação de atividades de estágio 

elaboradas pela UniEVANGELICA e a entidade/órgão concedente; 

IV – Respeitar e preservar as normas administrativas da entidade/órgão 

concedente, sobretudo sigilo profissional, com zelo para com a sua imagem e reputação; 

V – Manter bom relacionamento interpessoal e profissional com os demais 

funcionários e ou empregados da concedente, respeitando os valores sociais e éticos das 

profissões; 

VI – Conhecer, cumprir e responder pelo descumprimento das normas internas da 

concedente; 

VII - Utilizar, obrigatoriamente, quando indicados, os equipamentos de proteção 

individuais, que deverão ser adquiridos às suas expensas quando não forem 

disponibilizados pela concedente; 

VIII – Conhecer e cumprir o regulamento de estágio da Instituição de 

Ensino/Curso; 

IX – Comunicar à Instituição de Ensino e à entidade/órgão concedente eventual 

desistência do estágio, observando que neste caso não obterá nota de avaliação. 

12. Das disposições finais: 

I - O presente termo poderá ser rescindido: 

a) A pedido do estagiário, observando-se o previsto no inciso VI, do item 10; 

b) Por decisão voluntária de qualquer dos participes, sem quaisquer ônus mediante 
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comunicação por escrito com antecedência de 03 (três) dias; 

c) Quando o estagiário desligar-se da instituição, trancar sua matrícula ou concluir 

o curso; 

d) Quando o estagiário deixar de comparecer, no máximo, a 75 % da sua carga 

horária total; 

e) Por comportamento funcional ou social por parte do estagiário, incompatível 

com as normas éticas e administrativas da UniEVANGELICA e concedente; 

f) Forem atribuídas ao estagiário encargos superiores ao seu nível de formação, 

carga horária superior à indicada neste Termo de Compromisso ou suas aptidões físicas, 

bem como atentatórias aos princípios éticos e cristãos; 

g) Automaticamente ao término do prazo fixado no termo de compromisso. 

II – Os recessos assegurados ao estagiário serão definidos no Plano de Atividades 

de Estágio, que faz parte integrante deste instrumento, documento ANEXO. 

III - As dúvidas surgidas na interpretação e execução do presente termo serão 

dirimidas, quando não pelo consenso entre as partes, pelo foro da comarca de Anápolis. 

 

Estando de comum acordo, firmam o presente. 

 

Local, dia de mês de ano. (este período deve coincidir com o início do estágio) 

 

 

____________________________________________ 
Responsável Técnico 

Função e Registro no Conselho 

 

 

_____________________________________________ 

Nome do Aluno 

CPF nº. 000.000.000-00 

Testemunha 
_____________________________________________ 

Gleides Afonso Siqueira dos Santos 

Secretaria Geral –Ciências Biológicas 

CPF: 406.025.551-53 

 

 

 

Prof. Dra. Josana de Castro Peixoto 

Diretor do Curso de Ciências Biológicas da 

UniEVANGÉLICA 

Prof. Msc. Ricardo Elias do Vale Lima 

Supervisor de Estágio do Curso de Ciências 

Biológicas da UNIEVANGELICA 
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ANEXO III 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Discente: 

Estágio obrigatório: (   ) 1          (  ) 2              (  ) 3  

Relatório :   (   ) Final           (   ) Parcial 

Data da entrega: 

Data da apresentação: 

Data da última correção que antecede a apresentação: 

 

Os quesitos que serão avaliados estão enumerados abaixo. Destaca-se que a cada 

item deverão ser atribuídos um conceito que segue:  

- A: 100 – 80;  - B: 79 – 60  - C: 59 – 40  D: 3,9 – 

zero. 

 

Item Critério de Avaliação Conceito 

A B C D 

01 Formatação de pré-textual     

02 Formatação textual     

03 Paginação      

04 Formatação e chamadas de tabelas e figuras no texto     

05 Citações     

06 Referências bibliográficas     

07 Utilização de linguagem técnica     

08 Redação e normas ortográficas     

09 Introdução e Justificativa     

10 Objetivo     

11 Descrição do local do estágio     

12 Descrição das atividades realizadas     

13 Conclusão     

 

 Todas as correções realizadas seguem as normativas para elaboração de 

Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Ciências Biológicas. 
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___________________________________________ 

Ricardo Elias do Vale Lima 

Professor da Disciplina 

 

 

ANEXO IV - PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

1 Dados do Estagiário 

Aluno: 

Matrícula: 

2 Dados sobre o Estágio 

Modalidade do Estágio: 

 

(  ) Atividades desenvolvidas na Universidade 

( ) Atividades desenvolvidas fora da universidade e não 

vinculadas a empresas (vinculadas apenas à IES); 

( ) Atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo 

em horário comercial. 

Empresa ou Profissional Liberal: 

Nome do Supervisor de Estágio: 

Formação Acadêmica e Função na Empresa: 

3 Desenvolvimento do Estágio 

3.1 Descrição das atividades a serem realizadas pelo Estagiário: (ELABORAR TEXTO 

BREVE RELATANDO AS ATIVIDADES, TOPICO A SER PREENCHIDO COM 

ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR DE CAMPO.) 

3.2 Objetivo do estágio (EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO DO ALUNO E 

RESULTADOS ESPERADOS DA PRÁTICA DO ESTÁGIO) 

3.3 Cronograma de Atividades (AO LONGO DOS MESES DE REALIZAÇÃO DO 

ESTÁGIO) 

4 Forma de Supervisão 
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(  ) Diária                   (  ) Semanal                  (  ) Quinzenal   

(  ) Mensal                 (  ) Outra, informar: _____________________________ 

 

 

Em: 04/08/2015 

 

_________________________________________ 

Prof. Ricardo Elias do Vale Lima 

Coordenador de Estágio da Universidade 

 

_______________________________________ 

Profissional de Ciências Biológicas (ou áreas afins) 

Supervisão de Estágio da Empresa 

 

_______________________________________ 

Nome do aluno 

Estagiário 

 

OBSERVAÇÃO: O plano de estágio foi elaborado com fundamento na disposição 

do parágrafo único do artigo 7º, a Lei nº 11.788/08. 
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ANEXO V - FICHA DE CADASTRO DE ESTÁGIO 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

FICHA DE CADASTRO DE ESTÁGIO 

1 Dados do Estagiário 

Aluno:  

Matrícula: 

Endereço:  

Cidade: CEP: 

CPF: RG: 

Telefone:  E-mail: 

2 Dados sobre o Estágio e Supervisor de Estágio da Empresa 

 

Modalidade do 

Estágio: 

 

(  ) Atividades desenvolvidas na Universidade 

 (  ) Atividades desenvolvidas fora da universidade e não vinculadas a empresas 

(vinculadas apenas à IES); 

( ) Atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em horário comercial. 

Empresa/Profissional Liberal: 

CNPJ/CPF: Registro: 

Cargo: Contato: 

Endereço Completo: 

Telefone e E-mail: 

Período do Estágio: 

Carga Horária Semanal: 4 horas   Carga Horária do Semestre Letivo: 120horas 

3 Dados da Professor Orientador de Estágio da Universidade 
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Professor: Ricardo Elias do Vale Lima 

Telefone: (62) 9900-2257 E-mail: ricardoevl@gmail.com 

 

4 Assinaturas 

As informações apresentadas nesta ficha de cadastro (frente e verso) são de inteira 

responsabilidade do estagiário, que as atesta como verídicas. E, estando cientes e de 

acordo com as informações apresentadas, a Professora Orientadora/Supervisão de 

Estágio do Curso de Ciências Biológicas da UniEVANGÉLICA, o Supervisor de Estágio 

da Empresa (identificado no item 2 desta ficha) e a Empresa ou Prof. Liberal que recebe 

o estagiário para desenvolvimento de atividades de extensão acadêmica obrigatória, sem 

nenhum vínculo empregatício para as atividades aqui apresentadas, assinam essa ficha as 

seguintes partes: 

Em:data 

_________________________________________ 

Prof. Orientador Ricardo Elias do Vale Lima 

Coordenador de Estágio da Universidade 

 

 

_______________________________________ 

Profissional 

Supervisão de Estágio da Empresa 

 

_______________________________________ 

Nome do aluno 

Estagiário 
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DO ALUNO 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

 

FORMULÁRIO DO ALUNO 

1 Dados do Estagiário 

Aluno:  Matrícula: 

Empresa: 

Professor Orientador: 

Duração do Estágio: Área de atuação: 

2 Características do Estágio 

Item  O B R M P N 

1 Coordenação do estágio pela empresa       

2 Programa de estágio elaborado pela empresa       

3 Oportunidade de participação nas atividades       

4 Acompanhamento das atividades pelo engenheiro       

5 Aplicação dos conhecimentos teóricos       

6 Conhecimentos profissionais adquiridos       

7 Cooperação obtida pelo pessoal técnico da empresa       

8 Classificação do estágio (global)       

9 Relação do estágio com seus interesses profissionais       

10 Duração do estágio       

Legenda: O: ótimo; B: bom; R: regular; M: mau; P: péssimo; N: não houve 

 

3Observações Adicionais 
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Assinatura do aluno: 

 

_______________________________ 

 

                                                        Data: _____/_____/_____ 
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ANEXO VII - FORMULÁRIO DO SUPERVISOR EXTERNO 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

 

FORMULÁRIO DO SUPERVISOR EXTERNO 

 

Caro (a) Supervisor de Estágio, pedimos o preenchimento da ficha de avaliação do 

estagiário sob sua orientação, assinalando com X as opções apresentadas na Tabela 

abaixo, levando em conta a seguinte escala de valores: 

1 – Péssimo; 2- Ruim; 3- Regular; 4- Bom; 5 – Ótimo. 

Aproveitamos para esclarecer que a avaliação realizada pelo supervisor de estágio 

representa 70% da nota a ser atribuída ao estagiário na disciplina regular de Estágio 

Curricular Supervisionado I, e com a finalidade de verificar o desempenho final do 

estagiário, essa mesma ficha lhe será enviada a cada 6 (seis) meses de estágio 

completado pelo seu supervisionado. Solicitamos ainda que não esqueça de assinar a 

ficha de avaliação, constando também seu número de registro no CRbio ou de áreas 

afins, pois sem a sua assinatura esta ficha de avaliação será considerada nula. 

Finalmente lhe pedimos a gentileza de enviar esta ficha de avaliação no mesmo 

envelope que lhe remeteu a mesma, lacrando o envelope, para que em nenhuma 

hipótese o estagiário tenha acesso ao conteúdo dessa ficha depois de respondida. 

Atenciosamente, 

______________________________________ 

Prof. Ricardo Elias do Vale Lima 

Coordenador de Estágio/UniEVANGÉLICA – Ciências Biológicas 
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Nome do Estagiário: 

__________________________________________________________ 
Nome do Supervisor: 

__________________________________________________________ 
 

ITENS A SEREM AVALIADOS 

 

ITEM 
 

1 2 3 4 5 

1. Assiduidade e Pontualidade           

2. Apresentação pessoal           

3. Grau de iniciativa própria           

4. Relacionamento com superiores           

5. Capacidade de aprendizado           

6. Nível de conhecimentos técnicos           

7. Produtividade           

8. Grau de interesse pelo trabalho           

9. Relacionamento interpessoal           

10. Avaliação geral do estagiário           

 

 

Local e Data:  

____________________________________________ 

Supervisor de Estágio da Empresa – Assinatura, Registro e Carimbo 
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8.5 Regulamento do Colegiado do Curso 

 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS- BACHARELADO DA UniEVANGÉLICA 

 

 

O Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, que tem como membros natos o 

diretor do Curso e o coordenador pedagógico, é composto por todos os professores que 

exercem alguma atividade no curso e um discente representante. 

 

§ 1º O diretor do curso tem direito ao voto de qualidade, além do voto de membro 

do colegiado. 

 

§ 2º As deliberações do Colegiado do Curso são tomadas por maioria simples, 

presente a maioria absoluta. 

 

§ 3º Os mandatos dos representantes dos corpos docente e discente são vitalícios 

enquanto os mesmos exercerem alguma atividade no curso, no caso de docentes, ou 

possuírem vínculo com o curso, no caso dos discentes. 

 

§ 4º O coordenador pedagógico, como membro nato do Colegiado de Curso, tem 

direito a voto. 

 

§ 5º As reuniões e deliberações do Colegiado serão registradas em ata para este 

fim aberta, a qual será lavrada pela secretária setorial do Curso. 

 

§ 6º Dentre outras possíveis atribuições, compete ao Colegiado do Curso: 

 

I – examinar e aprovar os planos de ensino, tendo em vista possíveis duplicidade 

de conteúdo: 

I.1- O exame e aprovação pode acontecer por meio dos representantes de área e 

apresentada ao colegiado; 
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II – propor e aprovar a área de concentração, eixos temáticos e linhas de 

pesquisas, no tocante à elaboração do trabalho de conclusão de curso; 

 

III – propor alterações ou mudanças de rumo, no tocante às atividades acadêmico-

administrativas do Curso de Ciências Biológicas, indicando as providências de ordem 

acadêmico-pedagógica; 

 

IV – aprovar modificações no projeto pedagógico do Curso de Ciências 

Biológicas propostas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), com vistas a sua 

atualização e modernização acadêmico-pedagógicas; 

 

V – zelar pela execução dos projetos e programas, propondo as revisões 

pertinentes, quando necessárias. 

 

§ 7º O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, duas vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocada pelo diretor do Curso. 

 

 

 

 

Anápolis, 03 de março de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Regulamento do Núcleo de Pesquisa (NPAB) 

251 

 

8.6 Regulamento de Pesquisa 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPAB 

NÚCLEO DE PESQUISAS EM AGRONOMIA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁPOLIS, GO 

2017 

 

 

 

 

 



Anexo – Regulamento do Núcleo de Pesquisa (NPAB) 

252 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 

 

Título: Núcleo de Pesquisas em Agronomia e Ciências Biológicas 

Sigla: NPAB 

Bloco I – Sala 301  

 

A pesquisa deve ser vista, no espaço acadêmico da UniEVANGÉLICA, como 

sendo um processo, algo que está em permanente construção, pois é um tipo de 

atividade que busca a análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, exigindo 

inovação metodológica constante, uma vez que as relação na sociedade são móveis e 

flexíveis. Processo que se relaciona com a comunidade científica de duas maneiras 

distintas.  

A primeira, vinculada à auto-formação docente, visto que o ato de pesquisar é o 

ato de reciclar, repensar conceitos, aplicar métodos de investigação, tendo como 

finalidade publicar resultados, analisar e buscar explicações para os fenômenos 

estudados, que, uma vez identificados e processados, possibilitem encontrar respostas 

para problemas específicos da vida cotidiana do ser humano. A segunda maneira é 

colocar professores e pesquisadores à disposição de nossos alunos, para que orientem 

estes "futuros" pesquisadores/docentes a darem os primeiros passos na compreensão da 

lógica da ciência, criando neles o hábito da investigação e a relação desse processo com 

a coletividade. 

O NPAB atua na gestão das atividades de pesquisa e estudos dentro dos Cursos de 

Agronomia e Ciências Biológicas do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, sendo subordinado a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária. Que tem a seu mister a elaboração e execução de 

políticas que desenvolvam na instituição o ensino de pós-graduação, a pesquisa e as 

ações de extensão, de modo integrado entre si e articulado com o ensino de graduação.  

Para bem realizar essa sua atribuição institucional, a ProPPE procura relacionar-se 

com a comunidade para melhor compreensão da realidade sócio-econômica e política 

em que está inserida. E, na medida em que esse relacionamento se aprofunda, procurar a 

apreensão da realidade para nela atuar, modificando-a para melhor. E, nesta perspectiva, 

pode realizar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 
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As atividades de pesquisa são desenvolvidas de acordo com a política institucional 

de contribuir para o processo de aprendizagem do corpo acadêmico, em um contexto 

amplo de conhecimentos aplicáveis à realidade sociocultural, de forma que o processo 

de investigação científica seja incorporado a essa realidade, mediante os princípios de 

ética e cidadania. A pesquisa está estruturada para promover, incentivar e estimular a 

produção científica, tanto para os professores quanto para os alunos do curso de 

Ciências Biológicas. 

A iniciação científica é uma modalidade de ensino-aprendizagem que procura dar 

oportunidade a alunos de graduação, por meio do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, sob a orientação de professores. Essa atividade busca preparar jovens 

cientistas para o exercício da pesquisa, dando oportunidade ao questionamento, 

sistematização e organização do saber, transformando os alunos, de receptores de 

informações para produtores de seu próprio conhecimento.  

Tal prática tem demonstrado importância na formação de jovens cientistas e no 

desenvolvimento das habilidades dos professores pesquisadores. Essa formação 

acadêmica dos alunos e professores constitui o diferencial de instituições que investem 

em pesquisa, tendo a produção de um ensino de qualidade, crítico, voltado para os 

constantes desafios apresentados pela sociedade como parâmetro de sua atuação. 

O Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, através da 

Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, desenvolve, desde 2001, seu Programa de 

Bolsa de Iniciação Científica (PBIC), o que se constituiu a primeira modalidade prática 

de pesquisa. A Bolsa Pesquisador é um programa da UniEVANGÉLICA, de incentivo à 

pesquisa, que tem por objetivo a consolidação de seus grupos e linhas de pesquisa.  

 

 

2. OBJETIVOS DO NÚCLEO DE PESQUISA 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O Núcleo de pesquisa propõe a construção de um espaço para a análise, discussão, 

produção e publicação de conhecimento científico, contemplando basicamente as áreas 

das ciências agrárias e ciências biológicas. Além de desenvolver a produção e 

divulgação do conhecimento científico, interligando as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades de alunos e 
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professores e estreitando a articulação da teoria com a prática. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Desenvolver o pensar científico através do interesse dos corpos docente e 

discente pela pesquisa científica;  

II. Gerar oportunidades para o aprofundamento conceitual e prático na 

metodologia científica através do exercício da pesquisa;  

III. Estimular o envolvimento do corpo docente nos projetos de pesquisa através 

de atividades de orientação e produção científica;  

IV. Contribuir para a construção do pensamento crítico e do rigor científico entre 

os discentes dos cursos de Ciências Biológicas e Agronomia. 

V. Estimular a formação de grupos de pesquisa, com temas de interesse nas áreas 

das ciências agrárias e biológicas, promovendo uma investigação de qualidade que 

contemple assuntos de relevância à instituição e à sociedade brasileira e regional;  

VI. Formular uma metodologia de trabalho a partir de parcerias formatadas com 

outros núcleos de pesquisa, com organizações públicas e a sociedade; 

VII. Promover a publicação, socialização e a divulgação interna e externa da 

pesquisa científica produzida pela instituição. 

VIII. Divulgar os resultados das pesquisas. 

 

 

3. ÁREA DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA 

 

A área de atuação do NPAB vem de encontro com à necessidade de discutir, 

fomentar, sistematizar e produzir conhecimento entre um grupo pensante sobre assuntos 

relevantes nas áreas das ciências agrárias envolvendo o corpo docente, discente, 

pesquisadores externos e convidados que contemplem a importância da pesquisa, bem 

como a publicação das mesmas. 

A coordenação do NPAB deve incentivar à participação do corpo docente e 

discente em seminários, palestras, videoconferências, encontros em eventos científicos, 

promovendo a formação de profissionais críticos e reflexivos, que atuem de forma ética 

e comprometida com a cidadania e o desenvolvimento sustentável para uma produção 
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científica mais qualificada. 

Docentes, discentes e pesquisadores serão orientados e apoiados nos 

procedimentos para a submissão de trabalhos e registros perante à UniEvangélica e 

demais instituições de fomento à pesquisa. Os projetos de pesquisa serão direcionados a 

assuntos que contemplem as linhas de pesquisa estabelecidas ou à recursos financeiros 

disponibilizados pelas instituições de fomento a pesquisa. 

