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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 
 

1.1 Denominação 
Curso de Graduação em Ciências Biológicas (modalidade: Licenciatura) 

1.2 Total de Vagas Anuais 
100 vagas anuais 

1.3 Regime Acadêmico de Oferta 
Semestral 

1.4 Dimensões da Turma 
50 alunos por turma 

1.5 Turnos de Funcionamento 
Noturno e Diurno 

1.6 Regime de Matrícula 
Semestral 

1.7 Carga Horária Total do Curso 
� Carga Horária Total do Curso       3.500 horas 

� Componentes Curriculares Teórico-Práticos 2.480 horas 
� Estágio Curricular Supervisionado    400 horas 
� Prática Como Componente Curricular    420 horas 
� Atividades Complementares     200 horas 

 
1.8 Integralização do Curso 

Mínimo: 07 semestres 

Máximo: 11 semestres 

 

1.9 Base Legal do Curso  

 

 O Projeto Institucional de Formação de Professores da Faculdade do Futuro prevê o 

desenvolvimento de cursos e de programas de formação de docentes para a Educação 

Básica, de acordo com os princípios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/96, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica. Encontra respaldo também nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais instituídos para o Ensino Fundamental e Médio. 

Sobre a formação de docentes para atuar na Educação Básica, a Lei nº 9.394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, determina (Artigo 62): 

“A formação de docentes para atuar na formação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, em Universidades e 

Institutos Superiores de Educação, admitida como formação mínima para o 
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exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal”. 

 A partir dos princípios estabelecidos pela LDB e, rumo à sua regulamentação, foi 

publicado em 1999 o Decreto 3.276 que dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na Educação Básica. Posteriormente foram definidas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica. Os princípios 

gerais instituídos introduziram significativas mudanças na formação de professores, em 

especial no que se refere à superação da desarticulação entre a formação de professores da 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e a formação de professores para 

as séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Faculdade do Futuro encontra-se respaldado na Resolução CNE/CP n° 01/2002, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, e nos Pareceres de n° CNE/CP 9/2001 e CNE/CP 27/2001, do Conselho Nacional 

de Educação, os quais fornecem os princípios gerais que subsidiam a organização dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura. As diretrizes Curriculares Nacionais de 

Ciências Biológicas, emanadas da Resolução CNE/CES 07/2002, de 11 de março de 2002, 

com base no Parecer CNE/CES 1301/2001 orientam a formulação do projeto pedagógico 

do curso apresentado. 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro será 

implantado no âmbito do Instituto Superior de Educação da Faculdade do Futuro conforme 

consta do Regimento Institucional. 

  

1.10 Caracterização da Área de Inserção da IES 

 

A Faculdade do Futuro tem limite territorial circunscrito ao município de 

Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais.  

O município de Manhuaçu está localizado na região leste do Estado de Minas 

Gerais, nas proximidades da fronteira com o Estado do Espírito Santo. É considerado pólo-

econômico de uma região de mais de 20 Municípios mineiros e capixabas, 

compreendendo, entre outros: Simonésia, Santa Bárbara do Leste, Vermelho Novo, 

Caputira, Matipó, Luisburgo, Manhumirim, Reduto, Raul Soares, Alto Caparaó, Caparaó, 

Alto Jequitibá, Abre Campo, Chalé, Durandé, Lajinha, Martins Soares, Santa Margarida, 



 6

Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu e São José do Mantimento. No contexto da 

divisão macro regional mineira está localizado na Zona da Mata e corresponde a uma 

microrregião que recebe seu nome e influência. 

A importância do município de Manhuaçu pode ser medida por seu potencial de 

agregar serviços e órgãos de representação dos governos Estadual e Federal. Além disso, 

Manhuaçu possui 1.712 empresas, 1.697 estabelecimentos agropecuários e nove hotéis. A 

região é muito rica em plantações, especialmente, no plantio do café devido ao clima e solo 

apropriados, que caracteriza a base de sua economia.  

O Município apresenta também uma destacada importância na área de saúde, em 

razão da presença de 43 estabelecimentos de saúde ao todo, 19 do setor público e 24 da 

rede privada, que disponibilizam 213 leitos, Maternidade, UTI e mais de 1.000 empregos 

diretos.  

Segundo dados do IBGE/2007, a população residente no município de Manhuaçu é 

de aproximadamente 74.000 pessoas, com mais de 52.000 habitantes na área urbana. O 

rendimento nominal médio é de cerca de R$ 539,56 per capita. Considerando os dados dos 

Municípios que integram a região, a população chega a aproximadamente 446.889 mil 

habitantes. 

No que se refere à educação, no ano de 2003, somente Manhuaçu apresentava 

aproximadamente 2.500 alunos na pré-escola, 14.000 matrículas no ensino fundamental, e 

quase 3.000 no ensino médio.  

Na região, como um todo, o número de jovens que concluem anualmente seus 

estudos em nível médio é bastante elevado. No entanto, o potencial da região em termos de 

oferta de cursos e vagas é ainda pequeno, frustrando as esperanças de desenvolvimento 

desses alunos como cidadãos, e como profissionais em condições de conduzir a própria 

vida, de sobreviver com dignidade, de poder contribuir para o desenvolvimento social e de 

promover uma melhoria constante das possibilidades e oportunidades de bem-viver. 

Aqueles que possuem recursos abandonam a região, com todos os ônus, incômodos e 

desconforto que isto representa para as famílias, tendo de viver por longo período longe do 

domicílio natal, em busca de formação superior. Na grande maioria das vezes, não 

retornam, privando a região de sua capacidade jovem e eficiente, indiscutível mola 

propulsora do progresso continuado, além do prejuízo que ocasiona para a melhoria da 

qualidade de vida regional.  

A Faculdade do Futuro, entidade mantida pela Sociedade de Educação Superior de 

Manhuaçu, dentro deste contexto apresentado, desenvolve estratégias voltadas para 
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incentivar a formação acadêmica de nível superior como instrumento gerador de mudança 

social voltada para o desenvolvimento da região.  

Neste sentido, a presença em Manhuaçu de uma instituição de ensino superior 

identificada principalmente com a área de saúde contribui para evitar a evasão regional, e, 

sobretudo, dinamizar a qualidade de formação dos profissionais que atuam na Região. A 

população dos municípios vizinhos se dirigem a Manhuaçu procurando atendimento às 

suas necessidades básicas de saúde, notadamente no que concerne ao tratamento e à 

assistência à saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. 

Na perspectiva de sua missão institucional, a Faculdade do Futuro desenvolve 

projetos de atendimento à população, oportunizando aos estudantes a realização de 

atividades práticas. Essas atividades buscam estabelecer uma política de conhecimento, 

condizente com os princípios norteadores da formação dos alunos, primando pelo 

desenvolvimento de competências e habilidades exigidas não apenas pelo mercado de 

trabalho, mas, sobretudo, pela própria sociedade, como forma de garantir a formação de 

profissionais comprometidos com os valores da transformação social. Ao mesmo tempo, 

por meio dos projetos de atendimento à população, a Faculdade do Futuro oferece à região, 

além de conhecimento produzido, importantes serviços.  

Considerando, ainda, sua missão prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, e no Projeto Político Pedagógico Institucional, a Instituição busca manter 

mecanismos para a implantação de políticas afirmativas voltadas para a democratização do 

acesso ao ensino de nível superior a parcela da população menos favorecida, otimizando, 

assim, uma política inclusiva e de aproximação entre IES e comunidade, como garantia de 

consolidação da ética, da cidadania e da diminuição das desigualdades, na formação de 

lideranças humanizadas e com visão crítica e reflexiva na elaboração de estratégias 

eficientes na persecução dos objetivos institucionais e comunitários. 

Em 2003 foi credenciado o Instituto de Educação Superior de Manhuaçu conforme 

a Portaria MEC nº 2.039, de 25/07/2003, publicada no DOU de 28/07/2003. Nessa mesma 

data foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em Enfermagem (bacharelado), 

com 120 vagas anuais no turno noturno, Portaria MEC nº 2.040 de 25/07/2003, publicada 

no DOU de 28/07/2003. O curso de Enfermagem foi reconhecido pela Portaria SESu nº 

856 de 01/11/2006, publicada no DOU de 06/11/2006.  

Posteriormente, a denominação do Instituto de Educação Superior de Manhuaçu foi 

alterada, para Faculdade do Futuro, de acordo com a Portaria nº 525, de 23 de agosto de 

2006, juntamente com a aprovação de alterações do Regimento da IES.  
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Também no ano de 2006, foram autorizados os cursos de graduação em Ciências 

Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Licenciatura) e Farmácia (Bacharelado), 

mediante a Portaria SESu nº 30, de 22/05/2006, publicada no DOU de 24/05/2006, cada 

um com 100 vagas anuais, no turno noturno.  

Atualmente, são oferecidos 03 (três) cursos de pós-graduação lato sensu: 

Especialização em Saúde da Família e Especialização em Saúde do Trabalhador e 

Especialização em Auditoria em Saúde. 

Após completar mais de um ano de funcionamento, a IES analisando as demandas 

da região e a oferta de cursos nos municípios que a integram, apresenta um plano de 

expansão e consolidação, que atenderá não apenas ao Município de Manhuaçu, mas 

também a região em que está inserido. Assim, estabelece uma contribuição decisiva aos 

projetos do próprio Governo do Estado, que dividiu o espaço geográfico mineiro em 

regiões administrativas, com a preocupação de proporcionar recursos de permanência aos 

residentes, impedindo o êxodo em direção aos grandes centros, o que só contribui para a 

disseminação da miséria e para a impossibilidade do controle social, com a insegurança 

que essa dificuldade acarreta.  

Considerando suas dimensões, população e necessidades de formação profissional, 

a Região de Manhuaçu dispõe de poucas instituições de educação superior e uma oferta de 

cursos em distintas áreas do conhecimento ainda limitada. 

No Município de Manhuaçu atualmente há três instituições de educação superior: 

− Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu, que oferece cursos na área de 

Ciências Sociais Aplicadas e cursos Tecnológicos; 

− Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerencias de Manhuaçu – Faculdades 

Doctum, que oferece o curso de Direito; 

− Faculdade do Futuro, que oferece o curso de Enfermagem. 

No município de Reduto, a 5 km de Manhuaçu, está a Faculdade FADILESTE, que 

oferece os seguintes cursos: Direito, Letras, Pedagogia, Matemática e Sistema de 

Informação. No Município de Manhumirim, a 20 km de Manhuaçu, está a Faculdade 

DOCTUM, que oferece os seguintes cursos: Normal Superior, Geografia e História. No 

Município de Caratinga, a 65 km de Manhuaçu, está a Faculdade FATUR que oferece o 

curso de Turismo. Ainda em Caratinga, a UNEC oferece os seguintes cursos: 

Administração, Administração Escolar de 1º e 2º Graus, Ciências, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Física, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, Magistério 

das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio, Matemática, Medicina, Normal Superior, 
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Orientação Educacional, Pedagogia, Português, Francês, e Respectivas Literaturas, 

Química, Supervisão Escolar de 1º e 2º Graus. Também em Caratinga, a FIC oferece 

Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Jornalismo, 

Relações Públicas e Serviço Social. 

As instituições de ensino superior localizadas na Região de Manhuaçu, por meio de 

seus cursos, tentam suprir algumas das necessidades da demanda regional. Entretanto, a 

demanda por vagas em cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde ainda não está 

atendida. Ao contrário, apresenta enorme carência de cursos e de vagas, tanto para atender 

as expectativas dos jovens estudantes, como para atender a demanda de profissionais 

qualificados para os serviços de saúde, meio ambiente e educação da região e do 

Município de Manhuaçu.  

 

2. POLÍTICAS DE ENSINO DA FACULDADE DO FUTURO 

 
A Faculdade do Futuro adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao 

longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI.  

Nessa perspectiva, a educação proporciona ao indivíduo um conhecimento dinâmico 

do mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o exercício profissional em 

tempos de mudanças.  

Conforme enfatizado no referido Relatório, “a educação deve transmitir, de fato, de 

forma maciça e eficaz, cada vez mais, saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à 

civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro. Simultaneamente, 

compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de ficar 

submergidas nas ondas de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços 

públicos e privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais 

e coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele”. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

- Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que nos 

ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes de nossa 

época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida 
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humana à não-aceitação de qualquer resposta sem fundamentação racional e/ou de 

qualquer certeza que esteja em contradição com os fatos.  

- Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. "Fazer" também significa criar 

algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a exercer uma 

profissão em conformidade com suas predisposições interiores.  

- Aprender a viver juntos significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, essas 

normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e 

não sofridas como imposições exteriores. "Viver junto" não quer dizer simplesmente 

tolerar o outro com suas diferenças embora permanecendo convencido da justeza absoluta 

das próprias posições.  

- Aprender a ser implica em aprender que a palavra "existir" significa descobrir os 

próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e 

social.  

Focada nessas premissas norteadoras, a Faculdade do Futuro incorpora aos seus 

cursos abordagens que busquem: 

- a construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento que constitui 

a Instituição, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e integração, 

globalidade e especificidade; 

- a interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e 

desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso como 

potencializadora da formação humana e profissional; 

- a construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada como 

processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando continuamente sobre: 

Que tipo de sociedade temos e queremos?, Qual a função dos cursos superiores frente às 

novas relações sociais e de produção? Qual o perfil do profissional a formar frente às 

exigências do mercado de trabalho?; 

- a integração entre ensino, pesquisa e extensão buscando a construção de um 

processo educacional fundado na elaboração/reelaboração de conhecimentos, objetivando a 

apreensão e intervenção na realidade enquanto uma totalidade dinâmica e contraditória; 

- a extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a 

coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da pesquisa, 

socializando o saber e a coleta do saber não-científico elaborado pela comunidade para, 

estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem; 
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- o desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão da 

concepção de conhecimento entendido como atividade humana e processualmente 

construído na produção da vida material; 

- a busca permanente da unidade teoria e prática, o que exige a incorporação de 

professores e alunos em atividades de pesquisa e iniciação científica. 

 

3. POLÍTICA DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO 

 
A Faculdade do Futuro entende a necessidade de incentivar a pesquisa como apoio 

necessário à qualificação do ensino, pautando-se pelos seguintes princípios: 

- o conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento 

econômico sustentável e responsável de uma região; 

- o compromisso dos cursos superiores com as demandas da região em que estes se 

localizam deve estar refletido na política de pesquisa da Instituição, ainda que esta não se 

volte, exclusivamente, para tais demandas; 

- a prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a propor 

soluções alternativas e criativas face às transformações sociais, desenvolvendo nos alunos 

as seguintes habilidades: percepção crítica da realidade; reflexão de caráter interdisciplinar; 

elaboração de textos técnico-científicos e filosóficos de qualidade; desenvolvimento de 

trabalhos em grupo; levantamento, avaliação e sistematização de dados; seleção e 

utilização de conhecimentos úteis à atividade profissional; 

- a pesquisa prepara os alunos para a disseminação do saber, tornando possível a 

formação de professores e futuros ingressos nos programas de pós-graduação, lato e stricto 

sensu; 

- a pesquisa reverte-se em benefícios para a Instituição, promovendo o ensino, e para 

a comunidade em geral, promovendo a extensão. Para que a pesquisa cumpra seu papel no 

desenvolvimento social sustentável e responsável, ela não pode estar dissociada das 

atividades de ensino e de extensão; 

- a pesquisa não se restringe às grandes universidades, aos centros universitários ou 

aos “centros de excelência”. Ela deve fazer parte da cultura da instituição de ensino 

superior, ainda que de pequeno porte, sem que isto implique na mediocrização ou na 

redução do rigor dos métodos científicos. 

Para promover as atividades de pesquisas, a Faculdade do Futuro utiliza as seguintes 

estratégias de ação: 
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• concessão de bolas para execução de projetos científicos; 

• promoção de meios e recursos para auxiliar a publicação de livros e monografias 

de membros dos corpos docente e discente; 

• desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade empresarial e 

órgãos de fomento à pesquisa de modo a facilitar a regularidade da assistência gerencial, a 

consultoria e prestação de serviços às empresas privadas e entidades oficiais; 

• realização de convênios com outras instituições, públicas e privadas; 

• intercâmbio com instituições, visando a incentivar contratos entre pesquisadores e 

o desenvolvimento de projetos comuns; 

• divulgação das pesquisas realizadas; 

• realização de conclaves destinados ao debate de temas de interesse da pesquisa; 

• incentivo à participação de discentes na iniciação científica; 

• incentivo à participação de docentes em conclaves nacionais e internacionais. 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão tem por finalidade congregar os projetos de 

pesquisa e de extensão da Faculdade do Futuro, dar apoio à execução das atividades, além 

de buscar e promover meios para divulgação dos resultados parciais e finais dos projetos 

desenvolvidos. 

Todo e qualquer projeto de pesquisa com seres humanos desenvolvido no âmbito da 

Faculdade deve obrigatoriamente ser avaliado pelo Comitê de Ética da Faculdade do 

Futuro – CEP-FAF, que foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 

CONEP, possuindo Regulamento próprio. 

4. POLÍTICA DE EXTENSÃO DA FACULDADE DO FUTURO 
 

A extensão se configura como uma forma de intervenção que favorece uma visão 

abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se em espaço privilegiado no processo 

de formação profissional. Suas ações se voltam para o atendimento de demandas sociais 

colhidas no confronto direto com a realidade próxima, contribuindo, significativamente, na 

produção do conhecimento.  

No ensino superior, especialmente aquele consciente de sua importância social, a 

extensão torna-se uma das funções equivalentes ao ensino e à pesquisa. 