 

3.1 LINHAS DE ESTUDO E PESQUISA 

 

As linhas de pesquisa desenvolvidas pelo NPAB deverão pautar-se sobre temas 

relacionados às áreas específicas do curso de Ciências Biológicas, devendo apresentar 

relevância prática ou teórica para a construção do conhecimento. As linhas de pesquisa 

estarão vinculadas as áreas de conhecimento do CNPq para assim facilitar a submissão 

dos projetos de pesquisa. 

Define-se: 

Linha de pesquisa representa temas aglutinadores de estudos científicos que se 

fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos resultados 

guardam afinidades entre si.  

Projeto de pesquisa é a investigação com início e final definidos, fundamentada 

em objetivos específicos, visando a obtenção de resultados, de causa e efeito ou 

colocação de fatos novos em evidência. 

 

 

4. INFRA-ESTRUTURA 

4.1 LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS 

 

O NPAB conta com sala própria informatizada, tendo à sua disposição toda a 

infraestrutura física da UniEvangélica, como salas de aula, auditórios, computadores e 

internet, biblioteca e seu acervo que hoje conta com 70.000 volumes registrados no 

acervo e ainda coleções de materiais especiais, que somam mais de 5.000 volumes, 

entre mapas, teses, fitas, folhetos, cds e obras raras. 

Os laboratórios disponíveis para o curso de Ciências Biológicas dentro da 

UniEvangélica também estão à disposição do corpo docente e discente para a realização 
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das pesquisas, desde que resguardada a integridade dos mesmos. O curso conta com a 

área experimental, que está disponível aos pesquisadores para o desenvolvimento de 

suas pesquisas.  

A utilização da Área experimental e da Fazenda Escola deve ser feita de maneira a 

preservar os recursos naturais existentes na área (solo, água, biodiversidade da fauna e 

flora). As pesquisas poderão, caso necessário, serem realizadas fora das dependências 

da UniEvangélica, desde que sejam autorizadas pelo diretor (a) do curso e os discentes 

estejam devidamente resguardados para este fim. 

 

 

5. EQUIPE DO NÚCLEO DE PESQUISA 

5.1 MEMBROS 

 

São considerados membros do núcleo de pesquisa todos os docentes do curso de 

Agronomia e Ciências Biológicas que trabalhem com pesquisa e orientação dentro da 

UniEvangélica. Os discentes que participem precisam estar vinculados a um docente 

dos referidos cursos, estar devidamente registrados conforme as normas estabelecidas 

pelo NDE para discentes voluntários e pesquisadores. 

 

5.2 COLABORADORES  

 

São considerados colaboradores do núcleo de pesquisa todos os funcionários da 

UniEvangélica, vinculados aos cursos de Agronomia e Ciências Biológicas. Todos os 

docentes desses cursos que trabalhem com pesquisa e orientação dentro da 

UniEvangélica e discentes vinculados a esses docentes. 

 

5.3 LÍDER DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

Cada linha de pesquisa estabelecida deve contar com um docente líder, que será 

responsável por intermediar todo o processo da linha de pesquisa junto ao núcleo de 

pesquisa. Assim como o cadastro dos docentes e discentes participantes da pesquisa, 

forma de financiamento da pesquisa, objetivos e programação da realização das 

atividades. 
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6. PLANO DE ATIVIDADES 

 

As atividades a serem realizadas deverão ser estabelecidas no início de cada 

semestre letivo, em reunião entre os membros do núcleo de pesquisa e os (as) diretor 

(es) dos curso (s) de Agronomia e Ciências Biológicas. Fica estabelecido que ao final do 

semestre letivo, todas as linhas de pesquisa devem ser avaliadas, no que tange a 

realização do cronograma de atividades.  

Essa avaliação será feita a partir de informações fornecidas por cada coordenador 

das linhas de pesquisa, por meio de relatórios no qual se faça a descrição das atividades 

desenvolvidas no período e das propostas para o ano seguinte, além da indicação da 

produção científica. A avaliação dos relatórios será feita pelo coordenador do núcleo de 

pesquisa e pelo (a) diretor (a) do curso de Ciências Biológicas. 

 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Divulgar conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem em bens 

para a comunidade brasileira e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações e 

ou outras formas de comunicação. Incentivar e iniciar a produção científica de discentes 

e docentes nas ações de incentivo à produção científica. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a obtenção e concretização dos objetivos, o NPAB passa a ser um espaço 

dentro dos cursos de Agronomia e Ciências Biológicas, que tem na essência de seu 

pensamento e trabalho um sério olhar voltado à pesquisa, ética e de qualidade, e as 

futuras publicações provenientes da organização deste núcleo. 

 

 



Anexo – Regulamento de TCC 

258 

 

8.7 Regulamento de TCC 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES NORMATIVAS PARA A ELABORAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

Cristiane Gonçalves de Moraes (elaboração) 

Josana de Castro Peixoto (revisão) 

 

 

Manual aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Ciências 

Biológicas 

 

 

 

Anápolis - GO 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este material tem por objetivo orientar docentes e discentes do Curso de Ciências 

Biológicas da UniEvangélica, quanto às normas e padrões a serem adotados na 

elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), que é um dos requisitos para a 

obtenção do título de Bacharel no curso. O material foi elaborado com base nas normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), além de padrões consensuais de 

publicações científicas, em linguagem clara e objetiva e com o uso de exemplos, 

buscando reunir em único documento, todas as orientações necessárias e aplicáveis para 

a correta elaboração e formatação do TCC. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma das exigências das Diretrizes 

Curriculares do curso de Ciências Biológicas, que define que o aluno deve conhecer os 

métodos de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos e que, para 

conclusão do curso de graduação, ele precisa elaborar um trabalho, individualmente, sob 

orientação docente (Conselho Nacional de Educação, 2002). 

Desta forma, o objetivo do TCC é despertar no aluno o interesse pela pesquisa e 

fazer com que ele desenvolva os conceitos metodológicos envolvidos na elaboração de 

um trabalho científico, aprimorando seu senso reflexivo e crítico. 

Este documento foi aprovado em Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante) 

do curso de Ciências Biológicas, conforme Ata 25 de 07 de abril de 2015.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As orientações normativas presentes neste documento, indicam os procedimentos 

a serem seguidos durante a elaboração e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) e tem caráter complementar às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), exibidas na Tabela 1. A Tabela 2 apresenta as etapas para elaboração 

do TCC e os formulários a serem utilizados, disponíveis no departamento do curso de 

Ciências Biológicas. As datas específicas para cada etapa serão combinadas entre os 

docentes e o coordenador do TCC, aprovadas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

e divulgadas aos discentes. 
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Tabela 1. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Número Ano Descrição 

NBR 6023 2002 Informação e documentação – Referências – Elaboração 

NBR 6024 2003 
Informação e documentação – Numeração progressiva das 

seções de um documento escrito – Apresentação 

NBR 6027 2003 Informação e documentação – Sumário – Apresentação 

NBR 6028 2003 Informação e documentação – Resumo – Apresentação 

NBR 6034 2005 Informação e documentação – Índice – Apresentação 

NBR 10520 2002 
Informação e documentação – Citações em documentos – 

Apresentação 

NBR 14724 2006 
Informação e documentação – Trabalhos Acadêmicos – 

Apresentação 

 

 

Tabela 2. Etapas e formulários para elaboração do TCC.  

Etapa Formulário 

Divulgação das linhas e temas de 

pesquisa 

Formulário 01 - Divulgação das linhas 

de pesquisa 

Inscrição alunos 
Formulário 02 - Inscrição dos Alunos 

por linhas de pesquisa 

Publicação da relação de temas, 

orientadores e orientandos 

Formulário 03 - Termo de aceite do 

orientador 

Início das atividades Formulário 04 - Descrição das atividades 

Inscrição e datas das apresentações 
Formulário 05 - Datas das bancas de 

TCC 

Apresentação do TCC 
Formulário 06 - Avaliação do TCC 

Formulário 07 - Ata de Apresentação 

Impressão e Encadernação 
Formulário 08 - Declaração da 

realização das correções 
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Para facilitar a apresentação, as orientações normativas foram divididas em quatro 

partes: 1. Elaboração, apresentação e conclusão do TCC: resume as etapas e 

procedimentos a serem adotadas na realização do trabalho; 2. Formatação do TCC: 

descreve as normas a serem seguidas na formatação da monografia; 3. Conteúdo do 

TCC: apresenta as partes que compõem o trabalho; 4. Regulamento do TCC: exibe os 

princípios, normativas e disposições gerais para estruturação do TCC.  

 

 

1. ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO TCC 

 

1.1. Elaboração do TCC 

 

O TCC é um componente curricular obrigatório para a obtenção do grau de 

bacharel em Ciências Biológicas, pelo Centro Universitário de Anápolis - 

UniEvangélica, e visa promover a capacidade de identificação das temáticas disponíveis 

no curso, a formulação de problemas, a elaboração de projetos, a identificação de 

métodos e técnicas de pesquisa e a descrição e apresentação de resultados. Esta 

atividade requer a orientação e acompanhamento docente, tendo como referências as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a política de pesquisa e 

extensão da Instituição e o regulamento de TCC de curso.  

O inicio das atividades será oficializado a partir da matrícula na disciplina 

Orientação de TCC I, juntamente com a Carta de Aceite do professor orientador 

(Formulário 3), entregue ao professor responsável pela disciplina. A continuidade da 

execução e elaboração da redação final do TCC dar-se-á por meio da matrícula na 

disciplina Orientação de TCC II. 

A definição do professor orientador será direcionada pelo coordenador de TCC, 

de acordo com a disponibilidade dos professores e a temática escolhida pelo aluno. O 

tema deve ser definido em comum acordo entre o aluno e o orientador, levando-se em 

consideração a adequação e o custo da pesquisa, o interesse, tempo disponível e 

aptidões do candidato e os materiais e instalações necessários para desenvolvimento do 

trabalho.  

O professor orientador necessita ser portador do titulo de Mestre ou Doutor, e 
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deverá supervisionar o estudante durante o desenvolvimento de sua monografia, 

colocando seus conhecimentos à disposição, dentro do tempo proposto. Além do 

orientador, o aluno poderá contar com a ajuda de um co-orientador, que pode ser um 

pesquisador externo, vinculado à outra instituição de ensino, pesquisa ou afins.  

O aluno será responsável por realizar o levantamento bibliográfico, a coleta de 

dados, o desenvolvimento do projeto, a redação final e a entrega, dentro dos prazos 

propostos, das cópias oficiais à coordenação. Após a entrega do trabalho final, o aluno 

deverá apresentá-lo, oralmente, a uma banca examinadora, estando sujeito a aprovação 

(com correções ou não) ou reprovação.   

  

1.2. Apresentação do TCC 

 

As apresentações serão organizadas pelo coordenador de TCC, em concordância 

com o NDE, sendo que as datas e horários deverão ser estabelecidos e informados com 

um mínimo de 30 dias de antecedência, seguindo o Formulário 05. O aluno deverá 

encaminhar três cópias encadernadas (conforme as normas de formatação deste manual) 

à secretária do Curso de Ciências Biológicas, que as encaminhará para os componentes 

da banca examinadora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da apresentação 

oral.  

O professor orientador do trabalho será responsável pela coordenação da 

apresentação e pelo preenchimento da "Avaliação do TCC" (Formulário 06) e da "Ata 

de Apresentação" (Formulário 07), com os comentários, sugestões e correções indicadas 

pela banca examinadora. A banca será formada pelos seguintes componentes: um 

professor orientador, dois examinadores internos, o co-orientador e o examinador 

externo, sendo este dois últimos facultativos. A titulação mínima exigida para os 

componentes da banca é de Mestre.  

A apresentação do TCC é aberta ao público interessado e, normalmente, consiste 

em: apresentação oral, com duração entre 20 e 30 minutos; argüição do trabalho pela 

banca examinadora, sendo que cada examinador terá até 30 minutos para argüição; 

período de perguntas aberto ao público, com duração máxima de 5 minutos por 

pergunta; e finalmente, a avaliação final do trabalho, discutida pela banca isoladamente. 

O aluno será informado sobre o resultado final, após a conclusão estabelecida pelos 

componentes da banca, estando ele sujeito a aprovação (com correções ou não) ou 
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reprovação.  

 

1.3. Conclusão do TCC 

 

Os avaliadores da banca examinadora atribuirão na Ficha de Avaliação 

(Formulário 08) uma nota de 0 (zero) à 60 (sessenta) para o trabalho escrito e de 0 

(zero) à 40 (quarenta) para a apresentação oral, com os comentários que julgarem 

pertinentes. A nota final calculada será a soma das duas notas obtidas, totalizando um 

valor de 0 (zero) à 100 (cem), que será equivalente às 3 notas da Verificação de 

Aprendizagem (1ª, 2ª e 3ª V.A.) da disciplina de Orientação de TCC II. 

Caso aprovado, o aluno deverá fazer as correções indicadas pelos componentes da 

banca e entregar ao coordenador de TCC, em um prazo máximo de 15 dias, 04 CDs 

contendo: copia scaneada do documento assinado pelo orientador (Formulário 08), que 

assegura a realização das correções do trabalho, a Ata de Apresentação  (Formulário 

05), com a nota e a assinatura de todos os integrantes da banca e o arquivo 

correspondente à monografia em formato PDF - adobe acrobat. A nota final do aluno só 

será liberada e lançada no diário da disciplina de TCC II após a apresentação dos 

documentos citados, dentro do prazo proposto. Em caso de atraso, o aluno será 

penalizado com a subtração na pontuação da media final. 

 

 

2. FORMATAÇÃO DO TCC 

 

O TCC deve ser escrito em Língua Portuguesa, com no máximo 120 páginas, 

incluindo elementos pré-textuais, textuais e pós- textuais. Em casos excepcionais, pode-

se exceder este limite desde que o aluno tenha a aprovação do orientador. 

O texto deverá ser digitado com letras pretas e sólidas, fonte Times New Roman 

tamanho 12. Os títulos devem estar em tamanho 14, letra maiúscula e negrito, enquanto 

os subtítulos permanecem em fonte 12, também em negrito. Sobrescritos, subscritos e 

notas de rodapé (se houver) devem estar em fonte tamanho 8 e as legendas das 

ilustrações e tabelas em fonte 12. Citações diretas acima de 3 linhas, necessitam de 

recuo de 4 cm esquerdo, espaçamento simples e fonte tamanho 11. 

 As folhas apresentam orientação retrato, com recuo nas margens esquerda e 
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superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Os parágrafos devem ter alinhamento 

justificado, espaçamento 1,5 entre linhas, com a primeira linha iniciada com um recuo 

de 1,25 cm da margem esquerda.  

A numeração de páginas do texto e complementares deve ser seqüencial em 

algarismos arábicos, entretanto, a número das páginas deve iniciar-se somente a partir 

da segunda folha da Introdução do texto, começando de 2 até n (última página das 

Referencias Bibliográficas). Anexos e apêndices não são numerados. As páginas dos 

elementos preliminares devem ser numeradas em algarismos romanos minúsculos (i, 

ii...), sendo que o numeral "i" não deve aparecer na Capa embora deva ser computado, e 

o verso da folha de rosto não deve ser numerado. A numeração de páginas deve ser feita 

no canto inferior direito da folha, a 2 cm da borda inferior, utilizando fonte Times New 

Roman 10. 

Toda palavra em língua estrangeira deve ser identificada em itálico. As citações 

em língua estrangeira devem ser traduzidas no texto, porém, citadas literalmente (na 

língua original) em nota de rodapé. 

O TCC precisa ser impresso em papel branco de qualidade igual ou superior a 

75ag/m2 e no formato A4 (210 x 297 mm). A impressão deve ser no anverso das folhas, 

com exceção da folha de rosto cujo verso deve conter a ficha catalográfica.  

As cópias entregues a banca examinadora, para correções e apresentação oral, 

devem estar encadernadas em espiral com capa transparente e contracapa preta.  

3. CONTEÚDO DO TCC 

 

A estrutura do TCC é formada pelas seguintes partes: elementos pré-textuais, 

elementos textuais e elementos pós-textuais. 

  

3.1. Elementos pré-textuais 

Parte que antecede o texto, com informações que ajudam na identificação e 

utilização do trabalho. Os itens devem estar dispostos na seguinte ordem:  

 

3.1.1. Capa 

 Item obrigatório no TCC e suas informações, indispensáveis à sua identificação, 

devem ser apresentadas na seguinte ordem: logo e nome da instituição; nome do autor; 

título do trabalho; subtítulo, se houver (precedido de dois pontos); cidade da instituição 
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onde será apresentado e ano da entrega.  

 

3.1.2. Folha de Rosto 

 Identifica o trabalho e sua finalidade. Deve conter o nome do autor, o título do 

trabalho, o subtítulo (se houver), a natureza do trabalho (Trabalho de Conclusão de 

Curso), o objetivo pretendido (requisito para aprovação parcial no Curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas), o nome da instituição, o nome do orientador e do 

co-orientador (se houver) do trabalho, cidade da instituição e ano de entrega.  

 

3.1.3. Ata de Aprovação 

 É um elemento obrigatório, segundo a norma NBR 14724 (ABNT, 2011), onde 

estará lançada a nota do aluno, pela Banca Examinadora. Desta forma, precisa estar 

presente apenas na versão final do TCC. 

 

3.1.4. Dedicatória (opcional) 

Elemento opcional destinado ao autor do trabalho para prestar homenagem a 

pessoas especiais. 

 

3.1.5. Agradecimentos (opcional) 

Item opcional destinado ao autor para que possa reconhecer a contribuição que 

recebeu, de maneira relevante, de pessoas e instituições, na elaboração do trabalho.  

 

3.1.6. Epígrafe (opcional) 

Elemento opcional destinado à inserção de um texto que tenha um significado 

importante para o autor do trabalho. Deve conter, além da citação, a autoria do texto 

(obedecer as mesmas regras de citação para o texto do trabalho). 

 

3.1.7. Resumo 

Deve seguir os requisitos apresentados na NBR 6028, com uma visão clara e 

sintética da teoria a ser utilizada no desenvolvimento do trabalho, do material de estudo 

e metodologia empregada, bem como das principais conclusões obtidas. Deve 

apresentar entre 200 e 300 palavras, dispostas em uma seqüência de frases concisas e 

objetivas, redigidas em um único parágrafo, evitando-se o uso de fórmulas, símbolos, 
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abreviaturas, citações bibliográficas e equações, entretanto, se imprescindíveis, as 

mesmas devem ser escritas por extenso. Para efeito de indexação, abaixo do resumo 

precisam constar entre 3 e 5 Palavras-chave. 

 

3.1.8. Abstract (resumo em inglês) 

O Abstract apresenta as mesmas características do resumo, mas em língua inglesa 

e, assim como no resumo, deve conter as Palavras-chave (Key-words). 

 

3.1.9. Lista de Ilustrações 

Elemento opcional utilizado para identificar desenhos, organogramas, 

fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas e outros tipos de ilustrações que o autor tenha 

empregado no texto. As referências das ilustrações devem ser realizadas por ordem 

numérica de aparição no texto, com cada item sendo designado por seu nome específico 

(quadro, fluxograma, gráfico e etc), travessão, título e respectivo número da página 

onde a ilustração se encontra no texto. Recomenda-se que este item seja utilizado 

quando há mais que três ilustrações no texto. 

 

3.1.10. Lista de Tabelas 

Elemento opcional aplicado para identificar as tabelas elaboradas pelo autor e que 

constam no texto. As referências das tabelas devem ser realizadas por ordem numérica 

de aparição no texto, com cada item sendo designado por Tabela e seu número, 

travessão e o número da página onde se encontra no texto. Recomenda-se que este item 

seja utilizado quando há mais que três tabelas no trabalho. 