 A Faculdade do Futuro nasceu com a preocupação de qualificar-se como uma 

instituição de ensino superior capaz de promover as funções da pesquisa e da extensão.  
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Os princípios que norteiam os diferentes projetos de extensão da Faculdade do Futuro 

podem ser expressos como: 

- prática acadêmica que possibilita, juntamente com o ensino e a pesquisa, a ação de 

reflexão e mudança no interior de cada curso e nas comunidades onde essas estão 

inseridas; 

- ações que devem alicerçar-se, principalmente, nas prioridades e demandas da 

região; 

- produção e aplicação de conhecimento para o desenvolvimento regional. 

As ações de extensão realizadas pela Faculdade do Futuro têm por objetivo a difusão 

de conhecimentos pertinentes às áreas dos cursos de graduação oferecidos, e são 

viabilizadas mediante as seguintes ações: 

• promoção de Seminários, Simpósios, Encontros e Cursos de Extensão; 

• promoção de congressos para comunicação e divulgação de resultados 

decorrentes das atividades de ensino e pesquisa; 

• intercâmbio com instituições congêneres, nacionais, bem como outros meios a 

seu alcance; 

• articulação com o sistema empresarial, visando à promoção de oportunidades de 

estágios e outras atividades; 

• prestação de serviços visando à integração com a comunidade local e regional; 

• treinamento pré-profissional dos discentes dos cursos de graduação de 

bacharelado e de licenciatura e dos cursos de pós-graduação; 

• atendimento direto à comunidade e instituições públicas ou particulares; 

• promoção de atividades e/ou participação em iniciativas de natureza cultural; 

• divulgação de estudos sobre aspectos da realidade local e regional; 

• estímulo à criação literária, artística, científica, tecnológica e esportiva; 

• publicação de trabalhos de interesse cultural. 

Há uma preocupação da IES em desenvolver atividades de extensão que atendam à 

comunidade regional em termos sociais, culturais, ambientais e outros. 

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FACULDADE  DO 

FUTURO 
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Consiste em preparar profissionais competentes para o exercício da profissão e com 

responsabilidade social, consolidado com os princípios norteadores da instituição pautada 

na ética, nos valores e na inter-relação com a sociedade. 

A Faculdade do Futuro busca a excelência educacional e a melhoria contínua, tendo 

como foco o aluno e o desenvolvimento da região. 

A inter-relação Instituição com a Comunidade, como Associações de Classe, 

Empresas, Instituições financeiras, Organizações sem fins lucrativos etc., tem como 

responsabilidade: 

• atuar junto a essas entidades representando a Instituição contribuindo para uma 

imagem favorável da mesma; 

• promover seminários e cursos de interesse da comunidade e da Instituição seja 

por iniciativa própria ou em parceria e apoio com outras Instituições; 

• identificar na comunidade acadêmica e empresarial professores que tenham 

potencial para serem desenvolvidos e possam prestar serviços a Instituição, com o apoio da 

Faculdade do Futuro; 

• identificar necessidades não satisfeitas no mercado e viabilizá-los em cursos de 

graduação, extensão e pós-graduação; 

• atuar junto a Escolas e entidades carentes para ministrar cursos sem qualquer 

remuneração financeira; 

• avaliar semestralmente o desempenho da Instituição e dos cursos de graduação, 

Pós-graduação, Extensão através do Plano de Auto-Avaliação Institucional. O Plano de 

Auto-Avaliação Institucional foi desenvolvido de acordo com os princípios estabelecidos 

na Lei dos SINAES. 

Essa inter-relação da Instituição com a Comunidade contribui para o 

desenvolvimento da região, gerando mais empregos como também capacitando 

profissionais para atender as necessidades das empresas, e formando profissionais éticos e 

com responsabilidade social.  

A Faculdade do Futuro também desenvolve uma política de apoio aos alunos 

carentes. 

O Programa de Bolsas de Estágio a alunos de comprovada carência sócio-econômica, 

matriculados na Faculdade do Futuro, tem como objetivos: 

- possibilitar, mediante recursos próprios da Faculdade do Futuro, a concessão de 

Bolsas de Estágio a alunos de comprovada carência sócio-econômica, matriculados nesta 
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instituição, visando o incentivo aos estudos e possibilitando o ingresso na carreira 

profissional; 

- incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, através do engajamento em Projetos de incentivo à 

aprendizagem; 

- proporcionar, ao aluno bolsista, atividades que possibilitem o seu crescimento 

pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e habilidades 

voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa. 

O programa de “Bolsas Incentivo” é facultado aos alunos dos cursos no turno diurno, 

proporcionando uma mensalidade mais acessível como também o incentivo ao programa 

de Bônus nas mensalidades. 

O programa de Bônus nas mensalidades é estabelecido para todos os alunos da 

Faculdade do Futuro para pagamentos rigorosamente em dia nas datas de seus 

vencimentos. 

6. POLÍTICAS AFIRMATIVAS DE INCLUSÃO SOCIAL DA FACU LDADE DO 

FUTURO 

 
A Faculdade do Futuro, atendendo ao disposto na nova legislação educacional, em 

consonância com o parágrafo único do artigo 3º da Portaria MEC nº. 4.361/2004, de 29 de 

dezembro de 2004, formulou sua política de inclusão social. 

A política de inclusão social estabelecida pela Faculdade do Futuro possui os 

seguintes objetivos: 

- promover a melhoria do desempenho dos alunos com comprovada deficiência por 

meio de oficinas de nivelamento em português, em matemática, em física e em química, 

voltadas para a correção das dificuldades observadas na sua formação anterior ao ingresso 

na Faculdade do Futuro; 

- aumentar o número de estudantes negros, afro-descendentes e indígenas, 

concluintes dos cursos de graduação da Faculdade do Futuro; 

- propiciar as condições necessárias para a permanência nos cursos de graduação dos 

ingressantes; 

- incentivar a preparação de estudantes pertencentes aos segmentos sociais 

contemplados com o PROUNI, quando concluintes da graduação, para continuidade de 

estudos e (ou) para o trabalho profissional; 
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- reforçar a política de assistência e acompanhamento estudantil; 

- promover as ações necessárias para incentivar a redução das desigualdades sociais e 

regionais; 

- absorver parte do contingente de migrantes do município e da região, mediante seus 

cursos superiores, qualificando e preparando os profissionais e trabalhadores para o 

desempenho eficiente de suas funções.  

A Faculdade do Futuro, mediante o apoio às iniciativas voltadas ao acesso de 

estudantes negros e indígenas ao ensino superior, o desenvolvimento de cursos 

complementares e a elaboração de estratégias para o acompanhamento do desempenho 

acadêmico de estudantes negros e indígenas, pretende auxiliar no Projeto Nacional de 

Inclusão Social do Governo Federal. 

A Faculdade do Futuro implementará ações acadêmico-administrativas para garantir 

no desenvolvimento de suas atividades: 

- a integração da ação desenvolvida à formação técnica e cidadã do estudante e pela 

produção e difusão de novos conhecimentos e novas metodologias; 

- a interdisciplinaridade, caracterizada pela interação de modelos e conceitos 

complementares, de material analítico e de metodologia, com ações inter-profissionais e 

inter-institucionais, com consistência teórica e operacional que permita a estruturação das 

diversas ações propostas; 

- a geração de produtos ou processos como publicações, cursos, produção de material 

didático e para-didático, abertura de novas linhas de extensão; 

- o impacto social, pela ação transformadora sobre os problemas sociais, contribuindo 

para a inclusão de grupos sociais, para o desenvolvimento de meios e processos de 

produção, inovação e transferência de conhecimento e para a ampliação de oportunidades 

educacionais para afro-brasileiros, facilitando o acesso ao processo de formação e de 

qualificação. 

A Faculdade do Futuro se empenha para articular a relação bilateral com os outros 

setores da sociedade, pela interação do conhecimento e da experiência acumulados na 

academia com o saber popular e pela articulação com organizações de outros setores da 

sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais 

visando: 

- contribuir na formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas 

nacionais; 
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- aproximar as matrizes curriculares dos cursos superiores com as necessidades 

concretas da sociedade;  

- a descoberta de novos objetos de investigação em contexto externo ao meio 

acadêmico; 

- a experimentação de alternativas metodológicas de trabalho, de ensino e pesquisa; 

- o desenvolvimento de atitude pró-ativa diante dos desafios da ampliação do número 

de estudantes negros e índios na vida acadêmica, em especial nos cursos em que eles se 

encontram sub-representados. 

 

7. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO  
 

O projeto da Instituição é de contemplar um Corpo Docente com índices elevados, 

tanto de titulação quanto de dedicação ao magistério superior. O plano é de implantação do 

regime de tempo integral. 

Aliado a esse propósito, pretende-se que a maioria dos docentes atue nas disciplinas 

com estreita vinculação às áreas de conhecimento de sua qualificação e experiência 

profissional. 

Independentemente do alto nível do perfil já identificado, em índices de titulação, a 

instituição de ensino continuará cuidando para melhoria qualitativa dessa dimensão 

acadêmica, procurando, sob todos os meios, oferecer ao curso um quadro docente cada vez 

mais qualificado, mais titulado, com mais tempo para dedicar-se às suas atividades de 

ensino, extensão e pesquisa, e com maiores recursos de sustentação técnica de sua 

atividade, em sala de aula e nos vários aspectos que integram a atividade docente. 

A preocupação com a qualificação pós-graduada, stricto sensu, permeará 

particularmente, o campo de formação básica e de formação geral do currículo pleno, 

procurando-se oferecer aos futuros profissionais uma sólida formação científica nas 

atividades que desenvolverão. Na área aplicada, será preocupação prioritária a contratação 

de professores profissionais, que, além da capacidade magisterial comprovada, estejam no 

dia-a-dia da atividade cujos fundamentos e aplicações ministra. 

A instituição procurará oferecer aos docentes o apoio necessário ao desenvolvimento 

qualificado do ensino, em cada área específica, tanto no aspecto bibliográfico como nos de 

informática e recursos outros que possam contribuir para facilitar o aprendizado. 

O corpo docente pretendido e a titulação desejada estão especificados no Plano de 

Carreira Docente. Nenhum docente pode ministrar mais de três disciplinas por semestre. 
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O corpo docente para o curso proposto, deverá apresentar habilitação específica para 

as disciplinas indicadas e especialização na área ou áreas afins, além de experiência 

docente. 

O corpo docente do curso proposto será composto de professores Titulares, 

Assistentes e Auxiliares de Ensino. 

No Plano de Carreira Docente ficam demonstradas as intenções de qualificação e 

remuneração da Instituição. Nele, a experiência profissional e docente, desde que 

mantenham relações com a área do curso, serão valorizadas. 

 

PLANO DE REMUNERAÇÃO 

 

Os professores têm remuneração definida pela política salarial fixada pela 

mantenedora, com o objetivo de valorização permanente do profissional, de modo a 

estimular e incentivar a carreira docente. A remuneração tem por base unitária o valor da 

hora/aula de trabalho, prevista no planejamento econômico-financeiro do curso. 

Para efeito de remuneração a professores do quadro de carreira, presume-se que, na 

medida em que o docente progride no escalonamento do quadro, eleva-se sua remuneração. 

A hora/aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente dada, seu 

planejamento e preparação, avaliação dos alunos, o registro e o controle acadêmico, bem 

como o comparecimento às reuniões ordinárias e extraordinárias dos órgãos colegiados. 

O professor deverá participar de congressos, seminários e simpósios, palestras ou 

atividades didáticas semelhantes, no período em que coincidir com seu horário de aula, 

quando destas atividades participem suas respectivas turmas, em substituição às aulas. 

O professor obriga-se a estar presente em seu horário de aula durante todo o ano 

letivo, independentemente do comparecimento ou não dos alunos. 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

 

Basicamente, a carreira do magistério do instituto é estruturada no seguinte 

escalonamento: 

I-Nível "G"..............................................-Docente Apenas Graduado 

II–Nível "E".............................................-Docente Especialista 

III–Nível "M"...........................................-Docente Mestre  

IV–Nível "D"...........................................-Docente Doutor  
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V–Nível "L".............................................-Livre-Docente 

Para promoção ou ingresso nos diferentes níveis da carreira docente, são usados 

ainda outros critérios, como o notório saber e a ocupação do cargo relacionado à área que 

se candidata. 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

 

A Diretoria da Sociedade de Educação de Manhuaçu Ltda. no uso de suas 

atribuições estatutárias, RESOLVE aprovar o Plano de Carreira Docente que segue para 

a Faculdade do Futuro: 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Plano disciplina a carreira docente de ensino superior na Faculdade 

do Futuro e regula o provimento de suas funções e empregos, estabelece direitos e 

vantagens e define os respectivos deveres e responsabilidades.  

 

Art. 2º. O Plano de Carreira Docente tem como princípios básicos: 

I - Valorização da qualificação decorrente de cursos de formação; 

II - Profissionalização, entendida como dedicação ao magistério; 

II - Paridade de remuneração para os docentes integrantes da carreira, com qualificação 

análoga; 

IV - Progressão na carreira, mediante promoção. 

 

CAPITULO II 

DA CARREIRA DOCENTE 

Seção I 

Dos Níveis 

 

Art. 3º. O Plano de Carreira Docente é estruturado em cinco níveis, dispostos 

gradualmente de acordo com a titulação do docente.  

 

Art. 4º. Os níveis constituem a linha de qualificação docente assim constituída: 

I - Nível "G" - Docente Apenas Graduado 
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II - Nível "E" - Docente Especialista 

III - Nível "M" – Docente Mestre  

IV - Nível "D" – Docente Doutor  

V - Nível "L" - Livre-Docente 

Art. 5º. A mudança de nível, entendida como acesso, é automática e vigorará a partir do 

primeiro dia do mês subseqüente ao da apresentação da titulação específica prevista no 

Artigo 4º, desde que vinculada à área de atuação do professor.  

 

Art. 6º. O Plano de Carreira é constituído de dez padrões, possibilitando ao docente 

progressão horizontal, dentro do nível, obtida por intermédio de avaliações cujos critérios 

estão discriminados no Artigo 7º. 

 

Art. 7º. Para cada padrão é atribuído um total de quinhentos (500) pontos, assim 

constituídos: 

PADRÃO I - Até 500 pontos 

PADRÃO II - De 501 a 1000 pontos 

PADRÃO III - De 1001 a 1500 pontos 

PADRÃO IV - De 1501 a 2000 pontos 

PADRÃO V – De 2001 a 2500 pontos 

PADRÃO VI - De 2501 a 3000 pontos  

PADRÃO VII - De 3001 a 3500 pontos 

PADRÃO VIII - De 3501 a 4000 pontos 

PADRÃO IX - De 4001 a 4500 pontos  

PADRÃO X - Acima de 4500 pontos.  

 

Art. 8º. A mudança de padrão acontece de forma automática, a contar do primeiro dia do 

semestre seguinte àquele em que ocorrer a comprovação e a aferição da pontuação. 

 

Art. 9º. Para a passagem ao padrão imediatamente superior, o docente deverá ter, no 

mínimo, dois anos de efetivo exercício no padrão em que se encontra classificado. 

 

Art. 10°. A computação de pontos para a mudança de padrão será conferida aos docentes, 

tendo em vista: 
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I - Produção e publicação de artigos em revistas da entidade ou de suas mantidas e/ou em 

revistas de projeção nacional ou internacional; 

II - Publicação de livros com o respectivo aval de qualidade dos órgãos competentes da 

instituição de ensino a que se vincule; 

III - Desenvolvimento, execução e participação efetiva em projeto de pesquisa, financiado 

pela própria entidade a que se vincula ou por instituições públicas ou privadas, organismos 

nacionais e/ou internacionais; 

IV - Palestras e conferências proferidas; 

V - Exercício de atividades administrativas relevantes na área educacional, não 

enquadradas como ensino, pesquisa ou extensão;  

VI - Exercício técnico-profissional qualificado, em sua área de magistério. 

VII - Distinção obtida em razão de relevância na atividade magisterial. 

 

Parágrafo único. Os critérios para atribuição dos pontos serão regulamentados pelo 

Conselho Diretor da entidade mantenedora, ouvidos os colegiados competentes das 

instituições mantidas.  

 

Art. 11. O enquadramento do docente no padrão é pessoal e de acordo com seus méritos, 

permanecendo como direito próprio na promoção a nível superior da carreira.  

 
Seção II 

Do Ingresso na Carreira Docente 

 

Art. 12. O ingresso na carreira docente será feito por exame de títulos ou concurso público, 

tendo por base as normas fixadas pelo Conselho Diretor, ouvidos os colegiados 

competentes das instituições mantidas, respeitada a legislação pertinente, as normas do 

Sistema de Ensino e o disciplinamento contido nesta Resolução.  

 

Art. 13. A admissão à carreira docente far-se-á no nível e padrão correspondente à 

titulação, devidamente comprovada, observadas as disposições dos Artigos 5º e 8º deste 

Plano. 
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Art. 14. Os docentes em regime Horista pertencem a Quadro Temporário e terão acesso ao 

Plano de Carreira Docente através de concurso ou de enquadramento, à vista de sua 

titulação, observado, em qualquer caso, o disposto nos Artigos 12 e 13.  

 

Seção III 

Do Exercício Docente 

 

Art. 15. Exercício é o desempenho de cargo, função ou emprego, pelo docente, em 

atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão, ou ainda em atividades administrativas 

próprias ao professor, em unidades ou órgãos da entidade, sob vínculo com a Entidade 

Mantenedora.  