 

3.1.11. Lista de Símbolos, Nomenclatura e Abreviações 

Elemento opcional que consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas 

utilizadas no texto, seguidas das definições correspondentes por extenso. Para os 

símbolos, os mesmos deverão ser apresentados na ordem em que aparecem no texto, 

com o devido significado.Recomenda-se que seja elaborada lista própria para cada tipo, 

quando houver mais de três abreviaturas, siglas ou símbolos. Até três, recomenda-se a 

sua definição no texto na primeira que vez que o mesmo aparecer. 

 

3.1.12. Sumário 
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 Item obrigatório do TCC, que segue os requisitos apresentados na NBR 6027 e 

enumera as seções e outras partes de um trabalho, na mesma ordem em que aparecem 

no texto, auxiliando na localização de informações no trabalho. Os elementos pré-

textuais não devem constar no sumário. 

 

3.2. Elementos textuais 

Consistem nos itens do desenvolvimento do trabalho, exibidos na seqüência: 

 

3.2.1. Introdução 

Parte do texto que apresenta o tema escolhido pelo pesquisador e a hipótese 

levantada, justificando a importância e as razões da elaboração do trabalho. Deve 

representar até 15% do texto total e deve ser construído depois da finalização dos outros 

elementos textuais 

 

3.2.2. Objetivos (Geral e Específicos) 

Expressam as metas propostas para o desenvolvimento do trabalho e devem estar 

destacados em Objetivo Geral e Objetivos Específicos. O Objetivo geral determina com 

clareza e objetividade as idéias do pesquisador, enunciando de forma abrangente as 

finalidades do projeto. Os Objetivos Específicos apresentam caráter mais concreto. e 

têm função intermediária e instrumental, permitindo de um lado, atingir o objetivo geral 

e, de outro, aplicar este a situações particulares, correspondendo às ações que se propõe 

executar dentro de um determinado período de tempo. 

 

3.2.3. Referencial Teórico 

 Tem a função de correlacionar a pesquisa com as informações descritas na 

literatura, através de um levantamento bibliográfico sobre o tema proposto, com o 

intuito de esclarecer melhor atualizar o leitor sobre o assunto tratado.  

 

3.2.3. Materiais e Métodos 

Trata-se da explicação minuciosa, detalhada e rigorosa de toda ação desenvolvida 

no método (caminho) do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, do 

instrumental utilizado (questionário, entrevista, observação sistemática, etc.), do tempo 

previsto, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que se 
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utilizou no trabalho de pesquisa. 

 

3.2.4. Resultados e Discussão 

Neste item devem ser apresentados os resultados do trabalho, na forma escrita ou 

em tabelas e figuras, conforme decisão do aluno e do orientador. Os resultados deverão 

ser interpretados, comentados e comparados com a literatura científica. Neste tópico são 

permitidas a utilização de inferências, extrapolações e considerações importantes em 

relação aos resultados obtidos, chegando-se às conclusões do trabalho. 

Para os TCCs elaborados na forma de Revisão Bibliográfica o item Resultados e 

Discussão deverá ser substituído pelo item Revisão Bibliográfica, que poderá ser 

subdivida em quantos subtítulos orientador e o orientado acharem necessários. 

 

3.2.5. Considerações Finais 

Este item resume o que foi discutido, com base nos resultados e na teoria 

apresentada, de forma sintética. Normalmente, constam as idéias e opiniões do autor 

sobre os resultados alcançados ou problemas levantados no desenvolvimento do tema, 

além de advertências (críticas e limitações) sobre o estudo realizado, de forma a 

melhorar a metodologia ou outro aspecto do trabalho.  

 

3.2.6. Material Ilustrativo 

Os materiais ilustrativos utilizados no desenvolvimento do trabalho, como as 

Figuras (desenhos, gráficos, mapas, fotos, esquemas, diagramas e afins) e as Tabelas 

(ou quadros), estão inseridos nos elementos textuais, centralizado entre as margens e  

dispostos no texto, logo abaixo do parágrafo em que foram citadas ou agrupado nos 

Apêndices ou Anexos. Esta é uma norma universal que facilita a visualização do 

assunto tratado no texto e sumarizado pela Figura ou Tabela. 

A Figura é sempre citada no texto com a primeira letra maiúscula e com a referida 

numeração, ordinal e consecutiva (Figura 1, 2, 3...), de acordo com sua aparição no 

texto. Devem estar centralizadas entre as margens e apresentam uma legenda 

explicativa, com fonte tamanho 12, também centralizada, disposta logo abaixo de si, a 

uma distância de um espaço simples, deixando bem claro o que ela representa, bem 

como com uma explicação de possíveis abreviações adotadas (entre parênteses). Em 

casos de imagens (como fotos), o arquivo deve ser preferencialmente convertido para o 
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formato ".jpg" antes de ser inserido no texto do Word. Os gráficos feitos em software de 

planilhas de dados devem ser inseridos no texto como figuras, de modo a ficarem 

independentes dos aplicativos fontes (tais como Excel). 

As Tabelas (ou quadros) também são enumerados de forma consecutiva e 

ordinária, de acordo com sua citação no texto (Tabela 1, 2, 3...) e sempre referidas com 

a primeira letra maiúscula. O cabeçalho deve estar acima da Tabela e ser 

autoexplicativo, permitindo a compreensão de seu conteúdo sem que se recorra ao texto, 

trazendo explicação de possíveis abreviações adotadas (entre parênteses). O conteúdo 

das Tabelas deve estar organizado em fonte Times New Roman, tamanho 11 e espaço 

simples, porém o cabeçalho deve ser escrito em tamanho 12, justificado entre as 

margens.  

Nas Tabelas utilizam-se fios horizontais e verticais apenas para separar os títulos 

das colunas no cabeçalho e fechá-las na parte inferior, evitando-se fios verticais e fios 

horizontais para separar as linhas e as bordas limítrofes não são preenchidas. Já nos 

quadros todos os fios podem ser preenchidos. 

Caso o trabalho seja dividido em capítulos, a numeração de Equações, Tabelas e 

Figuras, dentro de um mesmo capítulo, deve ser uma sequência numérica começando 

sempre com o número do capítulo, a fim de que possam ser citadas pelos respectivos 

números e abreviações (p.ex., Tabela 3.1, Figura 3.10 e etc.). A numeração de cada um 

destes elementos deve ser individual e por capítulo. As Tabelas e Figuras devem constar 

nos respectivos índices específicos e os números das equações devem ser alinhados na 

margem direita e entre parênteses. 

O material ilustrativo deve produzir fotocópias legíveis e de boa qualidade. 

Títulos, legendas ou símbolos devem ser visíveis e claros para permitir a completa 

identificação do conteúdo. Sempre que possível, deve-se optar por material preto e 

branco para facilitar a reprografia do material. Caso seja essencial reproduzir material a 

cores (p.ex., mapas), deve-se procurar um processo compatível com a necessidade de 

retratar as cores (p.ex., impressoras ou fotocópias coloridas). 

No caso de fotografias, deve-se procurar processos de reprodução adequados. 

Fotocópias coloridas, duplicatas feitas do próprio negativo ou produtos digitais de 

scanners podem ser utilizados, desde que atendam aos critérios de legibilidade. 

Fotocópias em preto e branco normalmente não produzem cópias de fotografias com 

qualidade aceitável. 
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3.2.7. Citações Bibliográficas  

São menções de informações utilizadas no trabalho, provenientes de outras fontes 

bibliográficas, que não seja o autor do trabalho, com a função de completar, reforçar ou 

explicar o tema que se está desenvolvendo. Devem seguir as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (NBR 10520) (ABNT, 2002b) e podem ser de três 

formas: 

 

3.2.7.1. Citação indireta 

Não literal, com o texto elaborado pelo autor do trabalho, mas baseado na idéia do 

autor consultado, sem que haja transcrição literal das palavras utilizadas. Apesar de ser 

livre, deve ser fiel ao sentido do texto original. 

Quando a identificação do (s) autor (es) citado (s) estiver incluído na sentença, 

somente a data é inserida entre parênteses e apenas a letra inicial do sobrenome do (s) 

autor (es) deve (m) ser maiúscula (s). No caso de a identificação do autor estar no final 

do texto, deve estar e entre parênteses, com o sobrenome do autor em letras maiúsculas, 

seguido do ano de publicação, separados entre si por vírgula. Em ambos os casos, os 

sobrenomes dos autores devem sempre estar separados por ponto e vírgula.  

Quando houver citações de diversos documentos de um mesmo autor, em um 

mesmo ano, as mesmas devem ser distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em 

ordem alfabética após o ano de publicação, sem espaçamento. Se forem citações de um 

mesmo autor, mas de anos diferentes, cita-se o autor e as respectivas data sem ordem 

cronológica, e separadas entre si por vírgula.  

Nas citações de diversos documentos de vários autores, mencionados juntos, 

deve-se citar os autores e datas em ordem alfabética e separá-los por ponto e vírgula. 

Quando houver dois e três autores deve-se citar, obrigatoriamente, os três, interligando-

os por vírgula (3 autores) e pela conjunção “e” (2 e 3 autores). Se houver mais que três 

autores, deve-se citar o primeiro autor seguido da expressão “et al. ” que significa “e 

outros”. 

 

3.2.7.2. Citação direta 

Citação literal, com transcrição textual, ou seja, cópia, sem alteração, de parte da 

obra do autor consultado. Quando a citação direta for curta, com até 3 linhas, ela deverá 
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aparecer no texto entre aspas e a identificação do autor pode ser feita no texto, conforme 

instruções da citação indireta. Quando a citação direta for longa, com mais de 3 linhas, 

deverá seguir formatação específica, em parágrafo isolado, com espaçamento simples, 

utilizando-se margem própria, com recuo de 4 cm à esquerda, texto em fonte tamanho 

11, sem aspas, terminando na margem direita do trabalho. A citação deve estar 

acompanhada da página do texto em que a informação foi retirada. 

 

3.2.7.3. Citação de citação - Apud 

Citação direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso ao original, 

citado por outro autor que não o consultado. Só deve ser utilizada quando a citação for 

realmente importante para o texto e não foi possível encontrar a fonte original. Ainda 

assim, seu uso deve ser limitado. Neste caso, após o nome do autor consultado e data, 

utiliza-se a expressão em latim "apud" (em itálico) que significa "citado por", e 

posteriormente, o nome do autor original da idéia, data e número da página. Isso quer 

dizer que você está citando uma informação de um autor lida no trabalho de outro autor. 

O trabalho consultado é que deverá ser citado na lista de referências do trabalho. 

 

3.3. Elementos pós - textuais 

Parte que sucede o texto, com informações que complementam o trabalho. Fazem 

parte destes elementos: referências bibliográficas, apêndices e anexos. 

 

3.3.1. Referências Bibliográficas 

São as referências dos documentos, artigos, livros, capítulos de livros, sites e 

outros, consultados e utilizadas para a elaboração do trabalho, mencionadas no texto e 

em tabelas, gráficos ou  fotos. Aconselha-se evitar citações de resumos, trabalhos não 

publicados e comunicação pessoal.  

São colocadas no final do texto em ordem alfabética crescente, considerando o 

ultimo sobrenome do primeiro autor do trabalho, com a primeira letra maiúscula. 

Devem estar alinhadas à margem esquerda do texto, em espaçamento simples e 

separadas entre si por um espaço simples, segundo as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (NBR 6023) (ABNT, 2002).  

 

3.3.2 Bibliografia (Opcional) 
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Indicação das obras consultadas para a elaboração do projeto, mas que não foram 

citadas. Não é um item obrigatório. 

 

3.3.3. Apêndices e Anexos (Opcionais) 

São textos, documentos ou imagens utilizados para complementar o texto ou 

ilustrar a argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Os Apêndices 

foram elaborados pelo autor do trabalho enquanto os Anexos são oriundos de outras 

fontes. 

A numeração dos Apêndices ou Anexos deve ser seqüencial por letras maiúsculas 

(p.ex., APÊNDICE A - nome do primeiro apêndice). Caso existam Subitens, Tabelas, 

Figuras ou Equações, eles devem ser numerados seguindo as mesmas regras já definidas 

para os capítulos (Texto), substituindo o número do capítulo pela letra do Item e todos 

também devem constar nos respectivos índices. 

 

4. REGULAMENTO DO TCC 

 

4.1. Dos Princípios do TCC 

 

ARTIGO 1o O TCC de Curso possui como princípios: 

Concorrer para a transformação do Curso de Ciências Biológicas da 

UniEvangélica em uma referência de produção filosófica, científica e tecnológica 

voltado para a democratização do saber e do fazer integrados em prol da sociedade; 

Ser parte integrante do processo de articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão no projeto político-pedagógico do currículo; 

Ser parte da criação de conhecimentos, de soluções tecnológicas e de informações 

voltadas para o desenvolvimento dos projetos curriculares, da vida acadêmica e da 

pesquisa no curso de Ciências Biológicas da UniEvangélica; 

Ser um momento de desenvolvimento do espírito investigativo do graduando de 

Ciências Biológicas da UniEvangélica. 

 

4.2. Do Caráter e da Natureza do TCC de Curso 

 

ARTIGO 2o O TCC é um componente curricular obrigatório do curso de Ciências 
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Biológicas oferecido pela UniEvangélica e consiste numa atividade necessária para o 

desenvolvimento, a criação e a integração de um conjunto de competências e 

habilidades do currículo e do projeto pedagógico do curso. O TCC visa promover a 

capacidade de identificação de temáticas, a formulação de problemas, a elaboração de 

projetos, a identificação de métodos e de técnicas e o controle de planejamento. Esta 

atividade será desenvolvida por meio de orientação e acompanhamento docente, tendo 

como referências as Orientações Normativas para a Elaboração e Apresentação do TCC 

do Curso de Ciências Biológicas, a Política de Pesquisa e Extensão da UniEvangélica e 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

ARTIGO 3o O TCC poderá ser desenvolvido integralmente na própria 

UniEvangélica ou parcialmente em outras instituições de ensino superior, de pesquisa, 

bem como em organizações públicas e em empresas públicas e privadas. 

 

ARTIGO 4o A Coordenação do Curso de Ciências Biológicas da UniEvangélica é 

a instância que orienta a política de produção e pesquisa do Curso. O Regulamento do 

TCC é parte desta política. 

 

ARTIGO 5o A Coordenação do Curso de Ciências Biológicas deverá compor, 

para conduzir as atividades de TCC, um Coordenador de TCC.  

 

ARTIGO 6o Compete ao Coordenador de TCC 

programar as datas das etapas do TCC; 

programar as avaliações do TCC em desenvolvimento; 

realizar sorteio e indicar a banca examinadora da avaliação parcial; 

aprovar a banca examinadora externa da avaliação final; 

encaminhar a divulgação dos resultados do TCC; 

definir a política, a programação e a orientação do TCC em sua esfera específica, 

bem como assegurar a coerência entre suas atividades imediatas, a política de produção 

e pesquisa da instituição e o Regulamento do TCC; 

avaliar os TCC, com relação à repetição de temas, objetivos e metodologias; à 

pertinência ao curso de Ciências Biológicas e ao prazo de execução; 

incumbir-se de outras atribuições referentes ao TCC que venham a ser definidas 
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pela coordenação do curso. 

 

4.3. Das Modalidades e Categorias do TCC de Curso 

 

ARTIGO 7o O desenvolvimento do TCC ocorrerá durante o sexto e o sétimo 

período, para a matriz de 3,5 anos e no e sétimo e oitavo período, para a matriz de 4 

anos. No primeiro momento, na disciplina de Orientação de TCC I,  os alunos se 

responsabilizarão em desenvolver uma pesquisa em sentido estrito, na qual se busca o 

conhecimento das causas de um fenômeno natural e/ou social. Como tal poderá ser uma 

pesquisa bibliográfica, laboratorial e/ou de campo. Na seqüência, normalmente na 

disciplina de Orientação de TCC II, ocorrerá a implementação do projeto, com a 

pesquisa em sentido lato, na qual se busca encontrar uma resposta prática para um 

problema técnico-profissional, tecnológico ou técnico-científico, podendo demandar, 

para o seu desenvolvimento, uma etapa de pesquisa prévia (bibliografia, laboratorial ou 

de campo), tendo em vista alcançar suas etapas subseqüentes. 

Parágrafo único – Ambas as modalidades de TCC serão conduzidas 

individualmente, devendo resultar em uma monografia. 

  

ARTIGO 8o O TCC deverá ser organizado segundo as normas de orientação das 

atividades acadêmicas aprovadas neste regulamento e as normas de orientação de 

trabalhos acadêmicos da ABNT. 

 

4.4. Dos Objetivos do TCC de Curso 

 

ARTIGO 9o O TCC possui como objetivos imediatos:  

desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conhecimentos 

filosóficos, científicos, tecnológicos, empíricos e artísticos adquiridos durante o curso 

por meio da execução de um trabalho final; 

desenvolver a capacidade de planejamento e a disciplina para identificar, analisar 

e implementar abordagens e soluções para problemas sociais, naturais e/ou 

tecnológicos; 

despertar o interesse pela pesquisa em geral e pela pesquisa aplicada e de 

inovação tecnológico em particular; 
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estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do 

conhecimento de forma coletiva; 

promover o desenvolvimento de projetos de extensão junto à sociedade, tendo em 

vista a busca de soluções tecnológicas para problemas sociais. 

 

4.5. Da Oferta de TCC de Curso 

 

ARTIGO 10º O Coordenador de TCC, com base nas linhas de pesquisa que 

direcionam os projetos de pesquisa do quadro docente e levando em consideração os 

projetos de iniciação à pesquisa do quadro discente e a política do TCC de Curso, 

deverá assegurar a cada semestre letivo, a definição dos Núcleos Temáticos (NT) a 

serem oferecidos, bem como dos professores-orientadores responsáveis pelos NT. Os 

Núcleos são as subáreas das linhas de pesquisa e, como tal, orientará a distribuição dos 

professores-orientadores. As propostas de pesquisa são projetos de pesquisa dos 

docentes, formuladas no universo do NT, cujo desenvolvimento poderá ser superior a 1 

(um) ano. As Propostas de Pesquisa Docentes deverão ser discriminadas em termos de 

tema, caracterização, planejamento, cronograma e bibliografia básica.  

§ 1o Os alunos poderão apresentar sugestões de TCC no âmbito das propostas de 

pesquisas docentes, cabendo exclusivamente a esse aluno o tema do projeto, desde que 

haja o interesse e disponibilidade do professor orientador. 

 

ARTIGO 11º Para a efetivação da matrícula na disciplina de TCC II, os alunos 

deverão, por iniciativa própria ou após discussão com professores e/ou possíveis 

orientadores, apresentar, ao professor da disciplina, o tema proposto para o TCC e um 

projeto de TCC para apreciação, possível reestruturação e aprovação. 

§ 1o Deverá constar no projeto apresentado, como elementos mínimos e 

obrigatórios, tema, justificativa, objetivos, metodologia e cronogramas previstos e 

bibliografia básica. 

§ 2o Os projetos de TCC serão previamente avaliados quanto a sua viabilidade de 

execução, com base nos seguintes critérios: (a) valor acadêmico, inovações apresentadas 

e utilidade do projeto; (b) cronograma de execução; (c) custos, condições e materiais 

disponíveis; (d) repetição de temas, objetivos e metodologias; 
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4.6. Da Duração do TCC 

 

ARTIGO 12º O desenvolvimento do TCC ocorrerá ao longo de dois semestres 

letivos, acompanhados pelas disciplinas de TCC I e TCC II, sendo que a matrícula na 

disciplina TCC II só será efetivada após a apresentação do projeto, no final da disciplina 

de TCC I. O aluno deve matricular-se na disciplina conforme calendário da secretaria, 

sendo responsabilidade do coordenador de TCC a efetivação da matrícula. 