 

Art. 16. As atividades dos docentes são regulamentadas nos Regimentos das instituições 

mantidas em que estão lotados e ainda em provisionamentos expedidos pelos colegiados 

competentes para as definições, respeitada, em Qualquer caso, as condições de formação e 

titularidade do professor.  

 
Seção IV  

Da Promoção e da Progressão na Carreira 

 

Art. 17. Promoção é o ato pelo qual o docente tem acesso a nível superior e progressão é a 

evolução horizontal, dentro do mesmo nível, para padrão imediato, observados os 

princípios estabelecidos neste Plano. 

 

Art. 18. As normas e diretrizes para a atribuição de pontos que permitam a progressão na 

escala dos padrões serão estabelecidas na forma do parágrafo único do Artigo 10.  

 

Seção V 

Do Regime de Trabalho 

 

Art. 19. Os regimes de trabalho dos docentes de ensino superior contratados pela 

Faculdade do Futuro são os seguintes: 

HORISTA – número de horas-aula semanais  
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TEMPO PARCIAL 1 - 10 horas semanais de trabalho, acrescido de 25% para efeito de 

desempenho de atividades acadêmicas. 

TEMPO PARCIAL 2 - 20 horas semanais de trabalho, acrescido de 25% para efeito de 

desempenho de atividades acadêmicas. 

TEMPO PARCIAL 3 - 30 horas semanais de trabalho, acrescido de 25% para efeito de 

desempenho de atividades acadêmicas. 

TEMPO INTEGRAL - 40 horas semanais de trabalho.  

 

Art. 20. Cabe à Coordenação elaborar os planos de trabalho de seus docentes e a 

distribuição da carga horária destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Parágrafo único. O exercício de atividades administrativas executivas por docente deve ser 

aprovado pelo colegiado próprio da instituição de ensino, ouvida coordenação.  

 

Seção VI  

Da Remuneração 

 

Art. 21. A remuneração mensal do docente tem como referencial o número de horas 

semanais de trabalho, respeitada a legislação em vigor, as convenções coletivas de trabalho 

e o disposto neste Plano de Carreira.  

 

Art. 22. A carga horária semanal do docente está diretamente relacionada com o seu 

regime de trabalho. 

 

Art. 23. O salário mensal corresponde ao nível e padrão, sendo considerado para o cálculo 

o valor do salário-aula base e respectivos coeficientes multiplicadores, identificados no 

Artigo 24.  

Parágrafo único - O salário-aula base é o correspondente ao Nível "G", Padrão "I".  

 

Art. 24. Os níveis e padrões são representados pelos seguintes coeficientes: 

 

PADRÃO 

NÍVEL  I I III IV V VI VII VIII IX X 

G 1000 1030 1061 1093 1126 1159 1194 1230 1266 1305 

E 1180 1215 1252 1290 1328 1368 1409 1451 1945 1539 
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M 1320 1360 1400 1442 1486 1530 1576 1624 1673 1723 
D 1478 1523 1568 1615 1664 1714 1765 1818 1873 1929 
L 1655 1705 1756 1808 1863 1919 1977 2035 2097 2160 

 
Seção VII 

Da Capacitação 

 

Art. 25. A capacitação docente compreende a realização de pós-graduação stricto sensu e 

lato sensu, atividades de atualização e desenvolvimento e participação em eventos de 

caráter científico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da Instituição, em sistema 

de rodízio, na forma de um Plano de Capacitação que deve prever: 

I – afastamento das atividades acadêmicas com a manutenção de todas as vantagens e 

benefícios da carreira para professores que estejam cursando mestrado ou doutorado; 

II – auxílio financeiro na forma de bolsa e/ou custeio de despesas. 

 

Art. 26. O Plano de Capacitação Docente integra a política de treinamento e 

desenvolvimento da Instituição e prevê os seguintes procedimentos: 

I – encaminhamento obrigatório das solicitações de licença para capacitação de 

docentes pela Instituição ao Conselho Departamental; 

II – redução de atividades de pesquisa e extensão durante a realização do curso, se for 

o caso; 

III – compromisso de permanência do docente no Departamento após a conclusão do 

curso, por tempo igual ou superior ao do período de gozo dos benefícios previstos nos 

incisos I e II do Artigo 25, sob pena de ressarcimento à Instituição dos valores percebidos 

no período do curso.  

IV – obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, com visto do orientador 

ou coordenador do curso, durante todo o período de afastamento. 

 

Art. 27. O Período de afastamento do docente para atividades de capacitação será acertado 

na ocasião, considerando-se a carga horária do curso ou atividade a ser desenvolvidos. 

 

CAPITULO III 

DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 28. Os deveres, direitos e responsabilidades, e o regime disciplinar do pessoal docente, 
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estão dispostos no Regimento da instituição, aprovado pelos órgãos superiores 

competentes do Sistema de Ensino.  

 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 29. Os docentes, enquanto não integrantes da carreira, pertencem a Quadro 

Temporário, recebendo como horistas, e classificando-se, para efeito do Plano, em: 

I – Professor Graduado; 

II – Professor Graduado com Especialização; 

III - Professor Graduado com Experiência Profissional; 

IV - Professor Substituto; 

V – Professor Visitante; 

VI - Professor Colaborador. 

 

Art. 30. A remuneração mensal dos docentes não integrantes da carreira tem como 

referencial de cálculo o número de horas semanais contratadas, respeitado o regime de 

trabalho e a legislação pertinente. 

Parágrafo único - O salário mensal vincula-se à titulação do docente, observado o disposto 

no parágrafo único do Artigo 23.  

 

Art. 31. Os docentes com titulação de Especialista, Mestre, Doutor ou Livre-Docente, 

fazem jus à remuneração estabelecida de acordo com o seu nível, previsto no Artigo 4º, e 

dentro dos critérios fixados neste Plano.  

 

Art. 32. Os docentes não integrantes da carreira têm enquadramento automático no nível 

correspondente à sua titulação, observadas as normas constantes deste Plano e respeitadas 

as vantagens pessoais obtidas de acordo com a legislação atinente.  

 

Art. 33. Os docentes pertencentes ao Quadro de Carreira têm enquadramento nos padrões 

correspondentes em 2002, de acordo com regulamentação específica e desde que o docente 

se habilite por documentação própria à promoção, respeitada a legislação em vigor e as 

normas contidas neste Plano.  
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Art. 34. A tabela com os valores iniciais referentes aos níveis e padrões deste Plano de 

Carreira Docente refere-se a valores atuais. 

 

Art. 35. A carga horária destinada especificamente a aulas não pode ser superior, em 

nenhum caso, a 70% (setenta por cento) da obrigação global do horário de trabalho do 

docente. 

 

Art. 36. Os docentes contratados como horistas obrigam-se a cumprir, no mínimo, e 

observadas as necessidades metodológicas de sua disciplina, 30% (trinta por cento) 

adicionais de sua carga horária, para o atendimento das necessidades administrativas de 

sua atividade e orientação e convivência com os alunos.  

 

Art. 37. Nenhum docente poderá responsabilizar-se por mais de 3 (três) disciplinas, 

exigindo-se afinidade de áreas nas acumulações. 

 

Art. 38. Qualquer modificação neste Plano de Carreira Docente depende de aprovação 

expressa do Conselho Diretor da Entidade Mantenedora, na forma de seus estatutos.  

 

Art. 39. A presente resolução entra em vigor nesta data. 

 

Formas de Participação do Corpo Docente nas Atividades de Direção da Instituição 

 

As formas de participação previstas neste item estão todas dispostas no Regimento. 

Os professores participam diretamente do processo decisório, em seus campos de atuação e 

com representatividade em todos os órgãos institucionais, na forma da legislação. 

 

Regime de Trabalho 

 
O regime de trabalho a ser adotado é o de tempo parcial, horista e integral. Os 

docentes contratados em regime de tempo parcial terão 25% de sua carga horária 

dedicados a atividades extra-classe, atendimento aos alunos do curso, planejamento 

didático-pedagógico, desenvolvimento de atividades de extensão entre outras atividades.  
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8- FORMAS DE INGRESSO DOS DISCENTES 
 

De acordo com o Regimento Interno da Faculdade do Futuro, as formas de ingresso 

estão a seguir disciplinadas: 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-los dentro do estrito limite 

das vagas oferecidas (Art. 41). As inscrições para processo seletivo são abertas em edital, 

do qual constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 

documentação exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e 

demais informações úteis. 

O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem 

avaliados em provas, na forma disciplinada pelo Conselho Superior (Art. 42).  

A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis 

mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior (Art. 43). A classificação obtida é válida 

para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção, tornando-se nulos seus 

efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a 

documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados. Na hipótese de restarem 

vagas poderá realizar-se novo processo seletivo, ou nelas poderão ser matriculados 

portadores de diploma de graduação, conforme legislação vigente (Art. 43 - § 1º e § 2º). 