 

4.7. Da Seleção do Docente para o TCC 

 

ARTIGO 14º A seleção dos docentes que serão professores-orientadores será 

realizada pelo Coordenador de TCC e aprovado pelo NDE do curso e deverá ser 

homologada pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. 

 

4.8. Do Acompanhamento e Orientação do TCC de Curso 

 

ARTIGO 15º O professor-orientador poderá ser de outra coordenação da 

UniEvangélica, na medida em que estiver subordinado a este Regulamento e às políticas 

específicas e complementares da Coordenação de Ciências Biológicas.  

ARTIGO 16º O acompanhamento do aluno no TCC será feito pelo professor-

orientador, observando-se sempre a vinculação entre a área de conhecimento na qual 

será desenvolvido o projeto e a área de atuação deste docente. 

 

ARTIGO 17º O acompanhamento dar-se-á através de reuniões agendadas 

previamente entre o professor-orientador e seus orientandos, cabendo ao professor-

orientador informar ao Coordenador de TCC do curso, no início de cada semestre letivo, 

sobre as orientações relativas a nome do aluno, dia da semana e horário programados 

para a orientação. 

 

ARTIGO 18º O Coordenador de Curso poderá solicitar aos professores-

orientadores relatórios sobre os projetos, nos quais deverá constar uma breve descrição 

das etapas vencidas do cronograma proposto, o estágio atual de desenvolvimento e as 

possíveis alterações que se fizerem necessárias. 
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4.9. Da Avaliação/Aprovação do TCC de Curso 

 

ARTIGO 19º A aprovação do aluno, no TCC, consiste na correção do trabalho 

escrito e  na avaliação da apresentação oral do trabalho final, diante de uma banca 

examinadora composta pelo professor-orientador, dois professores da UniEvangélica e 

um avaliador convidado (facultativo), que não poderá ser um docente do curso de 

Ciências Biológicas da UniEvangélica. O trabalho, em sua versão final, em que deve 

constar o nome dos professores ou profissionais componentes da banca examinadora, 

deverá ser entregue com uma antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da data da 

apresentação oral. 

 

ARTIGO 20º A avaliação será registrada em ata, na qual constarão os comentários 

dos avaliadores e as adequações sugeridas pela banca examinadora. As avaliações serão 

definidas, em termos de reprovado, aprovado ou aprovado com correção. 

§ 1o Em caso de aprovação sem correções, o termo de aprovação será assinado 

pelo orientador e pelos demais membros da banca de avaliação do TCC. 

§ 2o Em caso de aprovação com correções, o termo de aprovação será assinado 

apenas pelos membros convidados para compor a banca, ficando a assinatura do 

orientador condicionada à conclusão adequada das correções sugeridas, o que deverá 

ocorrer num prazo máximo de 15 dias. Somente após esta etapa será dada seqüência ao 

processo de certificação do aluno. 

 

ARTIGO 21º Após a avaliação final do TCC e a assinatura do termo de 

aprovação, o aluno deverá entregar ao coordenador de TCC 03 (três) cópias da versão 

final devidamente encadernadas em capa dura na cor azul e 2 (duas) cópias eletrônicas 

no formato PDF (Acrobat Read) gravada em disco compacto para utilização em 

microcomputador. 

 

4.10. Das Competências 

 

ARTIGO 22º Compete ao professor-orientador do TCC: 

tomar ciência deste Regimento; 
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selecionar os alunos de acordo com os critérios estabelecidos; 

orientar o aluno no âmbito técnico, ético e legal; 

proceder às modificações que forem solicitadas pelo Coordenador de TCC; 

compor e dirigir as bancas de avaliação parcial e final do TCC; 

indicar ao Coordenador de TCC o nome do membro externo convidado para a 

banca de avaliação; 

indicar ao Coordenador de TCC os nomes dos membros examinadores internos 

que comporão a banca examinadora, nos casos onde houver necessidade de 

complementação.  

 

ARTIGO 23º Compete ao orientando do TCC: 

tomar ciência deste Regimento; 

entregar os relatórios indicados pelo orientador dentro dos prazos estipulados pelo 

Coordenador; 

realizar as correções exigidas pela banca examinadora dentro do prazo previsto; 

desenvolver o TCC individualmente e sob responsabilidade do professor 

orientador. 

 

ARTIGO 24º Compete aos membros da banca examinadora do TCC: 

avaliar a apresentação escrita do aluno, cabendo-lhe reprovar ou suspender a 

apresentação oral, no caso de reprovação na apresentação escrita; 

atribuir individualmente a nota ao aluno, ou em conjunto com outros 

examinadores, sem a participação do orientador e/ou co-orientador; 

comparecer na apresentação final, na data e horário agendado e avisado 

previamente pelo Coordenador de TCC, para a avaliação do trabalho e atribuição da 

nota. 

 

§ 1o Em casos de impossibilidade de comparecimento, apresentar justificativa por 

escrita à Coordenação de TCC, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas 

do horário da apresentação. Nesses casos, o Coordenador de TCC realizará sorteio entre 

os professores inscritos e não sorteados inicialmente, e avisará imediatamente. No caso 

de impossibilidade justificada dos suplentes, caberá ao orientador convidar professor do 

quadro docente da UniEvangélica para compor a banca examinadora. 
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§ 2º Caso o não comparecimento do professor examinador seja informado e 

justificado por escrito ao Coordenador de TCC, com menos de 72 (setenta e duas) horas 

do horário da apresentação, a banca examinadora será composta apenas pelos membros 

restantes. 

§ 3º O não comparecimento de ambos examinadores internos, com suas 

respectivas justificativas, implica na remarcação da apresentação; 

§ 4º O tempo de tolerância para atrasos na apresentação oral é de 15 (quinze) 

minutos, impreterivelmente. 

 

4.11. Dos Direitos Autorais 

 

ARTIGO 25º À UniEvangélica são reservados direitos co-autorais do TCC que 

resultem em inovação tecnológica que justifique a solicitação de patente, conforme 

legislação em vigor. 

 

ARTIGO 26º Considera-se reprovado o trabalho que contiver aspectos 

comprovados, pelos examinadores, de plágio ou reprodução total ou parcial de textos de 

outros trabalhos. 

 

4.12. Das Disposições Gerais 

 

ARTIGO 27º Em caso de cancelamento ou suspensão do TCC por parte do 

orientando ou do orientador, ou de ocorrência de mudanças eventuais no TCC, o 

Coordenador do Curso deverá ser notificado imediatamente, para que sejam tomadas as 

devidas providências. Em caso de substituição ou desligamento de orientador por parte 

do Coordenador  do curso, cabe a este notificar e justificar imediatamente o orientando 

sobre as razões de tal fato, bem com apresentar alternativas de orientação e/ou 

supervisão para o desenvolvimento do TCC. 

 

ARTIGO 28º Projetos de Pesquisa, que estiverem vinculados a bolsas, de 

iniciação científica da própria instituição ou de instituições de fomento à pesquisa 

poderão ser considerados como TCC quando não desautorizarem os artigos deste 

Regulamento e receberem a aprovação do Coordenador de TCC. Neste caso, o TCC 
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deverá ser enquadrado nas normativas deste manual.  

 

ARTIGO 29º Casos não previstos por este Regulamento, serão resolvidos pelo 

Coordenador de TCC, devendo ser submetidos a apreciação da Coordenação do Curso 

de Ciências Biológicas. 

 

ARTIGO 30º Este Regulamento entrará em vigor após sua apreciação e aprovação 

pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas da UniEvangélica, devendo ser 

aplicado aos alunos matriculados no currículo vigente. 
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8.8 Regulamento de Extensão 

  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS  

CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR  

REITORIA  

  

  

  

  

RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.  

  

Dispõe sobre a Política de Extensão e Ação 

Comunitária do Centro Universitário de Anápolis.  

  

 O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  ACADÊMICO  SUPERIOR  DO  CENTRO  

UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições conferidas 

pelo Estatuto e  

Regimento Geral vigentes, ad referendum deste órgão Colegiado 

Superior; considerando a necessidade de formalização da Política de 

Extensão e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA;  considerando a 

proposta encaminhada pela PROPPE, por meio da CI nº 094/2017, de 

22/08/2017, resolve:  

  

Art. 1º A Politica de Extensão e Ação Comunitária na UniEVANGELICA 

segue em consonância com o PDI, buscando, não apenas reforçar os 

pilares da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem 

como fortalecer a sua Missão Institucional por meio das práticas 

extensionistas.  

  

§ 1º As atividades e ações extensionistas são delimitadas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, vinculadas ou não às disciplinas e em 

propostas transversais, com crédito curricular.  

  

§ 2º Em todos os cursos de graduação da UniEVANGÉLICA, há o 

estímulo e incentivo para o desenvolvimento de projetos e ações 

interdisciplinares, articulando ensino, pesquisa e extensão.   



 

Página 282 de 347  

  

  

Art. 2º Os principais objetivos da Política de Extensão e Ação Comunitária 

da UniEVANGÉLICA são:   

I - contribuir com a formação cidadã;   

II - estruturar as práticas extensionistas como função acadêmica 

integrada ao currículo;   

III - ser um componente flexibilizador dos currículos dos cursos;   

IV - ter suas práticas desenvolvidas de forma crítica, dialógica educativa e 

emancipatória;   

V - tornar acessível à sociedade o conhecimento e a cultura de domínio 

da Instituição;  VI - fortalecer a relação UniEVANGÉLICA e sociedade, 

valorizando as trocas de saberes e fazeres;   

VII - articular a extensão com o ensino e a pesquisa;   

VIII - consolidar a prática e a gestão da extensão como forma de 

viabilizar o atendimento  

às demandas mais abrangentes da comunidade 

acadêmica e da sociedade;  IX - contribuir para o 

desenvolvimento social local e regional participativo.   

 Art. 3º No âmbito da UniEVANGÉLICA, a construção do perfil da Extensão é 

voltada à formação cidadã, objetivando preparar profissionais competentes, 

éticos, conscientes e comprometidos com os ideais de justiça social, 

solidariedade, cristandade, entre outros, e vinculados à visão e missão 

Institucional.  

  

Art. 4º A concepção de Extensão proposta pela UniEVANGÉLICA tem 

como alicerce o princípio constitucional da indissociabilidade com o 

ensino e a pesquisa, em um processo acadêmico definido e efetivado em 

função das demandas sociais, políticas, econômicas e culturais da 

sociedade bem como da proposta pedagógica dos cursos, sendo coerente 

com as políticas públicas e indispensáveis à formação cidadã.   

  

Art. 5º A Extensão promove, também, a interação transformadora 

entre a Instituição e outros setores da sociedade, por meio de 

ações interdisciplinares realizadas por discentes, sob a orientação 

de seus docentes, com a finalidade de trocar saberes 

sistematizado, acadêmico e popular.   
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Art. 6º São consideradas ações e/ou 

atividades de extensão:  a) programas;   

b) projetos;   

c) eventos;   

d) prestação de serviços;   

e) cursos;   

f) produção e publicações relacionadas com as áreas temáticas e linhas 

programáticas definidas pela UniEVANGÉLICA.   

  

Art. 7º Para validação institucional, todas as ações de extensão da 

UniEVANGÉLICA são apresentadas em formulários próprios e 

registradas na Coordenação Geral de Extensão e Ação 

Comunitária, que é parte integrante da Pró- Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária- CGEAC-

PROPPE.   

  

§ 1º Os proponentes devem encaminhar os formulários de proposta, em 

prazos prédeterminados para cada semestre.   

  

§ 2º Cada ação de extensão é regida por regulamento próprio, e somente 

é realizada após a aprovação das instâncias superiores.   

  

§ 3º As ações extensionistas podem originar-se de solicitações da 

comunidade, ou de quaisquer órgãos do Centro Universitário de Anápolis.   

  

§ 4º Para que as ações extensionistas sejam aprovadas, levam-se em 

consideração: I - a relevância social, econômica, cultural, tecnológica e/ou 

ambiental e para a formação acadêmica;   

II - o alinhamento com a(s) política(s) pública(s) vigente(s) no Brasil;   

III - os segmentos sociais envolvidos na(s) atividade(s) em questão e 

entidades e/ou pessoas beneficiadas;   

IV - os objetivos e parcerias estabelecidas;   

V - a articulação ensino, pesquisa, e extensão;   

VI - os indicadores e/ou marcadores qualitativos e quantitativos e a 

relação custo e benefício.   

  

§ 5º O fluxograma para a proposição de ações extensionistas segue a 

seguinte ordem:   
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I - encaminhamento da(s) Proposta(s) pelo(s) proponentes para a 

CGEAC-PROPPE;   

II – emissão de pareceres pela CGEAC-PROPPE, Reitoria e 

Mantenedora;   

III - cadastramento no Sistema (ação interna da PROPPE);   

IV - reencaminhamento da(s) Proposta(s) com os pareceres ao(s) 

proponente(s);  

V - após a realização da ação, o(s) proponente(s) encaminha(m) o(s) 

Relatório(s) à CGEAC-PROPPE;  

VI - lançamento das informações do(s) Relatório(s) no Sistema pela 

CGEAC-PROPPE; VII - fechamento e disponibilização dos certificados 

no Sistema on-line para os discentes e docentes da UniEVANGÉLICA.   

  

Art. 8º As atividades de extensão são desenvolvidas nas 

dependências do Centro Universitário de Anápolis, ou fora dele, 

com recursos humanos, materiais e financeiros próprios ou não.   

  

Parágrafo único. Quando desenvolvidas com recursos financeiros 

próprios, os custos internos e externos são subsidiados pela 

Mantenedora-AEE, através das cotas financeiras disponibilizadas para os 

cursos e estão descritos no(s) formulário(s) de propostas de atividades, 

que são preenchidos pelos proponentes.   

  

Art. 9º A política de internacionalização do Centro Universitário de 

Anápolis, conforme o PDI preconiza que ações de ensino, pesquisa e 

extensão podem ser realizadas em contexto internacional e que tais 

ações podem ser de caráter humanitário, agregando objetivos 

acadêmicos, científicos, culturais e confessionais.   

  

§ 1º Os Projetos Internacionais de Extensão Universitária tem como 

característica a relação com o ensino, a pesquisa e a prática profissional, 

propiciando ao discente uma oportunidade de crescimento complementar, 

bem como uma vivência em outros países e culturas.   

  

§ 2º Quando as ações são desenvolvidas em comunidades consideradas 

vulneráveis, podem receber a denominação de “Projetos humanitários 

Internacionais”.   
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Art. 10. Com base em critérios técnicos, quantitativos e qualitativos, 

a Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária avalia as 

atividades e ações de extensão da Instituição através de 

instrumentos metodológicos visando estabelecer metas e alcançar 

resultados satisfatórios.   

  

Art. 11. O incentivo à produção acadêmica é também um dos pilares da 

Extensão e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA.   

  

Parágrafo único. A Instituição realiza Fóruns para a discussão da 

Extensão e Ação Comunitária, estimula a criação de ligas 

acadêmicas, estimula a divulgação acadêmica e científica das 

atividades de extensão.    

  

Art. 12.  As Modalidades, Áreas Temáticas e Linhas de Extensões da Política de Extensão  

e Ação Comunitária encontram-se no anexo I.   

  

Art. 13.  O Regulamento Geral e os Regulamentos Específicos  das Atividades de  

Extensão encontram-se no anexo II.   

  

Art. 14.  Todos os Formulários da Política de Extensão e Ação Comunitária encontram-se  

disponíveis na Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária.   

  

Art. 15.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as  

disposições em contrário.  

  

  

Carlos Hassel Mendes da Silva  
Reitor UniEVANGÉLICA  

Presidente do CAS  
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RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 

2017.  

  

ANEXO I  

  

1 - MODALIDADES   

  
AÇÃO DE 

EXTENSÃO  
DEFINIÇÃO  

PROJETO  

Conjunto de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, cultural, 
científico ou tecnológico, com objetivo bem definido e prazo determinado. O 
Projeto pode estar vinculado a um Programa (forma preferencial) ou ser 
registrado como Projeto sem vínculo.  
INCLUIR na proposta do projeto atividades como curso, evento e prestação de 
serviços, quando forem realizadas de forma integrada ao mesmo.  
EXCLUIR: curso, evento e prestação de serviços, quando realizados de forma 

isolada.  

EVENTOS  DEFINIÇÃO  

AULA 

INAUGURAL  

Apresentação de um ou dois especialistas no meio acadêmico e/ou educacional, 

geralmente no início do ano ou do semestre letivo, para a inauguração de ligas, 

cursos, entre outros. Duração: 1 período/ CH: 2 a 4h/a.  

WORKSHOP  
Tem caráter de treinamento ou formação, com participação intensa do público, que 

deve ser pequeno. Duração: 1 período/CH: 2 a 4h/a.  

PALESTRA  

 

AULA MAGNA  
Apresentação formal de um especialista de renome no meio acadêmico e/ou 

educacional. Duração: 1 período/ CH: 2 a 4h/a.  

CONFERÊNCIA  

É uma apresentação de um especialista em determinado assunto. Normalmente, 

ele faz sozinho a palestra. Não precisa haver debate e deve haver um moderador. 

Duração: 1 período/ CH: 2 a 6h/a.  

MOSTRA  
Exibição e/ou apresentação pública de trabalhos e/ou serviços e/ou atividades. 

Duração: 1 período e/ou 1 dia/ CH: 4 a 8h/a.  

Preleção acompanhada de intenso período de perguntas e debates sobre um  
assunto novo ou não, com a plateia buscando conclusões.   

Duração: 1 período/ CH: 2 a 4 h/a.   
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CICLO DE 

PALESTRAS  

Uma série de palestras pronunciadas por professores ou especialistas, todas 

abordam a mesma área de interesse, mas sobre assuntos diferentes. Duração: 1 

período e/ou 1 dia/ CH: 4 a 8 h/a.  

ENCONTRO  

 

SIMPÓSIO  

Tem a finalidade de realizar um intercâmbio de informações entre especialistas de 

grande renome com participação da plateia sem polêmicas. Duração: 1 ou 2 dias / 

CH: 8 a 16h/a.  

FEIRA  
Exibição pública de trabalhos e/ou serviços e/ou atividades com objetivo de 

promoção e venda dos mesmos. Duração: 1 ou 2 dias/ CH: 8 a 16h/a  

FÓRUM  

Reunião menos formal em que há um livre debate de ideias com interação maior 
entre palestrante e público (grande).   

Duração: 1 ou 2 dias/ CH: 8 a 16h/a.  

SEMINÁRIO  

Encontro de especialistas em um assunto específico com objetivo de suscitar o 
debate sobre determinados temas, até então pouco estudados.   

Duração: 1 ou 2 dias / CH:  8 a 16h/a.  

JORNADA  
Evento científico periódico formal, com o propósito de debater um ou mais assuntos 

não abordados em congressos. Duração: 1 a 3 dias/ CH: 8 a 24h/a.  

CONGRESSO  
Evento científico de grandes proporções com atividades concomitantes. Duração:  

3 a 7 dias / CH: 24 a 56 h/a.                                       

  

São eventos com porte e duração variável, nos quais as pessoas se reúnem com  
a finalidade de discutir temas de interesse comum, sem debates.  Duração: 1 ou 2  
dias / CH: 8 a 16h/a.   