 

DA MATRÍCULA 

 

Segundo Art. 44 do Regimento Interno Institucional, a matrícula, ato formal de 

ingresso no curso e de vinculação à Faculdade do Futuro, realiza-se na Secretaria, em 

prazos estabelecidos no calendário acadêmico, instruído o requerimento com a seguinte 

documentação: 

I – certificado ou diploma de curso do ensino médio, ou equivalente, bem como cópia do 

Histórico Escolar; 

II – prova de quitação com o serviço militar e obrigações eleitorais; 
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III – comprovante de pagamento ou de isenção da primeira mensalidade dos encargos 

educacionais; 

IV – cédula de identidade; 

V – certidão de nascimento ou casamento; e 

VI – contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo candidato, 

ou por seu responsável, no caso de menor de 21 (vinte e um) anos. 

No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a apresentação do diploma, 

devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no item I. 

A matrícula é feita por semestre, admitindo-se a dependência em até 2 (duas) 

disciplinas, observadas a compatibilidade horária (Art. 45). A matrícula é renovada 

semestralmente em prazos estabelecidos no calendário acadêmico (Art. 46), a não 

renovação da matrícula implica abandono do curso e a desvinculação da Faculdade do 

Futuro e o requerimento da renovação de matrícula é instruído com o comprovante de 

pagamento ou isenção da respectiva mensalidade dos encargos educacionais. 

O trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos temporariamente os 

estudos, manter o aluno sua vinculação à Faculdade do Futuro e seu direito à renovação de 

matrícula (Art. 47). O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário 

acadêmico, por tempo expressamente estipulado no ato, que não pose ser superior a 4 

(quatro) períodos letivos, incluindo aqueles em que foi concedido. Não são concedidos 

trancamentos imediatamente consecutivos que, em seu conjunto, ultrapassem o tempo 

previsto no parágrafo anterior, nem trancamentos sucessivos, não consecutivos, que, em 

seu conjunto, ultrapassem aquele limite. 

Quando da ocorrência de vagas, a Faculdade do Futuro poderá abrir matrícula nas 

disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrem capacidade de cursá-las 

com proveito, mediante processo seletivo normatizado pelo Conselho Superior (Art. 48). 

Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta fará parte do histórico escolar do aluno, 

podendo os estudos ser objetos de aproveitamento, segundo as disposições do Regimento 

Interno da instituição. 

 

DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Segundo o Art. 49 do Regimento Interno Institucional, no limite das vagas 

existentes e mediante processo seletivo, a Faculdade do Futuro aceitará transferências de 

alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados por estabelecimento de 
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ensino superior nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico. As 

transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei. O requerimento de matrícula por 

transferência é instruído com o histórico escolar do curso de origem, programas e cargas 

horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação, e guia de transferência expedida pela 

Instituição de origem devidamente autenticada. 

O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que fizerem necessárias, 

aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem (Art. 50).  

O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo Colegiado de 

Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes e demais normas da 

legislação pertinente: 

I – as matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição 

autorizada, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-se-lhes os créditos, notas, 

conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de procedência; 

II – o reconhecimento a que se refere o inciso I implica a dispensa de qualquer adaptação e 

de suplementação de carga horária; 

III – a verificação, para efeito do disposto no inciso II esgotar-se-á com a constatação de 

que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas correspondentes a cada 

matéria; 

IV – observando o disposto nos itens anteriores, será exigido do aluno transferido, para 

integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga 

horária total;  

V – o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, será exigido para efeito 

de integralização curricular, em função do total de horas obrigatório à expedição do 

diploma da Faculdade do Futuro. 

 Nas matérias não cursadas integralmente, a Faculdade do Futuro poderá exigir 

adaptação observados os seguintes princípios gerais:  

I – os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, 

cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se à consideração mais 

ampla da integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto da 

formação cultural e profissional do aluno; 

II – adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial do estudo que 

possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do aluno; 

III – a adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela excluindo-se o 

processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno para ingresso no curso; 
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IV – não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes 

assegure a transferência em qualquer época e independentemente da existência da vaga;  

V – quando a transferência se processar durante o período letivo, serão aproveitados 

conceitos, notas, créditos e freqüência obtidos pelo aluno na Instituição de origem até a 

data em que se tenha desligado. 

Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo estabelecimento de 

destino, a Faculdade do Futuro concede transferência de aluno nela matriculado.  

Segundo o Art. 52 do Regimento Interno da Faculdade do Futuro, a matrícula de 

diplomados e de alunos provenientes de outros cursos de graduação da Faculdade do 

Futuro ou de instituições congêneres, aplicam-se as normas referentes à transferência, à 

exceção do disposto no artigo 49, § 1º e no artigo 50, § 2º, incisos I e IV do Regimento 

Interno da Instituição.  

 

9. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
  

De acordo com o Regimento Interno da Faculdade do Futuro, as formas de 

avaliação do processo ensino-aprendizagem estão listadas abaixo: 

 

DA AVALIAÇÃO E DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

 

Segundo o Art. 53 e 54 do Regimento Interno Institucional, a avaliação do 

rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a freqüência e o 

aproveitamento. A freqüência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas 

aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. Independentemente dos demais 

resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtenha, no 

mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. A 

verificação e registro de freqüência são da responsabilidade do professor. 

De acordo com o Art. 55, o aproveitamento acadêmico é avaliado através de 

acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios 

acadêmicos no exame final, sempre escritos. Os parágrafos 1º e 2º desse referido artigo, 

relatam que compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de 

prova e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes resultados, e que os 

exercícios escolares, em número de dois por período letivo constam de trabalhos de 
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avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas de verificação prevista no plano de ensino 

da disciplina. 

A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau 

numérico de zero a dez. (Art. 56), ressalvo a concessão de prova substitutiva, atribui-se 

nota 0 (zero) ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem 

como ao que nela se utilizar de meio fraudulento. 

 A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do período letivo, 

será a média aritmética simples entre as notas de verificação de aproveitamento e a nota do 

exame final. 

Será concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de 

aproveitamento escolar no período estabelecido no calendário acadêmico, sendo realizada 

mediante requerimento do aluno e em prazo estabelecido pela Secretaria.  Conceder-se-á 

segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde que desde que requerida, no 

prazo improrrogável de 8 (oito) dias que se seguirem à sua realização, uma vez justificada 

a ausência e a juízo do Diretor.  

Segundo o Art. 59 do regimento interno da Faculdade do Futuro, será atendida em 

qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e demais atividades 

escolares, é aprovado: 

I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento não 

inferior a 6 (seis), correspondentemente à média aritmética, sem arredondamento, das notas 

dos trabalhos escolares ou provas; e 

II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento inferior a 6 

(seis), porém não inferior a 3 (três), obtiver nota final não inferior a 5 (cinco) 

correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a nota de aproveitamento e 

a nota de exame final. 

O aluno reprovado por não ter alcançado seja a freqüência, sejam as notas mínimas 

exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de freqüência e 

de aproveitamento estabelecidas no Regimento Interno. 

 É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do semestre 

letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 2 (duas) 

disciplinas deste semestre. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o 

período, ficando porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação. 
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10. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 
 

Projeto de Avaliação e Acompanhamento das Atividades Acadêmicas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Planejamento e Gestão 

 

PROJETO DE AUTO-AVALIAÇÃO 

Faculdade do Futuro 

I. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Auto-Avaliação da Faculdade do Futuro será elaborado em 

cumprimento a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), e tem como base as disposições contidas na 

Portaria MEC 2.051, de 09 de julho de 2004, e as Diretrizes para a Auto-Avaliação das 

Instituições e as Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação, editados pela 

CONAES. 

O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. É integrado por três 

modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes momentos: 

1) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), que se desenvolve em 

duas etapas principais: (a) auto-avaliação – coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) de cada IES; (b) avaliação externa – realizada por comissões designadas 

pelo INEP; 2) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 3) Avaliação do Desempenho 

dos Estudantes (ENADE). 

Em decorrência de sua concepção, o SINAES está apoiado em alguns princípios 

fundamentais para promover a qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e especialmente do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais. Esses princípios são: 

• A responsabilidade social com a qualidade da educação superior. 

• O reconhecimento da diversidade do sistema.  

• O respeito à identidade, à missão e à história das Instituições.  
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• A globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo de indicadores 

considerados em sua relação orgânica.  

• A continuidade do processo avaliativo como instrumento de política educacional para 

cada instituição e o sistema de educação superior em seu conjunto.  

No contexto do SINAES, a auto-avaliação é percebida como um processo contínuo 

por meio do qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, 

buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a 

qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica 

para o necessário aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que 

propicia a constante reorientação de suas ações. 

Para a Faculdade do Futuro a auto-avaliação será um importante instrumento para a 

tomada de decisão e dela resultará uma auto-análise valorativa da coerência entre a missão 

e as políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência, nos 

membros da comunidade acadêmica, de suas qualidades, problemas e desafios para o 

presente e o futuro.  

Para desenvolver o processo de auto-avaliação, a Faculdade do Futuro assume 

como postulados, além da democracia institucional, da liberdade nas ações e ética no fazer, 

da articulação dialógica entre qualidade e quantidade e da sensibilidade institucional para 

mudança, os seguintes princípios norteadores: 

• globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a Instituição; 

• comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e indicadores; 

• respeito à identidade das IES, isto é, consideração das características próprias da 

Instituição; 

• legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e construção de indicadores capazes de 

conferir significado às informações, que devem ser fidedignas; 

• reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo avaliativo, seus 

princípios norteadores e seus critérios. 

Adicionalmente, são pressupostas algumas condições fundamentais, a saber: equipe 

de coordenação; participação dos integrantes da Instituição; compromisso explícito dos 

dirigentes da IES em relação ao processo avaliativo; informações válidas e confiáveis; uso 

efetivo dos resultados; avaliação externa – os resultados da auto-avaliação serão 

submetidos ao olhar externo de especialistas. 
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II. OBJETIVOS DA AUTO-AVALIAÇÃO 

 

A auto-avaliação tem por objetivos gerais: 

• avaliar a Instituição como uma totalidade integrada, permitindo a auto-análise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, 

visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional; 

• gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

institucionalizados e participativos para a sua realização. 

São objetivos específicos: 

• produzir conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Instituição em 

relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços desenvolvidos; 

• pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela 

Instituição; 

• identificar os acertos da Instituição e as possíveis causas dos seus problemas e 

deficiências; 

• aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e 

técnico-administrativo; 

• fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

• tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade; 

• julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

• prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos. 

 

III. ETAPAS DA AUTO-AVALIAÇÃO 

 

O processo de auto-avaliação da Faculdade do Futuro será desenvolvido em três 

etapas, conforme sugerido no documento do INEP: “Orientações Gerais para o Roteiro da 

Auto-Avaliação das Instituições”. 

A primeira etapa consiste na preparação do Projeto de Auto-Avaliação, a segunda 

no seu desenvolvimento e a terceira na consolidação.  

 

1ª Etapa: Preparação 

Constituição da CPA 
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Em atendimento ao disposto no art. 11 da Lei 10.861, de 14/04/2004, será 

constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos da Faculdade do Futuro, de sistematização e de prestação 

das informações solicitadas pelo INEP. 

A CPA será, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da 

auto-avaliação da Faculdade do Futuro. Possuirá autonomia em relação a conselhos e 

demais órgãos colegiados existentes na Instituição. 

Na sua composição, a CPA contará com a participação de representantes de todos 

os segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, 

também, da sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta 

por parte de qualquer um dos segmentos representados.  

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do 

mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA serão objeto de 

regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior da Instituição.  

Os representantes serão escolhidos entre pessoas capazes de assumir a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. 

Para assegurar sua legitimidade junto à comunidade acadêmica, no processo de escolha dos 

seus membros, serão consultados os agentes participantes do processo.  

 

Planejamento 

 

A elaboração do Projeto de Auto-Avaliação compreende a definição de objetivos, 

estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. O calendário 

contempla os prazos para execução das ações principais e datas de eventos (reuniões, 

seminários etc.), observando igualmente os prazos estabelecidos pela Portaria nº 2051/04, 

que regulamenta o SINAES. 

O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, leva em conta as 

características da IES, seu porte e a existência de experiências avaliativas anteriores. 

 

Sensibilização 
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No processo de auto-avaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de 

reuniões, palestras, seminários e outros meios de interlocução.  

A sensibilização tem caráter permanente, sendo realizada tanto nos momentos 

iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre haverá novos elementos 

iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo 

docente ou técnico-administrativo. 

Cabe destacar que a Instituição buscará obter a mais ampla e efetiva participação de 

todos os segmentos de sua comunidade interna e, se possível, também a colaboração de 

membros externos, como ex-alunos e representantes dos setores sociais mais diretamente 

envolvidos com a IES.  

 

2ª Etapa: Desenvolvimento 

 

No desenvolvimento do processo de auto-avaliação é fundamental assegurar a 

coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os 

participantes e a observância aos prazos. Nesta etapa serão desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

(a) realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

(b) sistematização de demandas/idéias/sugestões oriundas destas reuniões; 

(c) realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, apresentação da 

proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação das 

sistematizações dos resultados e outros; 

(d) definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais segmentos da 

comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de evasão etc); 

(e) construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos 

focais e outros; 

(f) definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

(g) definição de formato do relatório de auto-avaliação; 

(h) implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações; 

(i) elaboração de relatórios; e, 

(j) organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação das 

experiências. 
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3ª Etapa: Consolidação 

 

A consolidação consiste na elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 

O relatório final de avaliação deve expressar o resultado do processo de discussão, 

de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de auto-

avaliação. A CPA deverá incorporar, quando estiverem disponíveis, os resultados da 

avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, o relatório deverá apresentar sugestões 

para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem 

implementadas. 

A divulgação, como continuidade do processo de auto-avaliação, oportuniza a 

apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para 

tanto, poderão ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos 

(impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação deverá propiciar, ainda, 

oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo 

sejam tornadas públicas à comunidade interna e externa. 

Ao final do processo de auto-avaliação, será necessária uma reflexão sobre o 

mesmo, visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. O balanço crítico 

permitirá revisão do Projeto de Auto-Avaliação, assim como o replanejamento das 

atividades para a continuidade do processo de avaliação SINAES. 

Deste modo, o processo de avaliação proporcionará não só o auto-conhecimento 

institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como será um balizador da 

avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

 

IV. DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS 
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Em conformidade ao disposto no art. 3º da Lei 10.861/04, as seguintes dimensões 
serão objeto de avaliação: 

I – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Objetivo: Identificar o projeto e/ou missão institucional, em termos de finalidade, 

compromissos, vocação e inserção regional e/ou nacional. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Finalidades, objetivos e compromissos da Instituição, explicitados em documentos 

oficiais. 

2. Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os 

objetivos centrais da Instituição, identificando resultados, dificuldades, carências, 

possibilidades e potencialidades. 

3. Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em 

que a instituição está inserida. 

4. Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional no que diz respeito às 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e 

avaliação institucional. 

Documentação e dados: 

- Plano de Desenvolvimento Institucional. 

- Projeto Pedagógico Institucional. 

- Projeto Pedagógico dos Cursos. 

- Efetiva utilização do PDI como referência para programas e projetos desenvolvidos 

pelas unidades acadêmicas e pela administração central da Instituição. 

- Avaliação e atualização do PDI (realização de seminários, reuniões, consultas). 

- Descrição do perfil de egressos (conhecimentos e competências que devem adquirir 

durante a sua permanência na IES). 

- Descrição do perfil de ingressantes: com base nas demandas regionais e nacionais 

(conhecimentos e competências que devem apresentar). 

 
II – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação, a Extensão. 

Objetivo: Explicitar as políticas de formação acadêmico-científica, profissional e 

cidadã; de construção e disseminação do conhecimento; de articulação interna, que 

favorece a iniciação científica e profissional de estudantes, os grupos de pesquisa e o 

desenvolvimento de projetos de extensão. 

A. ENSINO 
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Tópicos a serem avaliados: 

1. Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, metodologias, 

planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da aprendizagem) de acordo com os fins 

da Instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área. 

2. Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações e 

utilização de processos participativos de construção do conhecimento. 

3. Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as 

necessidades individuais. 

4. Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o 

apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso 

das novas tecnologias no ensino. 

Documentação e dados: 

- Currículos e programas de estudos. 

- Mecanismos, acordos e conclusões da revisão, atualização e renovações dos currículos 

e programas de estudo. 

- Responsáveis pelas ações de atualização dos documentos da IES. 

- Sistematização das atividades de extensão (programas, descrição de atividades, número 

de estudantes participantes). 

- Acompanhamento e avaliação do impacto das atividades de extensão. 

- Grupos de trabalho, bolsas outorgadas, estímulos à pesquisa. 

- Convênios e acordos com outras instituições públicas e privadas, organizações 

profissionais e empresariais, associações, centros assistenciais. 

 
III – Responsabilidade Social da Instituição.  

Objetivo: Explicitar o compromisso social da Instituição enquanto portadora da 

educação como bem público e expressão da sociedade democrática e pluricultural, de 

respeito pela diferença e de solidariedade. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e dos 

impactos das atividades científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional 

e nacional. 

2. Natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo e com o mercado de 

trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis. 
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3. Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de 

atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa etc. 

Documentação e dados: 

- Critérios que a Instituição utiliza para a abertura de cursos e ampliação de vagas. 

- Contribuição da Instituição na criação de conhecimentos para o desenvolvimento 

científico, técnico ou cultural. 

- Caracterização e pertinência das atividades da IES nas áreas de educação, saúde, 

lazer, cultura, cidadania, solidariedade, organizações econômicas e sociais, meio 

ambiente, patrimônio cultural, planejamento urbano, desenvolvimento econômico, entre 

outras. 