 

43  

  

AÇÃO DE 

EXTENSÃO  

CLASSIFICAÇÃO  

(classificar sempre 

nas 3 categorias)  
DEFINIÇÃO  

  

  

CURSO  

  

Conjunto 
articulado de 
ações 
pedagógicas, 
de caráter 
teórico ou 
prático, 
presencial ou 
à distância, 
planejada e 
organizada 
de modo 
sistemático, 
com carga 
horária 
mínima de 8 
horas e 
processo de 
avaliação.   
OBS 

realizada 

como curso 

deve ser 

registrada 

como curso.  

I  

PRESENCIAL  
Curso cuja carga horária computada é referente a atividade na 
presença de professor  
/ instrutor.  

A DISTÂNCIA  

Curso cuja carga horária computada compreende atividades 
realizadas sem presença / supervisão de professor / instrutor  
(as avaliações podem ser presenciais).  

II  

ATÉ 30 HORAS  
Curso cuja carga horária é de até 30 horas  

 

Curso cuja carga horária é igual ou superior a 30 horas.  

III  

INICIAÇÃO  
Curso que objetiva principalmente oferecer noções introdutórias 

em uma área específica do conhecimento.  

ATUALIZAÇÃO  

Curso que objetiva principalmente reciclar e ampliar 

conhecimentos, habilidades ou técnicas em uma área do 

conhecimento.  

TREINAMENTO E  

QUALIFICAÇÃO  

PROFISSIONAL  

Curso que objetiva principalmente treinar e capacitar em 

atividades profissionais específicas.  

IGUAL OU SUP. A  
30  HORAS  
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Página 6 de  

AÇÃO DE 

EXTENSÃO  
GRUPO  CLASSIFICAÇÃO  DEFINIÇÃO  

  

PRESTAÇÂO DE  

SERVIÇOS  

  

Atividades de 
transferência à 
comunidade, do 
conhecimento gerado 
e instalado na 
Universidade, 
contratado por 
terceiros (comunidade 
ou empresa). A 
prestação de serviços 
se caracteriza por 
intangibilidade, 
Inseparabilidade e não 
resulta na posse de 
um bem.  
Deve ser registrada a 
prestação de serviços 
realizada por 
hospitais, clínicas, 
laboratórios, hospitais 
veterinários, centros 
de psicologia, museus 
e núcleos de acervos 
universitários, dentre 
outros, seja de caráter  
permanente ou even- 
tual.    
Quando a prestação 

de serviço se oferece  

SERVIÇO 

EVENTUAL  

CONSULTORIA  

Análise e emissão de pareceres, 

envolvendo  pessoal do quadro, acerca 

de situações e/ou temas específicos.  

ASSESSORIA  

Assistência ou auxílio técnico em um 

assunto específico, envolvendo 

pessoal do quadro, graças a 

conhecimentos especializados.  

CURADORIA  

Organização e manutenção de acervos 

e mostras de arte e cultura, envolvendo 

pessoal do quadro.  

 

Contratos, envolvendo pessoal do 
quadro, para prestação de serviços 
não classificada como consultoria, 
assessoria ou curadoria.  
Incluem-se nessa categoria 
cooperação técnica pesquisa 
encomendada, restauração de bens  
móveis e imóveis e  outras prestações 

de serviço eventuais.  

ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE  

HUMANA  

CONSULTAS 

AMBULATORIAIS  

Atendimento ambulatorial ou domiciliar 

programado: médico, de enfermagem, 

odontológico, psicológico, fisioterápico, 

terapia ocupacional, fonoaudiológico.  

  

CONSULTAS DE  

EMERGÊNCIA  

Assistência à saúde em situação que 

exige pronto atendimento (urgências e 

emergências).  

 

Assistência a pacientes internados: 

médica, odontológica, psicológica, 

fisioterápica, terapia ocupacional.  

  
  

  

  

  

como curso ou projeto 
de extensão, deve ser 
registrada como tal  
(curso ou projeto)  

  

 EXAMES 

LABORATORIAIS  

Exames  de  patologia 

 clínica  e anatomopatologia.  

OUTROS EXAMES 

COMPLEMENTARES 

Radiologia, ultra-sonografia e outros  
exames por imagem, provas 

funcionais,endoscopia.  

CIRURGIAS  
Intervenções cirúrgicas (hospitalares e 

ambulatoriais)  

OUTROS 

ATENDIMENTOS  

Outros atendimentos não incluídos nos 

itens anteriores.  

ASSISTÊNCIA   

À SAÚDE  

CONSULTAS 

AMBULATORIAIS  
Atendimento ambulatorial a animais.  

CONTRATO  

INTERNAÇÕES  
CLÍNICAS  
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ANIMAL  INTERNAÇÕES 

CLÍNICAS  

Assistência  veterinária  a 

 animais internados.  

 

Intervenções cirúrgicas em animais 

(hospitalares e ambulatoriais).  

LAUDOS  LAUDOS TÉCNICOS 

Exames, perícias e laudos realizados 

em laboratórios ou clínicas, envolvendo 

pessoal do quadro, que oferecem 

serviço permanente, produzidos nas 

áreas social, humanas e de saúde, 
 

incluindo: análise de solos, exames 

agronômicos e botânicos, análise 

farmacológica, qualidade de produtos, 

laudos psicológicos, antropológicos, 

perícia ambiental, entre outros.  

ASSISTÊNCIA  

JURÍDICA E 

JUDICIAL  

 

Atendimentos a pessoas em orientação 

ou encaminhamento de questões 

jurídicas ou judiciais.  

ATENDIMENTO  

AO PÚBLICO 
EM  

ESPAÇOS DE 
CULTURA,  
CIÊNCIA E  

TECNOLOGIA  

MUSEUS  
Atendimento a visitadores em museus e 

centros de memória das IES.  

ESPAÇOS 

CULTURAIS  

Atendimento ao público em espaços 

culturais das IES.  

ESPAÇOS DE 
CIÊNCIA E  

TECNOLOGIA  

Atendimento ao público em espaços 

de ciência e tecnologia das IES, como 

observatório, estação ecológica, 

planetário, jardim botânico, setores e 

laboratórios, etc.  

CIRURGIAS  

ASSISTÊNCIA  
JURÍDICA E  

JUDICIAL  
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Atendimento ao público em cines-clube 

das IES.  

OUTROS  
Outros atendimentos não incluídos nos 

itens anteriores.  

ATIVIDADES DE 

PROPRIEDADE  

INTELECTUAL  

DEPÓSITO DE PA-  

TENTES E MODE- 

LOS DE UTILIDADE  
Depósitos e registro de patentes.  

  
REGISTRO DE  

MARCAS E  

SOFTWARE  

Registro de marcas e softwares.  

CONTRATO DE  

TRANSFERÊNCIA  

DE TECNOLOGIA  

Contrato de transferência de direito 

sobre tecnologia.  

  

  OUTRAS   

  

Outras prestações de serviços não 

classificadas nos itens Anteriores.  

CINES-CLUBE  
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PRODUTOS DAS  

AÇÕES DE  

EXTENSÃO  

CLASSIFICAÇÃO  DEFINIÇÃO  

PUBLICAÇÕES E  

OUTROS PRODUTOS 

ACADÊMICOS  

LIVRO  Produção efetivada (não incluir no prelo).  

CAPÍTULO DE LIVRO  Produção efetivada (não incluir no prelo).  

ANAIS  Anais de eventos científicos publicados.  

Caracterizam-se como 

a produção de 

publicações e produtos 

acadêmicos 

decorrentes das ações 

de extensão, para 

difusão e divulgação 

cultural, científica ou 

tecnológica.  

COMUNICAÇÃO  
Inclui: Comunicações e resumos publicados em 

Anais de eventos científicos.  

MANUAL  
Inclui: Cartilhas, Livrete ou Libreto, Fascículos, 

Cadernos, Boletins.  

 

Periódico de divulgação de notícias, entrevistas, 

comentários e informações. Inclui Boletim.  

REVISTA  Revistas e periódicos editados.  

ARTIGO  
Inclui: artigos em periódicos e trabalhos 

completos em congressos (publicados).  

RELATÓRIO TÉCNICO  
Publicações ou relatórios de produção, relatório 

de tecnologias e de metodologias de extensão.  

PRODUTO AUDIOVISUAL  

- FILME  

Filmes produzidos pelas IES.  

PRODUTO AUDIOVISUAL 

- VÍDEO  

Vídeos produzidos pelas IES  

PRODUTO AUDIOVISUAL 

- CDROM  

CDROMs  produzidos pelas IES  

 

DVDs criados pelas IES.  

PRODUTO AUDIOVISUAL - 

OUTROS  

Outros produtos audiovisuais não classificados 
nos itens anteriores.   
Inclui: fitas cassetes, discos, etc.  

PROGRAMA DE RADIO  
Programas produzidos com caráter de difusão em 

Rádio.  

JORNAL  

PRODUTO AUDIOVISUAL   
-  DVD  
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PROGRAMA DE TV  
Programas produzidos com caráter de difusão em 

TV.  

APLICATIVO PARA 

COMPUTADOR  

Softwares produzidos pelas IES.  

JOGO EDUCATIVO  
Jogos educativos criados ou produzidos pelas 

IES.  

PRODUTO ARTÍSTICO  
Inclui: partituras, arranjos musicais, gravuras, 

textos teatrais, entre outros.  

OUTROS  
Outras publicações e produtos acadêmicos não 

classificados nos itens anteriores.  
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2 - ÁREAS TEMÁTICAS  

  

             ÁREA TEMÁTICA  

1  Comunicação  

2  Cultura  

3  Direitos Humanos e Justiça  

4  Educação  

  
  

  
3  - LINHAS DE EXTENSÃO  
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5  

 
6  Saúde  

7  Tecnologia e Inovação  

8  Trabalho  

9  Economia e Administração  

Nº  Linhas de Extensão  Descrição  

1  
ALFABETIZAÇÃO, 

LEITURA E ESCRITA  

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  

2  

ARTES CÊNICAS  

(DANÇA, TEATRO,  

TÉCNICAS  

CIRCENSES E  

PERFORMANCE)  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das 

Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas circenses, performance); 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 

área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área; memória, produção e difusão cultural 

e artística.  

Meio Ambiente  

consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para  
a discussão, planejamento, implementação e avaliação de  
processos de alfabetização e letramento de crianças, jovens e  
adultos, visando à sua inserção social e construção da  
cidadania; formação do leitor e do produtor de textos; incentivo à  
leitura; literatura; desenvolvimento de metodologias de ensino  
da leitura e da escrita e sua inclusão nos projetos político- 
pedagógicos das escolas; formação, capacitação e qualificação  
de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de  
informações, conhecimentos e de material didático na área;  
memória, produção e difusão cultural e artística.  
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3  ARTES INTEGRADAS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações multiculturais, 

envolvendo as diversas áreas da produção e da prática artística 

em um único programa integrado; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 

divulgação de informações e conhecimentos na área; produção 

de material didático; memória, produção e difusão cultural e 

artística.  
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4  

ARTES PLÁSTICAS  

(ESCULTURA,  

PINTURA, DESENHO,  

GRAVURA,  

INSTALAÇÃO,  

APROPRIAÇÃO)  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das 
artes plásticas (escultura, pintura, desenho, gravura instalação, 
apropriação); formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam nessas áreas; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático na área; 
memória, produção e difusão cultural e artística.  
  

5  

ARTES VISUAIS  

(GRÁFICAS,  

FOTOGRAFIA,  

CINEMA, VÍDEO)  

 

6  
COMUNICAÇÃO 

ESTRATÉGICA  

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  

7  
DESENVOLVIMENTO 

DE PRODUTOS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados à 
produção de origem animal, vegetal, mineral e laboratorial; 
manejo, transformação, manipulação, dispensação, conservação 
e comercialização de produtos e subprodutos; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e material didático 
relacionado ao tema; formação, capacitação e qualificação de 
pessoas que atuam na área.  
  

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das  
artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo); formação,  
capacitação e qualificação de pessoas que atuam nessas áreas;  
produção e divulgação de informações, conhecimentos e  
material didático na área; memória, produção e difusão cultural  
e artística.  
  

consultoria, realização de eventos e outras ações visando à  
elaboração, implementação e avaliação de planos estratégicos  
de comunicação; realização de assessorias e consultorias para  
organizações de natureza diversa em atividades de publicidade,  
propaganda e de relações públicas; suporte de comunicação a  
programas e projetos de mobilização social, a organizações  
governamentais e da sociedade civil; formação, capacitação e  
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e  
divulgação de informações, conhecimentos e material didático  
na área.  
  



Anexo – Regulamento de Extensão 

Página 299 de 347  

  

8  

  

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 
a elaboração de diagnóstico e de propostas de planejamento 
regional (urbano e rural) envolvendo práticas destinadas a 
elaboração de planos diretores, soluções, tratamento de 
problemas e melhoria da qualidade de vida da população local, 
tendo em vista sua capacidade produtiva e potencial de 
incorporação na implementação das ações; participação em 
fóruns Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável - DLIS; 
participação e assessoria a conselhos regionais, estaduais e 
locais de desenvolvimento e a fóruns de municípios e 
associações afins; elaboração de matrizes e estudos sobre 
desenvolvimento regional integrado, tendo como base recursos 
locais renováveis e práticas sustentáveis; discussão sobre 
permacultura; definição de indicadores e métodos de avaliação 
de desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas envolvidas na temática; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área.  
  

    

9  

DESENVOLVIMENTO  

RURAL E QUESTÃO 

AGRÁRIA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações relacionadas à 
constituição e ou manutenção de iniciativas de reforma agrária; 
matrizes produtivas locais ou regionais e de políticas de 
desenvolvimento rural; assistência técnica; planejamento do 
desenvolvimento rural sustentável; organização rural; 
comercialização; agroindústria; gestão de propriedades e/ou 
organizações; arbitragem de conflitos de reforma agrária; 
educação para o desenvolvimento rural; definição de critérios e 
de políticas de fomento para o meio rural; avaliação de impactos 
de políticas de desenvolvimento rural; produção de material 
didático; produção e divulgação de informações, conhecimentos 
e materiais didáticos relacionados ao tema; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.  
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10  
DESENVOLVIMENTO 

TECNOLOGICO  

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  

11  
DESENVOLVIMENTO 

URBANO  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 
o planejamento, implementação e avaliação de processos e 
metodologias visando a proporcionar soluções e o tratamento de 
problemas das comunidades urbanas; urbanismo; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas envolvidas na área; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área.  

  

12  

DIREITOS  

INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 
o apoio a organizações e ações de memória social, defesa, 
proteção e promoção de direitos humanos; direito agrário e 
fundiário; assistência jurídica e judiciária individual e coletiva, a 
instituições e organizações; bioética médica e jurídica; ações 
educativas e preventivas para garantia de direitos humanos; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático na área; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área.  
  

13  
EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas a 

processos de formação técnica profissional, visando à 

valorização, aperfeiçoamento, promoção do acesso aos 

direitos trabalhistas e inserção no mercado de trabalho; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 

área, produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área.  

consultoria, realização de eventos e outras ações relativas a  
processos de investigação e produção de novas tecnologias,  
técnicas processos produtivos, padrões de consumo e produção  
( inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos de produção  
de bens e serviços); serviços tecnológicos; estudos de  
viabilidade técnica, financeira e econômica; adaptação de  
tecnologias; formação, capacitação e qualificação de pessoas  
que atuam na área; produção e divulgação de informações,  
conhecimentos e material didático na área.  
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14  EMPREENDEDORISMO  

 Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria e realização de eventos relativos à constituição e 

gestão de empresas juniores, pré-incubadoras, incubadoras de 

empresas, parques e polos tecnológicos, cooperativas e 

empreendimentos solidários e outras ações voltadas para a 

identificação, aproveitamento de novas oportunidades e 

recursos de maneira inovadora, com foco na criação de 

empregos e negócios estimulando a pró-atividade, formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 

produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área.  

15  EMPREGO E RENDA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas 

para a defesa, proteção, promoção e apoio a oportunidades de 

trabalho, emprego e renda para desempregados, empregados, 

empreendedores, setor informal, proprietários rurais, formas 

cooperadas/associadas de produção, empreendimentos 

produtivos solidários, economia solidária, agricultura familiar, 

dentre outros; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam 

na área.  

16  
EDEMIAS E  

EPIDEMIAS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao 

planejamento, implementação e avaliação de metodologias de 

intervenção e de investigação tendo como tema o perfil 

epidemiológico de endemias e epidemias e a transmissão de 

doenças no meio rural e urbano; previsão e prevenção de 

novas endemias; formação, capacitação e qualificação de 

pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 

informações, conhecimentos e material didático, relacionados 

ao tema.  

17  ESPAÇO E CIÊNCIA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas 

para a difusão e divulgação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos em espaços de ciência, como museus, 

observatórios, planetários, estações marinhas, entre outros; 

organização desses espaços; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e material didático, 

relacionados ao tema.  
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18  

  

ESPORTE E LAZER  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas 

para as práticas esportivas, experiências culturais, atividades 

físicas e vivências de lazer para crianças, jovens e adultos, 

como princípios de cidadania, inclusão, participação social e 

promoção da saúde; esportes e lazer nos projetos 

políticopedagógico das escolas; desenvolvimento de 

metodologias e inovações pedagógicas no ensino da 

Educação Física, Esportes e Lazer; iniciação e prática 

esportiva; detecção e fomento de talentos esportivos; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam 

na área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático na área.  

    

19  ESTILISMO  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno do 

estilismo; formação, capacitação e qualificação de pessoas que 

atuam na área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e de material didático; memória, produção e 

difusão cultural e artística.  

20  
FARMÁCO E 

MEDICAMENTOS  

Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 

a promoção do uso correto de medicamentos e para a 

assistência à saúde em seus processos que envolvem a 

farmacoterapia; farmácia nuclear; diagnóstico laboratorial; 

análises químicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas 

e toxicológicas de fármacos, insumos farmacêuticos, 

medicamentos e fitoterápicos; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e material didático 

na área.  

21  
FORMAÇÃO DE 

DOCENTE  

 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas a  
processos de formação docente, envolvendo a discussão de  
fundamentos e estratégias para a organização do trabalho  
pedagógico, tendo em vista o aprimoramento profissional, a  
valorização, a garantia de direitos trabalhistas e a inclusão no  
mercado de trabalho formal; capacitação e qualificação de  
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de  
informações, conhecimentos e de material didático relacionado  
ao tema.  
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22  

  

GESTÃO DO  

TRABALHO HUMANO  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 

o planejamento, implementação e avaliação de estratégias de 

administração; ambiente empresarial; relações de trabalho 

(formas associadas de produção, trabalho informal, incubadora 

de cooperativas populares, agronegócios, agroindústria, 

práticas e produções caseiras, dentre outros); produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e material didático 

relacionado ao tema; formação, capacitação e qualificação de 

pessoas que atuam na área.  

23  
GESTÃO 

INFORMACIONAL  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao 

planejamento, implementação e avaliação de sistemas de 

fornecimento e divulgação de informações econômicas, 

financeiras, físicas e sociais das instituições públicas, privadas 

e do terceiro setor; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 

área.  

24  
GESTÃO 

INSTITUCIONAL  

Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao 

planejamento, implantação, implementação e 

acompanhamento de estratégias administrativas e 

organizacionais em órgãos e instituições públicas, privadas e 

do terceiro setor, governamentais e não governamentais; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 

área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área.  
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25  GESTÃO PÚBLICA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao 

planejamento, implantação, implementação, acompanhamento 

e avaliação de sistemas regionais e locais de políticas públicas; 

análise do impacto dos fatores sociais, econômicos e 

demográficos nas políticas públicas (movimentos 

populacionais, geográficos e econômicos, setores produtivos); 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam 

nos sistemas públicos (atuais ou potenciais); produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e material didático 

na área.  

26  
GRUPOS SOCIAS 

VULNERÁVEIS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas 

para o planejamento, implementação e avaliação de processos 

de atenção (educação, saúde, assistência social, etc.), de 

emancipação, de respeito à identidade e inclusão desses 

grupos; promoção, defesa e garantia de direitos; 

desenvolvimento de metodologias de intervenção, tendo como 

objeto questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 

diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam 

com esses segmentos; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático na área.  

27  
INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas 

para o planejamento, implementação e avaliação de processos 

de atenção (educação, saúde, assistência social, etc.); 

promoção, defesa e garantia de direitos; ações especiais de 

prevenção e erradicação do trabalho infantil; desenvolvimento 

de metodologias de intervenção, tendo como objeto enfocado 

na ação crianças (0 a 12 anos), adolescente (13 a 18 anos) e 

suas famílias; formação, capacitação e qualificação de 

pessoas que atuam com esses segmentos; produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e material didático 

na área.  

  

28  

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de    eventos e outras ações que 

compreendem a introdução de produtos ou processos 

tecnologicamente novos e melhorias significativas a serem 

implementadas em produtos ou processos existentes nas 

diversas áreas do conhecimento. Considera-se uma inovação 

tecnológica de produto ou processo aquela que tenha sido 

implementada e introduzida no mercado (inovação de produto) 

ou utilizada no processo de produção (inovação de processo). 

Formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam 

na área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático na área.  
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29  JORNALISMO  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas a 

processos de produção e edição de notícias para mídias 

impressas e eletrônicas; assessorias e consultorias para 

órgãos de imprensa em geral; crítica de mídia; treinamento e 

qualificação de profissional para a imprensa; capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área; produção de 

material didático e divulgação de informações, conhecimentos 

e material didático relacionado ao tema.  
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30  
JOVENS E ADULTOS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações visando o 

planejamento, implementação e avaliação de processos de 

atenção (saúde, assistência social, etc.), de emancipação e 

inclusão; educação formal e não formal; promoção, defesa e 

garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de 

intervenção, tendo como objeto enfocado pela ação os jovens 

(19 a 24 anos) e adultos (de 25 a 59 anos); formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esse 

segmento; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático na área.  

31  
LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,  

consultoria, realização de    eventos e outras  ações  voltados  

para  a  discussão,  planejamento,  implementação  e  

avaliação      de  processos de ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras e sua inclusão nos projetos político-pedagógicos 

das escolas; desenvolvimento de processos de formação em 

línguas estrangeiras; literatura; tradução; formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 

produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área; memória, produção e difusão cultural 

e artística.  

32  

METODOLOGIA  

ESTRATÉGIAS DE  

ENSINO/  

APRENDIZAGEM  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultorias, realização de eventos e outras ações visando à 

discussão de metodologias e estratégias específicas de 

ensino/aprendizagem, como a educação à distância e o ensino 

presencial e de processos de formação inicial, educação 

continuada e formação profissional; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e de material 

didático na área.  

33  

MÍDIA ARTES  

(MÍDIAS  

CONTEMPORÂNEAS,  

MULTIMÍDIA, WEB- 

ARTE, ARTE 

DIGITAL)  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno de 

mídia artes (mídias contemporâneas, multimídia, web-arte, arte 

digital); formação, capacitação e qualificação de pessoas que 

atuam nessas áreas; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático na área; memória, produção 

e difusão cultural e artística.  
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34  MÍDIA  

 

35  MÚSICA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno da 

música (apreciação, criação e performance); formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 

produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área; memória, produção e difusão cultural 

e artística.  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outras ações visando à  
produção e difusão de informações e conhecimentos através  
de veículos comunitários e universitários, impressos e  
eletrônicos (boletins, rádio, televisão, jornal, revistas, internet,  
etc.); promoção do uso didático dos meios de comunicação e  
de ações educativas sobre as mídias; formação, capacitação e  
qualificação de pessoas que atuam na área para o trato com a  
mídia em geral; produção e divulgação de informações,  
conhecimentos e material didático na área.  
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36  

ORGANIZAÇÕES DA  

SOCIEDADE CIVIL E  

MOVIMENTOS  

SOCIAIS E  

POPULARES  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 

o apoio à formação, organização e desenvolvimento de 

comitês, comissões, fóruns, associações, ONGs, OSCIPs, 

redes, cooperativas populares, sindicatos, dentre outros; 

produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação 

e qualificação de pessoas que atuam na área.  

37  

PATRIMÔNIO  

CULTURAL,  

HISTÓRICO,  

NATURAL E  

IMATERIAL  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações visando à 

preservação, recuperação, promoção e difusão de patrimônio 

artístico, cultural e histórico (bens culturais móveis e imóveis, 

obras de arte, arquitetura, espaço urbano, paisagismo, música, 

literatura, teatro, dança, artesanato, folclore, manifestações 

religiosas populares), natural (natureza, meio ambiente) e 

imaterial (culinária, costumes do povo), mediante formação, 

organização, manutenção, ampliação e equipamento de 

museus, bibliotecas, centros culturais, arquivos e outras 

organizações culturais, coleções e acervos; restauração de 

bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural; proteção 

e promoção do folclore, do artesanato, das tradições culturais 

e dos movimentos religiosos populares; valorização do 

patrimônio; formação, capacitação e qualificação de pessoas 

que atuam na área; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático na área.  

38  

  

PESSOAS COM  

DEFICIÊNCIAS  

INCAPACIDADES,  

E NECESSIDADES 

ESPECIAIS.  

 

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para  
o planejamento, implementação e avaliação de processos de  
atenção (educação, saúde, assistência social, etc.) de  
emancipação e inclusão de pessoas com deficiências,  
incapacidades físicas, sensoriais e mentais, síndromes, doenças  
crônicas, altas habilidades, dentre outras; promoção, defesa e  
garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de  
intervenção individual e coletiva, tendo como objeto enfocado na  
ação essas pessoas e suas famílias; formação, capacitação e  
qualificação de pessoas que atuam com esses segmentos;  
produção e divulgação de informações, conhecimentos e  
material didático na área.  
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39  

  

  

PROPRIEDADE  

INTELECTUAL E 

PATENTE  

 

40  
QUESTÕES 

AMBIENTAIS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para a 

questão ecológica e o planejamento, implementação e avaliação 

de processos de educação ambiental e de redução da poluição do 

ar, águas e solo; discussão da Agenda 21; discussão de impactos 

ambientais de empreendimentos e de planos básicos ambientais; 

questões florestais; meio ambiente e qualidade de vida; cidadania 

e meio ambiente; formação, capacitação e qualificação de 

pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 

informações, conhecimentos e material didático na área.  

    

41  
RECURSOS 

HÍDRICOS  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos    e outras ações voltadas 
para o planejamento de microbacias, preservação de mata ciliar 
e dos recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos e 
Bacias Hidrográficas; prevenção e controle da poluição; 
arbitragem de conflitos; participação em agências e comitês 
estaduais e nacionais; assessoria técnica a conselhos 
estaduais, comitês e consórcios municipais de recursos 
hídricos; produção e divulgação de conhecimentos, 
informações e de material didático na área; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.  

  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para  
processos de identificação, regulamentação e registro de  
direitos autorais e outros sobre propriedades intelectuais e  
patentes; formação, capacitação e qualificação de pessoas que  
atuam na área; produção e divulgação de informações,  
conhecimentos e material didático na área.  
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42  
RECURSOS 

SÓLIDOS  

e  destinação  

43  SAÚDE ANIMAL  

área.  

  

44  SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

Desenvolvimento  de  programas,  projetos,  assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outra a: orientação para  
desenvolvimento de ações normativas, operacionais, financeiras  
e de planeja em critérios sanitários, ambientais e econômicos,  
para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo; elaboração e  
desenvolvimento de projetos de planos de gestão integrada de  
resíduos sólidos seletiva, instalação de manejo de  RSU  
reaproveitáveis  ( compostagem  reciclagem),  
( aterros sanitários e controlados), remediação de lixo a céu  
aberto; orientação à organização lixo; formação, capacitação e  
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e  
informações, conhecimentos e de material didático na área.  
  

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  
consultoria,  realização de    eventos e outras ações voltadas  
para o planejamento, implementação e avaliação de processos  
e metodologias visando à assistência à saúde animal:  
prevenção, diagnóstico e tratamento; prestação de serviços  
institucionais em laboratórios, clínicas e hospitais veterinários  
universitários;  produção  divulgação  e  de  informações,  
conhecimentos e material didático, relacionados ao  tema;  
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na  

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para  
o planejamento, implementação e avaliação de processos  
assistenciais e metodologias de intervenção para a saúde da  
família; produção e divulgação de informações, conhecimentos  
e de material didático, relacionados ao tema; formação,  
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.  
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45  
SAÚDE E PROTEÇÃO 

NO TRABALHO  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 
o planejamento, implementação e avaliação de processos 
assistenciais, metodologias de intervenção, ergonomia, 
educação para a saúde e vigilância epidemiológica ambiental, 
tendo como alvo, ambientes de trabalho e trabalhadores 
urbanos e rurais; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e de material didáticos relacionados ao tema; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 
área.  
  

    

46  SAÚDE HUMANA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas à 
promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; 
humanização dos serviços; prestação de serviços institucionais 
em ambulatórios, laboratórios, clínicas e hospitais universitários; 
assistência à saúde de pessoas em serviços especializados de 
diagnóstico, análises clínicas e tratamento; clínicas 
odontológicas, de psicologia, dentre outras; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 
produção de material didático, informações e conhecimentos na 
área.  
  

47  
SEGURANÇA 

ALIMENTAR  

 

Desenvolvimento  de  programas  e  projetos,  assessoria,  
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para  

incentivo  o  à  produção  de  alimentos  básicos,  auto  
abastecimento,  agricultura  escolares  urbana,  hortas  e  
comunitárias, nutrição, educação para o consumo, regulação do  
mercado de alimentos, promoção e defesa do consumo  
alimentar; capacitação e qualificação de pessoas que atuam na  
área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e  
de material didático relacionado ao tema.  
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48  

SEGURANÇA  

PÚBLICA E  

DEFESA SOCIAL  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 
o planejamento, implementação e avaliação de processos e 
metodologias, dentro de uma compreensão global do conceito 
de segurança pública, visando a proporcionar soluções e o 
tratamento de problemas relacionados; orientação e assistência 
jurídica, judiciária, psicológica e social à populações carcerárias 
e familiares; assessoria a projetos de educação, saúde e 
trabalho aos apenados e familiares; questão penitenciária; 
violência; mediação de conflitos; atenção a vítimas de crimes 
violentos; proteção  a testemunhas; policiamento comunitário; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos e 
material didático relacionados ao tema; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área.  
  

49  
TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÃO  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao 
desenvolvimento de competência informacional - para identificar, 
localizar, interpretar, relacionar, analisar, sintetizar, avaliar e 
comunicar informação em fontes impressas ou eletrônicas; 
inclusão digital; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 
área.  
  

50  
TEMAS 

ESPECÍFICOS  

Realização de eventos, processos de formação e capacitação 

relativos a temas das diversas áreas do conhecimento (ciências 

humanas, biológicas, sociais aplicadas, exatas e da terra, da 

saúde, ciências agrárias, engenharias, linguística, letras e artes), 

visando à reflexão, discussão, atualização e aperfeiçoamento 

nessas áreas; produção e divulgação de informações, 

conhecimentos e material didático, relacionados ao tema.  

 

  

51  TERCEIRA IDADE  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 

o planejamento, implementação e avaliação de processos de 

atenção (educação, saúde, assistência social, etc.), de 

emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de 

direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, 

tendo como objeto enfocadas na ação pessoas idosas e suas 

famílias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que 

atuam com esse segmento; produção e divulgação de 

informações, conhecimentos e material didático na área.  
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52  

TURISMO E  

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações visando a 
subsidiar o planejamento e implementação do turismo  
(ecológico, cultural, de lazer, de negócios, religioso, etc.) como 

setor gerador de emprego e renda para os municípios; 

desenvolvimento de novas tecnologias para avaliações de 

potencial turístico; produção e divulgação de imagens em 

acordo com as especificidades culturais das populações locais; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas para o 

turismo; produção e divulgação de informações, conhecimentos 

e de material didático, relacionado ao tema.  

53  

USO DE DROGAS E  

DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA  

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, 

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para 

prevenção e limitação da incidência e do consumo de drogas; 

tratamento de dependentes; assistência e orientação a usuários 

de drogas; recuperação e reintegração social; produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e de material 

didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área.  
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RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.  

  

ANEXO II  

  

  

1 - REGULAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO  

  

O Regulamento Geral da Extensão e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA 

dispõe das regras e especificações gerais do funcionamento da Extensão 

Universitária. Os demais Regulamentos são específicos de atividades como: 

projetos, eventos, prestação de serviços, ligas acadêmicas e projetos 

internacionais (NAI).  

  

Os Regulamentos de Extensão específicos dos cursos da UniEVANGÉLICA 

devem estar presentes nos respectivos PPCs e as atividades descritas nos 

planos de ensino das disciplinas.  

  

  

  

TÍTULO I  

DA REGULAMENTAÇÃO DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA CAPÍTULO I  

DAS DEFINIÇÕES  

  

Art. 1º A concepção de Extensão proposta pela UniEVANGÉLICA tem 

como alicerce o princípio constitucional da indissociabilidade com o 

ensino e a pesquisa, isto é, trata-se de um processo acadêmico definido e 

efetivado em função das demandas sociais, políticas, econômicas e 

culturais da sociedade bem como da proposta pedagógica dos cursos, 

sendo coerente com as políticas públicas e indispensáveis à formação 

cidadã.   

  

Parágrafo único. A Extensão promove a interação transformadora entre 

a Instituição e outros setores da sociedade, nacionais e internacionais, por 

meio de ações interdisciplinares realizadas por discentes, sob a 

orientação de seus docentes, com a finalidade de trocar saberes 

sistematizado, acadêmico e popular.  
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Art. 2º São consideradas atividades de extensão quaisquer tipos de 

condutas que envolvam projetos, eventos, cursos, prestação de serviços, 

produção e publicações, relacionadas às áreas temáticas definidas pelo 

Centro Universitário de Anápolis, realizados em âmbito nacional ou 

internacional.  

  

Art. 3º As atividades de extensão serão autorizadas quando houver 

compatibilização com as atividades programadas pelo Centro 

Universitário de Anápolis.  

  

CAPÍTULO II  

DA COMPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE EXTENSÃO E  

AÇÃO COMUNITÁRIA  

  

  

Art. 4º A Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária - CGEAC - 

é parte integrante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Ação Comunitária.   

  

Art. 5º Compete à Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária:  

I - colaborar na definição e execução da política de extensão do Centro 

Universitário de  

Anápolis;   

II - propor parcerias com órgãos de fomento, com vistas à captação de 

recursos para apoio às atividades;  

III - apoiar e divulgar a produção extensionista do Centro Universitário de 

Anápolis;  

IV - organizar e manter registros de programas e atividades de extensão;  

V - assessorar e apoiar as unidades acadêmicas no planejamento, 

divulgação e captação de recursos;  

VI - registrar as propostas e relatórios;  

VII - emitir certificados;  

VIII - assessorar a Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão e Ação Comunitária nas atividades pertinentes.  

  

CAPÍTULO III  

DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS  
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Art. 6º As propostas de atividades de extensão deverão ser 

apresentadas, em formulário próprio, à Coordenação Geral de Extensão e 

Ação Comunitária para análise e aprovação, observando-se os prazos 

pré-estabelecidos pela CGEAC.  

  

Art. 7º Compete à Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária 

analisar, emitir parecer, bem como, supervisionar a execução das 

atividades de extensão após aprovação por parte da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Ação Comunitária, observando os 

seguintes aspectos: I - conteúdo técnico;  

II - o prazo para a entrega da(s) proposta(s);  

III - prazo para a execução da atividade;  

IV - a carga horária dos participantes;  

V - a elaboração de relatório em prazo hábil (15 dias após a realização 

da(s) ação(s).   

  

§ 1º As atividades de extensão desenvolvidas pelo Centro Universitário de 

Anápolis deverão estar vinculadas e supervisionadas pela Coordenação 

Geral de Extensão e Ação Comunitária.  

  

§ 2º As atividades de extensão, desenvolvidas por integrantes de setores 

não vinculados ao Centro Universitário de Anápolis, deverão ser 

aprovadas pela Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária.  

  

Art. 8º As atividades de extensão deverão constar do Plano de Trabalho 

da Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária, devendo ser 

registradas à medida que forem sendo autorizadas.   

  

Art. 9º Os órgãos que desenvolverem atividades de extensão deverão 

manter registros atualizados na Coordenação Geral de Extensão e Ação 

Comunitária.  

  

Art. 10. As atividades de extensão poderão originar-se de solicitação da 

comunidade, ou de quaisquer órgãos do Centro Universitário de Anápolis, 

desde que sejam comunicadas previamente, via ofício ou e-mail.   
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CAPÍTULO IV  

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

                       

Art. 11. As atividades de extensão serão caracterizadas por: projetos, 

cursos, eventos, prestação de serviços, produções e publicações, 

nacionais ou internacionais.  

  

Art. 12. Independente da área de competência, a proposta de atividade 

deverá ser aprovada pela Coordenação Geral de Extensão e Ação 

Comunitária.  

  

Art. 13. As propostas de atividades de extensão deverão ser 

encaminhadas dentro dos prazos pré-estabelecidos pela Coordenação 

Geral de Extensão e Ação Comunitária, para cada semestre.   

  

§ 1º Após aprovação, as propostas serão registradas e identificadas 

numericamente.  

  

§ 2º Em caso de não realização da atividade de extensão proposta, o 

órgão responsável deverá notificar, de imediato, a Coordenação Geral de 

Extensão e Ação Comunitária.  

  

Art. 14. Os certificados somente serão disponibilizados on-line, mediante 

a apresentação dos relatórios, que deverão ser encaminhados até 15 dias 

após a realização da(s) atividade(s) extensionista(s).   

  

Parágrafo único. Os relatórios, preenchidos corretamente com os nomes 

dos participantes e/ou palestrantes, número de matricula, e uma cópia da 

lista de participantes deverão ser encaminhados, via e-mail 

(andreamoreira@unievangelica.edu.br).  

  

CAPÍTULO V  

DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS  

  

Art. 15. As atividades de extensão serão desenvolvidas no Centro 

Universitário de Anápolis, ou fora dele, com recursos humanos, materiais 

e financeiros próprios ou parcerias.  
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Art. 16. Os custos internos (uso de auditórios e espaços especiais, 

cobertura fotográfica e jornalista, etc.) e os externos, serão subsidiados 

pela Mantenedora-AEE através das cotas financeiras disponibilizadas 

para os cursos e estarão descritos no formulário de propostas de 

atividades, que será preenchido pelos cursos.   

  

§ 1º Os procedimentos financeiros, patrocinadores e parceiros 

obedecerão a regulamento próprio definido pela Diretoria Administrativa e 

Financeira da UniEVANGÉLICA.  

  

Art. 17. Não haverá mais atividades extensionistas gratuitas na 

UniEVANGÉLICA.   

  

Art. 18. Fica instituída a INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA, que será definida pelo 

proponente, podendo contemplar uma das duas situações descritas 

abaixo:  

I - doação de materiais de higiene e limpeza para 

inscrição nos eventos; II - cobrança de valor simbólico 

aos participantes do evento.  

  

§ 1º As doações serão direcionadas para o Curso proponente, que 

elegerá uma das  

Instituições cadastradas na Coordenação Geral de Extensão e Ação 

Comunitária da UniEVANGÉLICA para recebimento, a qual recolherá as 

doações nas dependências do curso proponente.  

  

§ 2º Na cobrança de valor simbólico, sempre fixado pela Mantenedora, os 

valores arrecadados serão revertidos para os Projetos Institucionais 

Solidários.   

  

§ 3º Os valores recebidos serão entregues na tesouraria e os 

comprovantes de entrega deverão estar anexados aos relatórios.  

  

§ 4º O recebimento, gestão e organização das INSCRIÇÕES 

SOLIDÁRIAS serão feitos pelos Cursos proponentes.  
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Art. 19. Em caso de atividades extensionistas curriculares (citadas nos 

planos de ensino), se o público for de até 60 pessoas, a atividade será 

obrigatoriamente realizada nas dependências do curso proponente.   

  

Parágrafo único. Se ultrapassar o número de 60 pessoas, o auditório 

poderá ser usado gratuitamente, sem cobrança da INSCRIÇÃO 

SOLIDÁRIA.  

  

Art. 20. Caso haja cobrança de inscrição para a atividade, a INSCRIÇÃO 

SOLIDÁRIA não será exigida.  

  

Art. 21. Quando as atividades de extensão conduzirem a resultados que 

possibilitem o registro de direitos autorais, de patentes ou de licenças, 

ficará assegurada ao Centro Universitário de Anápolis a participação nos 

direitos decorrentes, obedecido o disposto na legislação aplicável à 

matéria.  

  

  

CAPITULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Art. 22. Todas as atividades de extensão universitária deverão ser 

submetidas à PróReitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária/Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária, 

Art. 23.  À Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária  

compete resolver os casos omissos neste Regulamento, ouvida a Coordenação Geral de  

Extensão e Ação Comunitária.  

  

Art. 24.  Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CAS.  
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Mantenedora e Reitoria.  
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RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.  

  

ANEXO II  

  

  

2 - REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS  

  

Este Regulamento tem como objetivo definir normas para a Produção e 

Realização dos Projetos de Extensão Universitária na UniEVANGÉLICA.  

  

  

CAPÍTULO I  

DAS DEFINIÇÕES  

  

Art. 1º Os Projetos de Extensão Universitária são entendidos como o 

conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, científico, social, 

ambiental e/ou tecnológico, desenvolvido de forma planejada, com 

objetivos e prazos definidos, tendo como  característica a relação com o 

ensino, a pesquisa e a prática profissional, propiciando ao discente uma 

oportunidade de crescimento complementar.  

  

Art. 2º Os projetos envolvem docentes, pesquisadores, discentes e/ou 

servidores técnicoadministrativos e são desenvolvidos junto à 

comunidade, mediante ações processuais contínuas, podendo incluir 

atividades como:  

I - cursos;  

II - eventos;  

III - prestação de serviços.    

  

 Art. 3º Projetos de Extensão podem ser divididos em dois tipos:  

I - Projetos Curriculares: são aqueles vinculados às disciplinas de Cursos 

de Graduação e Pós-Graduação (contribuem com a flexibilização 

curricular e com a curricularização da Extensão Universitária).    

II - Projetos Extracurriculares: são aqueles que possuem ou não vínculo 

com as disciplinas de Cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

  

Art. 4º Para serem aprovados, os projetos serão avaliados levando em 

consideração:  

I - a relevância social, econômica, cultural, tecnológica e/ou ambiental;  
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II - a vinculação com política(s) pública(s) vigente(s) no Brasil;  

III - os segmentos sociais envolvidos no projeto em questão e entidades 

e/ou pessoas   beneficiadas;   

IV - os objetivos do projeto e parcerias;  

V - a articulação ensino-pesquisa-extensão e relevância na formação 

acadêmica; VI - indicadores e/ou marcadores quali-quantitativos.  

  

CAPÍTULO II  

DOS PROJETOS CURRICULARES  

  

Art. 5º Os Projetos gerados nos Cursos e vinculados à(s) disciplina(s) da 

matriz curricular são denominados PROJETOS CURRICULARES.  

  

Art. 6º Os Projetos Curriculares deverão constar nos planos de ensino 

dos docentes e contemplar as horas curriculares, de forma que não 

ultrapassem a carga horária destinada à(s) disciplina(s).   

  

Parágrafo único. Como o projeto é curricular, todos os acadêmicos 

matriculados na disciplina deverão participar.  

  

Art. 7º O docente responsável pela disciplina vinculada ao Projeto será o 

Coordenador, podendo contar com docentes assistentes voluntários, 

discentes monitores voluntários e Coordenador(es) de Extensão para 

auxiliar na organização, gestão e execução dos projetos.  

  

§ 1º A seleção de discentes monitores voluntários é de competência e 

responsabilidade do(s) proponentes(s).   

  

§ 2º Discentes e docentes voluntários deverão assinar o termo de 

voluntariado.  

  

Art. 8º Os certificados serão emitidos somente para a comissão 

organizadora dos projetos curriculares para não gerar duplicidade de 

carga horária.  

  

Art. 9º O(s) docente(s) coordenador(es) dos Projetos Curriculares 

poderá(ão) cadastrar(em) esses projetos no seu(s) respectivo(s) Currículo 

Lattes.   
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Art. 10. A chamada para submissão de propostas de projetos será 

semestralmente.  

  

Art. 11. Os Projetos poderão ter duração de um semestre a um ano, 

dependendo da existência da disciplina vinculada.   

  

§ 1º Se a disciplina não existir no semestre posterior, o projeto deverá ser 

encerrado e recomeçar, caso for desejado, no semestre em que a 

disciplina existir novamente.   

  

§ 2º Se o projeto for ressubmetido, deverá ser acrescido de número de 

edição.  

  

Art.12. Os relatórios deverão ser encaminhados imediatamente após o 

término de execução do Projeto.  

  

Art. 13. Projetos curriculares poderão, preferencialmente, ter como 

resultado pelo menos uma produção científica (relato de experiência, 

apresentação de pôster, artigo científico, etc.) a ser apresentada no 

Evento promovido pela PROPPE (Ações Extensionistas).  

   

  

CAPÍTULO III  

DOS PROJETOS EXTRACURRICULARES  
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Art.14. Projetos Extracurriculares são aqueles que têm ou não vinculo 

com disciplinas da matriz curricular e geram carga horária extra.   

  

Art. 15.  Projetos Extracurriculares poderão ser propostos por:  

I - Coordenadores de Extensão;  

II - Docentes voluntários;  

III - Docentes doutores em regime de tempo integral.  

  

Parágrafo  único.   Os  docentes  doutores  deverão  desenvolver  projetos,  

preferencialmente, vinculados ao Strictu Sensu e/ou Graduação, fazendo uma interligação  

entre estes.  

  

Art. 16.  Os docentes e discentes voluntários participantes dos projetos extracurriculares  

deverão, obrigatoriamente, assinar o termo de voluntariado.   

  

Parágrafo único.  A seleção de monitores voluntários é de competência e  

responsabilidade do(s) proponente(s).  

  

Art. 17.  As propostas de Projetos Extracurriculares deverão ser enviadas conforme datas  

de chamamentos.  

  

Art. 18  Os projetos extracurriculares poderão ter duração de um semestre a um ano,  

preferencialmente de um ano.   

  

§ 1º  Os relatórios deverão ser encaminhados imediatamente após o término da execução  

do projeto.   

  

§ 2º  Caso continue no ano seguinte, a proposta deverá ser ressubmetida, acrescida de  

número de edição de realização.  

  

Art. 19.  Sugere-se que o(s) docente(s) coordenador(es) dos projetos extracurriculares  

cadastrar(em) os mesmos no seu(s) respectivo(s) Currículo Lattes.   

  

Parágrafo único.  Os certificados serão emitidos para todos os participantes do Projeto  

Extracurricular.  

  

CAPITULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 20.  As parcerias e patrocínios serão firmados formalmente através da assinatura do  

termo de parceria elaborado pela CGEAC/PROPPE.   



Anexo – Regulamento de Extensão 

Página 326 de 347  

  

Parágrafo único. Os termos deverão estar devidamente assinados e 

anexados à(s) proposta(s) que será (ão) submetida(s).   

  

Art. 21. Os custos internos da UniEVANGÉLICA, incluindo transporte de 

  

Parágrafo único.  O transporte e alimentação dos discentes e docentes participantes dos  

projetos são de responsabilidade dos mesmos, salvo em situações que o parceiro e/ou  

patrocinador forneça estes serviços.  

  

Art. 22.  No caso de existirem dois ou mais cursos proponentes para um projeto, os  

mesmos deverão submeter somente uma proposta e um relatório, assinados por todos os  

diretores envolvidos.   

  

Parágrafo único.  A responsabilidade pela submissão da proposta e envio do relatório  

será definida entre os cursos proponentes.  

  

Art. 23.  Serão feitas chamadas para submissão de projetos semestralmente, a fim de  

relembrar e incentivar os proponentes.  

  

Art. 24.  Os Projetos terão um local específico no site da UniEVANGÉLICA para a  

publicação e divulgação dos mesmos.   
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materiais e equipamentos do patrimônio, aquisição de novos materiais, 

empréstimo de cadeiras e mesas, dentre outros terão que estar descritos 

no formulário de proposta do projeto.   
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RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.  

  

ANEXO II  

  

  

3 - REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS  

  

Os Eventos se constituem como uma fonte essencial na busca e apreensão de 

novos conhecimentos. Existem várias formas de eventos, e, portanto, é 

importante que a comunidade acadêmica saiba definir qual perfil de evento irá 

promover e quais as suas características.  

  

Assim, este regulamento tem como objetivo definir normas para a realização dos 

eventos de Extensão Universitária no Centro Universitário de Anápolis-

UniEVANGÉLICA.  

  

  

CAPITULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Art. 1º A partir deste instrumento de regulamentação, todos os cursos da 

UniEVANGELICA possuirão cotas monetárias (a serem definidas pela 

Mantenedora- AEE) para financiamento dos eventos.   

  

Parágrafo único. Ao ultrapassarem essas cotas, os cursos deverão arcar 

com os custos dos eventos e os depósitos das quantias serão efetuados 

imediatamente na tesouraria após o término do evento e os comprovantes 

anexados ao(s) Relatório(s).  

  

Art. 2º. Todos os proponentes deverão enviar suas propostas de eventos 

para a CGEAC/ Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Ação Comunitária (PROPPE) em datas pré-determinadas.   

  

Parágrafo único. Propostas enviadas fora do prazo estipulado serão 

analisadas previamente pela PROPPE e Reitoria, podendo ser inferidas.  

  

Art. 3º. O formulário de Proposta(s) de Evento(s) deverá(ão) ser 

preenchido(s) adequadamente e apenas poderão ser realizado(s) após a 
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aprovação das instâncias institucionais (CGEAC-PROPPE, Reitoria e 

Mantenedora).   

   

Art. 4º. Para aprovação de eventos, serão considerados:  

I - a relevância social, econômica, cultural, tecnológica e/ou ambiental;  

II - a importância na formação acadêmica;  

III - o alinhamento com a(s) política(s) pública(s) vigente(s) no Brasil;  

IV - os segmentos sociais envolvidos no evento em questão e entidades 

e/ou pessoas beneficiadas;   

V - os objetivos do evento e parcerias estabelecidas;  

  

  

VI - a articulação: ensino, pesquisa, e extensão;  

VII - os indicadores e/ou marcadores quali-quantitativos.  

VIII - a relação custo x benefício  

  

Art. 5º O(s) Relatório(s) do(s) Evento(s) deverá(ão) ser encaminhado(s) à 

CGEACPROPPE no prazo máximo de 15 dias após a realização do 

mesmo.   

  

Parágrafo único. O descumprimento no disposto ao caput implicará em 

suspensão de eventos futuros.  

  

CAPÍTULO II  

DAS SOLICITAÇÕES PARA UniEVANGÉLICA  

  

Art. 6º Nos eventos em que os auditórios e/ ou espaços especiais 

(ginásio, quadras, etc) forem solicitados, o proponente deverá fazer a 

reserva prévia, junto ao Departamento de Comunicação e Eventos da 

UniEVANGÉLICA por meio dos endereços eletrônicos: 

comunicação@unievangelica.edu.br/ larissa@unievangelica.edu.br.   

  

Parágrafo único. O número da reserva deverá constar no formulário da 

proposta.  

  

Art. 7º A criação de artes, caso haja, deverá ser previamente solicitada ao 

Departamento de Comunicação e Eventos da UniEVANGÉLICA, através 

do endereço eletrônico: conteudo@unievangelica.edu.br.   
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Parágrafo único. O número da solicitação deverá estar no formulário da 

proposta.  

  

Art. 8º Situações em que a(s) arte(s) do(s) evento(s) já estiver(em) 

pronta(s), a(s) mesma(s) deverá(ão) ser submetida(s) ao Departamento 

de Comunicação e Eventos da UniEVANGÉLICA através do endereço 

eletrônico: conteudo@unievangelica.edu.br para aprovação, antes de 

qualquer divulgação.   

  

§ 1º O número da solicitação para aprovação da arte precisa constar no 

formulário da proposta de evento enviada à PROPPE.  

  

§ 2º O Departamento de Comunicação somente iniciará a criação de arte 

após a aprovação do evento.  

  

  

CAPÍTULO III  

DOS CUSTOS INTERNOS  

  

Art. 9º Os custos internos (uso de auditórios e espaços especiais, 

cobertura fotográfica e jornalista, etc.) e os externos, serão subsidiados 

pela Mantenedora-AEE (uso de auditórios e espaços especiais, cobertura 

fotográfica e jornalista, etc) através das cotas financeiras disponibilizadas 

para os cursos e estarão descritos no modelo de Proposta de Eventos, 

que será preenchido pelos cursos.   

  

Parágrafo único. Os procedimentos financeiros, patrocinadores e 

parceiros obedecerão a regulamento próprio definido pela Diretoria 

Administrativa e Financeira da UniEVANGÉLICA.  

  

Art. 10. Os eventos das Ligas Acadêmicas poderão ou não estar inclusos 

nas cotas monetárias dos cursos.   
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Parágrafo único. Os casos serão definidos pela Direção de cada curso, 

baseado no valor da cota oferecida e devem estar explicitamente 

colocados na proposta.   

  

Art. 11. Não haverá mais eventos gratuitos na UniEVANGELICA.   

  

Art. 12. Fica instituída a INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA, que será definida pelo 

proponente, podendo contemplar uma das duas situações descritas 

abaixo:  

I - doação de materiais de higiene e limpeza para 

inscrição nos eventos; II - cobrança de valor simbólico 

aos participantes do evento.  

  

§ 1º As doações serão direcionadas para o Curso proponente, que 

elegerá uma das  

Instituições cadastradas na Coordenação Geral de Extensão e Ação 

Comunitária da UniEVANGÉLICA para recebimento, a qual recolherá as 

doações nas dependências do curso proponente.  

  

§ 2º Na cobrança de valor simbólico, sempre fixado pela Mantenedora, os 

valores arrecadados serão revertidos para os Projetos Institucionais 

Solidários.   

  

§ 3º Os valores recebidos serão entregues na tesouraria e os 

comprovantes de entrega deverão estar anexados aos relatórios.  

  

§ 4º O recebimento, gestão e organização das INSCRIÇÕES 

SOLIDÁRIAS serão feitos pelos Cursos proponentes.  

  

§ 5º A modalidade de INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA escolhida deverá constar 

no formulário de proposta do evento.   

  

Art. 13. Não será cobrada a utilização do(s) auditório(s) em eventos de 

relevância acadêmica, limitado a um evento por curso e/ou liga acadêmica 

por semestre e haverá obrigatoriamente a cobrança da INSCRIÇÃO 

SOLIDÁRIA.  
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Art. 14. Em caso de eventos curriculares (citados nos planos de ensino), 

se o público for de até 60 pessoas, o evento será obrigatoriamente 

realizado nas dependências do curso proponente.   

  

Parágrafo único. Se ultrapassar este número de 60 pessoas, o auditório 

poderá ser gratuito, sem cobrança da INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA.  

  

Art. 15. Nos eventos em que houver cobrança de inscrições pelas ligas 

acadêmicas, os custos internos deverão ser pagos na tesouraria.  

  

Art. 16. Caso haja cobrança de inscrição para o evento, a INSCRIÇÃO 

SOLIDÁRIA não será exigida.  

  

CAPÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 17. O fluxograma para a proposição de Eventos segue na seguinte 

ordem:   

I - encaminhamento da(s) Proposta(s) de Evento(s) pelo(s) proponentes 

para a PROPPE;  

Pareceres: CGEAC/PROPPE, Reitoria e Mantenedora;  

II - cadastramento do evento no Sistema (ação interna da PROPPE);  

III - reencaminhamento da(s) Proposta(s) de Evento(s) com os pareceres 

ao(s) proponente(s);  

IV - após a realização do(s) Evento(s), o(s) proponente(s) encaminha(m) 

o(s) Relatório(s) do(s) Evento(s), em até 15 dias após a sua realização.   

V - lançamento das informações do(s) Relatório(s) no Sistema pela 

CGEAC-PROPPE; VI - fechamento do evento e disponibilização dos 

certificados no Sistema Online, para os discentes e docentes da 

UniEVANGÉLICA.  

  

§ 1º O Sistema de Certificados Online estará disponível apenas para os 

discentes e docentes da UniEVANGÉLICA.    

  

§ 2º Para os participantes externos, serão disponibilizados certificados 

impressos.  
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Art. 18. No caso de existirem dois ou mais cursos proponentes para um 

evento, os mesmos terão que submeter somente uma proposta e um 

relatório, assinados por todos os diretores envolvidos.   

  

Parágrafo único. A responsabilidade pela submissão da proposta e envio 

do relatório será definida entre os cursos proponentes e os custos serão 

divididos proporcionalmente, de acordo com as cotas de cada curso 

envolvido.  

  

Art. 19. A chamada para submissão de propostas de eventos será 

semestralmente.  

  

  

  

  

  

  

RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.  

  

ANEXO II  

  

  

4 - REGULAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

  

Este regulamento tem como objetivo definir normas para a Prestação de Serviços 

da UniEVANGÉLICA.  

  

  

CAPÍTULO I  

DAS DEFINIÇÕES  

  

Art. 1º A Prestação de Serviços pode ser definida como atividades de 

transferência à comunidade, do conhecimento gerado e instalado na 

Universidade, através de contratos, convênios, cooperação técnica e/ou 

parcerias com terceiros (comunidade ou empresa) ou realizadas na 

própria Universidade.   

  

Art. 2º A prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, 

inseparabilidade e não resulta na posse de um bem.   
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Parágrafo único. A prestação de serviços realizada, seja de caráter 

permanente ou eventual, deve ser registrada.   

  

Art. 3º A Prestação de Serviços deve ser produto de interesse acadêmico, 

científico, filosófico, tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e 

Extensão, devendo ser encarada como um trabalho social, ou seja, ação 

deliberada que se constitui a partir e sobre a realidade objetiva, 

produzindo conhecimentos e trocas de saberes que visem à 

transformação social.   

  

Parágrafo único. Quando a prestação de serviço se oferece como curso 

ou projeto de extensão, deve ser registrada dessa forma (curso ou 

projeto).  

  

Art. 4º A Prestação de Serviços pode ser:  

I - Curricular, vinculadas à(s) disciplina(s) do(s) curso(s) proponente(s);  

II - Extracurricular, vinculadas ou não à(s) disciplina(s) do(s) curso(s) 

proponente(s).  

  

Art. 5º Para ser aprovada, a Prestação de Serviços Curriculares e 

Extracurriculares será avaliada levando em consideração:  

I – a relevância social, econômica, cultural, tecnológica e/ou ambiental;  

II - a importância na formação acadêmica;  

III - alinhamento com a(s) política(s) pública(s) vigente(s) no Brasil;  

IV – os segmentos sociais envolvidos e entidades e/ou pessoas 

beneficiadas;   

V – os objetivos da prestação de serviços e parcerias estabelecidas; VI – 

a articulação ensino, pesquisa, e extensão; VII - indicadores e/ou 

marcadores quali-quantitativos. VIII - relação custo x benefício.  

  

Art. 6º. A Prestação de Serviços pode ser classificada em:  

I - serviços eventuais: incluem consultorias, assessorias, curadorias, 

pesquisas encomendadas, cooperação técnica e demais serviços que 

não se enquadrem em outras categorias;  

II - assistência à saúde humana: consultas ambulatoriais, exames 

complementares, exames laboratoriais, ações educativas de prevenção 

e promoção à saúde e agravos, internações, consultas emergenciais e 

outros atendimentos;  
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III - assistência jurídica ou judicial: orientações e assistência jurídica à 

comunidade;  

IV - atendimento ao público em espaços do Centro Universitário de 

Anápolis;  

V - atividades de Propriedade Intelectual: Registro de patentes, marcas 

ou software;  

VI - laudos técnicos: Exames, perícias e laudos realizados em laboratórios 

ou clínicas, envolvendo pessoal do quadro, que oferecem serviço 

permanente, produzidos nas áreas social, humanas e de saúde, 

incluindo: análise de solos, exames agronômicos e botânicos, análise 

farmacológica, qualidade de produtos, laudos psicológicos, 

antropológicos, perícia ambiental, entre outros;  

VII - outros serviços: aqueles que não estão presentes em nenhuma das 

categorias acima e que envolvem prestação de serviço à comunidade.  

  

CAPÍTULO II  

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURRICULARES  

  

Art. 7º A Prestação de Serviços gerada nos cursos e vinculada à(s) 

disciplina(s) da matriz curricular é denominada CURRICULAR.  

  

Art. 8º A Prestação de Serviços Curriculares deverá constar nos planos 

de ensino dos docentes e contemplar as horas curriculares, de forma que 

não ultrapasse a carga horária destinada à(s) disciplina(s).   

  

Parágrafo único. Como a Prestação de Serviços é curricular, todos os 

acadêmicos matriculados na disciplina deverão participar.  

  

Art. 9º O docente responsável pela disciplina vinculada à Prestação de 

Serviços será o Coordenador-Supervisor, podendo contar com docentes 

assistentes voluntários, discentes monitores voluntários e 

Coordenador(es) de Extensão para auxiliarem na organização, gestão e 

execução dos serviços.  

  

§ 1º A seleção de discentes monitores voluntários é de competência e 

responsabilidade do(s) proponentes(s).   

  

§ 2º Discentes e docentes voluntários deverão assinar o termo de 

voluntariado.  
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Art. 10. Os certificados serão emitidos somente para a comissão 

organizadora da Prestação de Serviços curricular, para não gerar 

duplicidade de carga horária.  

  

Art. 11. Serão feitas chamadas para submissão de propostas de 

Prestação de Serviços, semestralmente, a fim de relembrar e incentivar os 

proponentes.  

  

Parágrafo único. No formulário de Proposta deverá constar o objetivo e 

justificativa da Prestação daquele serviço, correlacionando com a(s) 

disciplina(s) vinculada(s).  

  

Art. 12. A Prestação de Serviços poderá ter duração de um semestre a 

um ano, dependendo da existência da disciplina vinculada e podem ser 

pontuais ou esporádicos.   

  

Parágrafo único. Se a disciplina vinculada não existir no semestre 

posterior, a Prestação de Serviços deverá ser encerrada e recomeçar, 

caso for desejado, no semestre em que a disciplina estiver presente, 

devendo a proposta ser ressubmetida.  

  

Art. 13. Os relatórios deverão ser encaminhados imediatamente após o 

término de execução dos serviços.  

  

Art. 14. Sugere-se que a Prestação de Serviços Curriculares, tenha como 

resultado pelo menos uma produção científica (relato de experiência, 

apresentação de pôster, artigo científico, etc), que poderá ser 

apresentada no Evento promovido pela CGEAC/PROPPE (Exposição de 

Ações Extensionistas).  

  

CAPÍTULO III  

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRACURRICULARES  
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Art. 15. Prestação de Serviços Extracurricular é aquela que tem vínculo 

ou não com disciplinas da matriz curricular e, consequentemente, gera 

carga horária extra.  

  

Art. 16. Prestação de Serviços Extracurricular poderá 

ser proposta por: I - Coordenadores de Extensão; II - 

Docentes voluntários.  

  

Art. 17. Os docentes voluntários e discentes voluntários participantes da 

Prestação de Serviço Extracurricular deverão, obrigatoriamente, assinar o 

termo de voluntariado.   

  

Parágrafo único. A seleção de monitores voluntários é de competência e 

responsabilidade do(s) proponente(s).  

  

Art. 18. As propostas da Prestação de Serviços Extracurriculares deverão 

ser enviadas em datas divulgadas nos chamamentos de submissão.  

  

Art. 19. A Prestação de Serviços Extracurriculares poderá ter duração de 

um semestre a um ano ou ser esporádica e pontual.   

  

§ 1º Os relatórios deverão ser encaminhados de imediato após o término 

da execução dos serviços.   

  

§ 2º Caso continue no ano seguinte, a proposta deverá ser ressubmetida, 

acrescida de número de edição de realização.  

  

Art. 20. A solicitação de serviços esporádicos e/ou pontuais poderá ser 

feita por parceiros diretamente ao curso ou à UniEVANGELICA e 

dependendo de sua origem, seguirá o(s) seguinte(s) fluxograma(s):  

I - se a solicitação for feita diretamente ao curso, a proposta enviada à 

CGEAC-PROPPE deverá ter em anexo, o termo de solicitação de 

Prestação de Serviços assinado pelo solicitante;  

II - caso a solicitação de Prestação de Serviços seja feita para 

UniEVANGELICA, o solicitante preencherá um formulário, selecionando 

os serviços que poderão ser executados.   
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§ 1º A UniEVANGÉLICA encaminhará uma chamada aos cursos que 

foram solicitados e os mesmos responderão se participarão ou não e, logo 

após, encaminharão os formulários de proposta.  

  

§ 2º As solicitações esporádicas deverão ser encaminhadas no máximo 

45 dias antes da sua execução.  

  

Art. 21. Os certificados serão emitidos para todos os participantes da 

Prestação de Serviços Extracurriculares.  

  

CAPITULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 22. As parcerias e patrocínios serão firmados formalmente através da 

assinatura do termo de parceria para atividades de extensão.   

  

Parágrafo único. Os termos deverão estar anexados à(s) proposta(s) que 

será(ão) submetida(s).    

  

Art. 23. Os custos internos da UniEVANGÉLICA, incluindo transporte de 

materiais e equipamentos do patrimônio, aquisição de novos materiais, 

empréstimo de cadeiras e mesas, dentre outros terão que estar descritos 

no formulário de proposta da Prestação de Serviços.  
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Parágrafo único. O transporte e alimentação dos discentes e docentes 

participantes dos projetos são de responsabilidade dos mesmos, salvo em 

situações que o parceiro forneça estes serviços.  

   

Art. 24.  No caso de existirem dois ou mais cursos proponentes para uma prestação de  

serviços, os mesmos deverão submeter somente uma proposta e um relatório, assinados  

por todos os diretores envolvidos.   

  

Parágrafo único.  A responsabilidade pela submissão da proposta e envio do relatório  

será definida entre os cursos proponentes.  

  

Art. 25.  As chamadas para submissão de Prestação de Serviços serão semestralmente.  
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RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.  

  

ANEXO II  

  

  

5 - REGULAMENTO PARA PROJETOS DE EXTENSÃO 

INTERNACIONAIS  

  

A política de internacionalização do Centro Universitário de Anápolis, conforme 

item 2.11 do PDI,  

“Plano de Desenvolvimento Institucional”, preconiza que ações de ensino, 

pesquisa e extensão que podem ser realizadas em contexto internacional 

valorizando o caráter humanitário e agregando objetivos acadêmicos, científicos, 

culturais e confessionais.  

  

Este regulamento tem como objetivo definir normas para a produção e realização 

dos Projetos de Extensão Universitária na UniEVANGÉLICA, a serem 

executados em ambiente internacional.  

  

  

CAPITULO I  

DOS PROJETOS INTERNACIONAIS  

  

Art. 1º Os Projetos Internacionais de Extensão Universitária são 

compreendidos como o conjunto de atividades de caráter educativo, 

cultural, científico, social, ambiental e/ou tecnológico, desenvolvidos fora 

do Brasil, de forma planejada, com objetivos e prazos definidos.   

  

Art. 2º Os Projetos Internacionais de Extensão Universitária tem como 

característica a relação com o ensino, a pesquisa e a prática profissional, 

propiciando ao discente uma oportunidade de crescimento complementar, 

e igualmente uma prática de vivência em outros países e culturas.  

  

Art. 3º Os Projetos Internacionais de Extensão Universitária envolvem 

docentes, pesquisadores, discentes e/ou servidores técnico-

administrativos e são desenvolvidos junto à comunidade, em outro país, 

mediante ações processuais contínuas.   
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Art. 4º Projetos Internacionais de Extensão Universitária normalmente são 

de natureza extracurricular e quando as ações são desenvolvidas em 

comunidades consideradas vulneráveis, podem receber a denominação 

de “Projetos humanitários Internacionais”.  

  

Art. 5º Para serem aprovados, os Projetos Internacionais de Extensão 

Universitária serão avaliados levando em consideração:  

I - a relevância social, econômica, cultural, tecnológica e/ou ambiental;  

II - adequação às políticas e legislação do país onde as ações serão 

realizadas;  

III - os segmentos sociais envolvidos no projeto em questão e entidades 

e/ou pessoas beneficiadas;   

IV - os objetivos do projeto e parcerias;  

  

  

V - a articulação ensino-pesquisa-extensão e relevância na formação 

acadêmica; VI - indicadores e/ou marcadores quali-quantitativos.  

  

Art. 6º Para realização de Projetos Internacionais de Extensão 

Universitária, as propostas devem, inicialmente, receber um parecer 

favorável da Coordenação de Projetos Humanitários Internacionais do 

NAI/UniMISSÕES, observando questões relativas à internacionalização e 

interculturalidade.   

  

Parágrafo único. Após análise, o NAI/UniMISSÕES fará os 

encaminhamentos que julgar pertinente a cada proposta, assim como seu 

acompanhamento.  

  

Art. 7º Os coordenadores de projetos serão indicados pelos diretores dos 

cursos a que estiverem vinculados, podendo contar a ajuda de docentes 

assistentes voluntários, discentes monitores voluntários e 

Coordenador(es) de Extensão para auxiliarem na organização, gestão e 

execução dos projetos.   

  

Art. 8º Poderão ser convidados docentes voluntários de outras 

organizações, que atuarão como preceptores mediante autorização do 

Diretor do curso, cumpridas todas as formalidades Institucionais.  
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Art. 9º Todos os participantes dos Projetos Internacionais de Extensão 

Universitária devem observar a legislação brasileira e do país de destino 

quanto aos procedimentos de imigração, tais como passaporte, vistos, 

vacinas, dentre outros, conforme requerido.  

  

Art. 10. Os docentes e discentes voluntários participantes dos projetos 

internacionais de extensão universitária deverão, obrigatoriamente, 

assinar o Termo de Compromisso de Voluntariado.   

  

Art. 11. Os relatórios deverão ser encaminhados em até 30 dias após o 

término da execução do projeto.   

  

Parágrafo único. Caso o projeto continue no ano seguinte, a proposta 

deverá ser ressubmetida, acrescida de número de edição de realização e 

as atualizações.  

  

Art. 12. Os certificados serão emitidos para todos os participantes dos 

projetos internacionais de extensão universitária.  

  

Art. 13. Os docentes coordenadores dos projetos internacionais de 

extensão universitária poderão cadastrar essas atividades nos seus 

respectivos Currículo Lattes.  

  

Art. 14. Os projetos poderão ter como resultado uma produção científica 

(relato de experiência, apresentação de pôster, artigo científico, etc) a ser 

apresentada no Evento promovido pela CGEAC/PROPPE (Exposição de 

Ações Extensionistas).  

  

  

CAPITULO II  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  



Anexo – Regulamento de Extensão 

Página 343 de 347  

  

  

Art. 15. As parcerias e patrocínios serão firmados formalmente através da 

assinatura do termo de parceria, observadas as normas da AEE para tais 

convênios.   

  

Parágrafo único.  Os termos deverão estar devidamente assinados e anexados às  

propostas para submissão.   

  

Art. 16.  Os custos internos da UniEVANGÉLICA, incluindo transporte de materiais e  

equipamentos do patrimônio, aquisição de novos materiais, dentre outros terão que estar  

descritos no formulário de proposta do projeto.  

  

Art. 17.  Os custos com transporte, alimentação e hospedagem dos discentes e docentes  

participantes dos projetos podem ser de responsabilidade da UniEVANGÉLICA, das  

organizações parceiras, dos patrocinadores ou dos próprios voluntários, conforme  

devidamente especificado na proposta do projeto.  

  

Art. 18.  Os Projetos terão um local específico no site da UniEVANGÉLICA para a  

publicação e divulgação.   
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RESOLUÇÃO CAS Nº. 60, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.  

  

ANEXO II  

  

  

6 - REGULAMENTO DAS LIGAS ACADÊMICAS  

  

As ligas acadêmicas são entidades estudantis e sem fins lucrativos que têm 

como objetivo primordial ampliar os conhecimentos em áreas específicas do 

saber, com a finalidade de sanar necessidades sociais. Configuram, portanto, 

espaços de atuação do acadêmico junto à comunidade, como agente de 

transformação social, atendendo aos princípios de dissociabilidade  entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

  

Este Regulamento tem como objetivo definir as normas das atividades das Ligas 

Acadêmicas da  UniEVANGÉLICA.  

  

  

Art. 1º As Ligas Acadêmicas da UniEVANGÉLICA visam desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão, fortalecendo o papel de integração 

social da Universidade.  

  

Art. 2º As ações de extensão das Ligas Acadêmicas ocorrerão por meio 

de projetos, cursos, eventos e prestações de serviços e deverão envolver 

a participação da comunidade, procurando sanar os problemas 

encontrados.  

  

Art. 3º As Ligas Acadêmicas serão geridas por um Professor 

Coordenador, pertencente ao quadro docente da UniEVANGÉLICA.  

  

Art.4º O cargo de Professor Colaborador, assim como do Professor 

Coordenador, é de caráter voluntário.  

  

Art. 5º O Professor Coordenador será responsável por orientar o Projeto 

da Liga, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas, observando:  

I - o conteúdo técnico 

e/ou científico;  II - o 
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período para 

execução;  

III - a carga horária dos participantes;  

IV- o público beneficiado;  

V - a participação dos técnicos administrativos e discentes;   

VI - a transferência de conhecimentos, a relevância social e o atendimento 

às demandas da sociedade.  

  

Art. 6º As ligas serão compostas por:  

I - um Professor Coordenador, pertencente ao quadro docente da 

UniEVANGÉLICA; II - professores colaboradores e técnicos 

administrativos da Instituição, de acordo com a necessidade de cada Liga 

Acadêmica;  

  

  

  

III – um Presidente e um Vice-Presidente, pertencentes ao corpo discente 

dos Cursos;  IV – membros discentes dos Cursos da UniEVANGÉLICA, 

respeitando os critérios de cada estatuto da(s) Liga(s);   

V - membros discentes de outras Instituições (limitados, no máximo, a 

20% do total dos membros discentes da UniEVANGÉLICA pertencentes à 

Liga Acadêmica e respeitandose os critérios especificados pelos estatutos 

de cada Liga).  

  

Parágrafo único. Na diretoria das Ligas deverão constar discentes de 

diferentes períodos.  

  

Art. 7º Cada acadêmico da UniEVANGÉLICA terá direito a participação, 

no máximo, duas Ligas da Instituição, simultaneamente.  

  

Art. 8º As Ligas Acadêmicas deverão encaminhar propostas e relatórios, 

anuais das atividades, às Coordenações de Extensão dos Cursos que 

seguirão com os trâmites.  

  

Art. 9º Aos acadêmicos que concluírem as atividades anuais das Ligas 

Acadêmicas, com no mínimo 75% de frequência e de participação, 
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aproveitamento satisfatório, e uma produção intelectual, comprovados em 

livro-ATA, serão expedidos Certificados.  

  

Parágrafo único. Os Certificados serão expedidos após entrega dos 

relatórios na PROPPE.  

  

Art. 10. No certificado emitido para os membros diretivos, a carga horária 

de atividade, atribuída ao Presidente e ao Vice-Presidente das Ligas, terá 

um acréscimo de 30% sobre a carga horária bruta.   

  

Parágrafo único. Para os demais membros da Diretoria da Liga, o 

acréscimo será de 20% sobre a carga horária bruta.   

  

Art. 11. A participação nas atividades de extensão das Ligas Acadêmicas 

não é remunerada e a expedição dos Certificados é gratuita.  

  

Art. 12. Os discentes interessados na formação de uma Liga Acadêmica 

devem apresentar ao Diretório Acadêmico e à Coordenação de Extensão 

do Curso, a proposta do Projeto da Liga Acadêmica e o Estatuto da 

referida Liga, para iniciar o processo de deliberação.   

  

Parágrafo único. A Coordenação de Extensão dos Cursos submeterá a 

proposta de Projeto da Liga Acadêmica ao NDE para parecer final antes 

de encaminhar à PROPPE.  

  

Art. 13. As Ligas deverão participar obrigatoriamente do projeto de 

Extensão Institucional UniEVANGÉLICA nas Escolas- Educação e Saúde 

com os escolares, com carga horária de 20h, constituídas de ações de 

Educação Popular com escolares da Rede Municipal e Estadual de 

Ensino.   
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Parágrafo único. O Projeto Institucional é direcionado às ligas e terá uma 

capacitação específica para os membros das mesmas.  

 

  

Art. 14.  A Liga que não apresentar carga horária mínima de 30 horas de atividade anuais  

ou não apresentar produção científica, anualmente, será desativada.   

  

§ 1º  A produção cientifica deverá estar associada a alguma atividade da Liga Acadêmica  

com no mínimo 8 horas de carga horária comprovada em livro-ATA.  

  

§ 2º  Define-se como produção científica a confecção de cartilhas e/ou artigos científicos  

e/ou apresentação de trabalhos (oral ou pôster) em eventos científicos.  

  

§ 3º  A produção científica deverá respeitar a proporção de 10 alunos, no máximo, por  

unidade de produção.  

  

Art. 15.  As Ligas deverão manter todas as suas atividades registradas em livro-ATA.   

  

Parágrafo único. O livro-ATA poderá ser requisitado, a qualquer momento, pelo Diretório  

Acadêmico  pela  e/ou  pela  Coordenação  de  Extensão  do(s)  curso(s)  e/ou  

CGEAC/PROPPE;  

  

Art. 16.  Ligas multidisciplinares submeterão suas Propostas de Projeto e Estatuto ao NDE  

do curso a que pertencer o Professor Coordenador da Liga em vigência.   

  

Parágrafo único.  Todos os diretores dos cursos envolvidos e presidentes dos Diretórios  

Acadêmicos deverão concordar e assinar.  

  

Art. 17.   A posse das novas diretorias das Ligas será efetuada somente se não houver  

pendências de relatórios com a PROPPE.  

  

Art. 18.  As Ligas Acadêmicas deverão seguir as normas do Regulamento Geral de  

Extensão e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA para elaborarem as propostas de  

Evento e Prestação de Serviços.   

  

  

  

  

  