- Descrição e sistematização das atividades relacionadas com cooperativas, ONGs, 

corais, centros de saúde, escolas, clubes, sindicatos, partidos políticos ou outras. 

- Evidências da vinculação dessas atividades com o desenvolvimento das finalidades da 

Instituição. 

- Dados sobre bolsas, descontos e outras evidências de políticas institucionais de 

inclusão de estudantes em situação econômica desfavorecida. 

- Lista de estudantes/docentes/técnico-administrativos portadores de necessidades 

especiais. Estratégias pedagógico-didáticas empregadas. 

- Convênios e acordos com outras instituições públicas e privadas, organizações 

profissionais e empresariais, associações, centros assistenciais. 

 
IV – Comunicação com a Sociedade. 

Objetivo: Identificar as formas de aproximação efetiva entre IES e sociedade, de tal sorte 

que a comunidade participe ativamente da vida da acadêmica, bem como a IES se 

comprometa efetivamente com a melhoria das condições de vida da comunidade, ao 

repartir com ela o saber que produz e as informações que detém. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa. 

2. Imagem pública da Instituição nos meios de comunicação social. 

Documentação e dados: 

- Meios e canais de comunicação utilizados para publicizar as atividades da Instituição 

na comunidade externa. 

- Regimentos e manuais de circulação interna informando sobre procedimentos. 

- Folhetos e jornais para divulgação interna, existência de sítios-web de divulgação. 
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Análises sobre sua eficácia. 

- Guia do aluno ou semelhante que contenha informações sobre Projeto Pedagógico do 

Curso, disciplinas, créditos, horários de funcionamento e outros. 

- Questionários destinados aos membros dos diversos segmentos da Instituição avaliando 

a efetividade da comunicação e a circulação das informações na instituição. 

- Questionários para os estudantes, docentes e técnico-administrativos indagando e 

avaliando as estratégias mais eficazes e os problemas na circulação das informações. 

- Procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta. 

 
V – Políticas de Pessoal. 

Objetivo: Explicitar as políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento e 

capacitação do pessoal docente e técnico-administrativo, associando-os com planos de 

carreira condizentes com a magnitude das tarefas a serem desenvolvidas e com 

condições objetivas de trabalho. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários técnico-

administrativos com critérios claros de admissão e de progressão. 

2. Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 

docentes e funcionários técnico-administrativos. 

3. Clima institucional, relações inter-pessoais, estrutura de poder, graus de satisfação 

pessoal e profissional. 

A. DOCENTES 

Documentação e dados: 

- Nº de docentes em tempo integral, parcial e horistas. 

- Nº de docentes doutores, mestres e especialistas com respectivos regimes de trabalho. 

- Experiência profissional no magistério superior. 

- Experiência profissional fora do magistério superior. 

- Formação didático-pedagógica. 

- Nº de publicações por docente. 

- Critérios de ingresso na Instituição e de progressão na carreira. 

- Políticas de capacitação e de avaliações de desempenho. 

- Pesquisas e/ou estudos sobre docentes com as condições de trabalho, recursos, 

formação dos técnico-administrativos. 

B. TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
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Documentação e dados: 

- Nº de funcionários técnico-administrativos. 

- Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos. 

- Envolvimento de funcionários técnico-administrativos com pesquisa e extensão. 

- Experiência profissional. 

- Critérios de ingresso na Instituição. 

- Critérios de progressão na carreira. 

- Políticas de capacitação. 

- Avaliações de desempenho. 

- Pesquisas e/ ou estudos sobre a satisfação dos funcionários técnico-administrativos 

com as condições de trabalho, recursos, formação dos técnico-administrativos. 

 
 

VI – Organização e Gestão da Instituição. 

Objetivo: Avaliar os meios de gestão para cumprir os objetivos e projetos institucionais, 

a qualidade da gestão democrática, em especial nos órgãos colegiados, as relações de 

poder entre estruturas acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de 

desenvolvimento e expansão institucional. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da gestão ao 

cumprimento dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a estrutura 

organizacional oficial e real. 

2. Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados. 

3. Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 

educativas. 

4. Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções 

5. Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática). 

6. Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão central 

ou fluida em todos os níveis). 

Documentação e dados: 

- Atas dos órgãos colegiados. 

- Regulamentos internos, normas acadêmicas, regimentos e estatutos da Instituição. 

- Funcionamento do sistema de registro acadêmico. 

- Funcionamento do sistema e recursos de informação. 
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- Mecanismos de controle de normas acadêmicas. 

- Organogramas. 

 
VII – Infra-Estrutura Física. 

Objetivo: Analisar a infra-estrutura da Instituição, relacionando-a com as atividades 

acadêmicas de formação, de produção e disseminação de conhecimentos e com as 

finalidades próprias da IES; 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Adequação da infra-estrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, 

áreas de lazer, transporte, hospitais, equipamentos de informática, rede de informações e 

outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2. Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à 

utilização dos meios em função dos fins. 

3. Utilização da infra-estrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

Documentação e dados: 

- Nº de salas de aula. 

- Nº de instalações administrativas. 

- Nº e condições das salas de docentes. 

- Nº e condições das salas de reuniões. 

- Nº e condições dos gabinetes de trabalho. 

- Nº e condições das salas de conferência/auditórios. 

- Nº e condições das instalações sanitárias. 

- Existência de áreas de convivência. 

- Acessos para portadores de necessidades especiais. 

- Nº de equipamentos (informática, laboratórios, apoio administrativo). 

- Nº de bibliotecas (central e setoriais). 

- Acesso a bases de dados e bibliotecas virtuais. 

- Nº de livros, periódicos e títulos em geral. 

- Nº e condições de laboratórios de informática. 

- Nº De equipamentos informáticos e condições de uso e acesso pelos estudantes. 

- Nº e condições de laboratórios específicos. 

- Descrição do plano de segurança, proteção de riscos e proteção ambiental. 

- Questionários de satisfação dos usuários sobre as instalações em geral e especialmente 

sobre a biblioteca, laboratórios e equipamentos informáticos. 
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VIII – Planejamento e Avaliação. 

Objetivo: Avaliar a integração entre o planejamento e a avaliação, elementos de um 

mesmo continuum, partícipes do processo de gestão da educação superior. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Adequação e efetividade do (plano estratégico) planejamento geral da Instituição e 

sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e com os projetos pedagógicos dos 

cursos. 

2. Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 

especialmente das atividades educativas. 

Documentação e dados: 

- Projeto Pedagógico Institucional. 

- Projeto Pedagógico dos Cursos. 

- Relatórios parciais de auto-avaliação. 

- Relatório final de auto-avaliação. 

- Ações decorrentes das conclusões da auto-avaliação. 

- Nº de eventos e seminários de difusão dos processos de auto-avaliação. 

 
IX – Políticas de Atendimento aos Estudantes. 

Objetivo: Analisar as formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida 

acadêmica e os programas através do quais a IES busca atender aos princípios inerentes 

à qualidade de vida estudantil. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, 

acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua relação 

com as políticas públicas e com o contexto social. 

2. Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria), 

iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio 

estudantil. 

3. Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e 

outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas. 

4. Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação continuada. 

5. Inserção profissional dos egressos. 
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6. Participação dos egressos na vida da Instituição. 

Documentação e dados: 

- Pesquisas ou estudos sobre os egressos e/ou empregadores dos mesmos. 

- Dados sobre a ocupação dos egressos. 

- Evidências de atividades de formação continuada para os egressos. 

- Nº de Candidatos. 

- Nº de Ingressantes. 

- Nº de Estudantes matriculados por curso. 

- Nº de Estudantes com bolsas. 

- Nº médio de estudantes por turma. 

- Nº de bolsas e estímulos concedidos. 

- Nº de intercâmbios realizados. 

- Nº de eventos realizados. 

- Nº de participações em eventos. 

- Nº de trabalhos de estudantes publicados. 

 
X – Sustentabilidade Financeira. 

Objetivo: Avaliar a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e 

estratégias de gestão acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos 

recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades 

estabelecidas. 

Tópicos a serem avaliados: 

1. Sustentabilidade financeira da Instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos. 

2. Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Documentação e dados: 

- Aluno tempo integral/técnico-administrativo. 

- Planilha de contratação de pessoal docente 

- Planilha de contratação de pessoal técnico-administrativo. 

- Planilha financeira que compõe o PDI. 

- Tabela de cursos oferecidos pela IES. 

- Folhas de pagamento dos docentes e dos técnico-administrativos (últimos 6 meses). 

- Planilha de liberação de verbas para capacitação de docentes e técnico-
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administrativos. 

- Planilha de liberação de verbas para auxílio de custo para participação em eventos 

pelos discentes. 

- Planilha de gastos com multas (trabalhistas e outras). 

 

V. INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS 

 

Os instrumentos de avaliação interna serão desenvolvidos a partir da definição das 

variáveis e dos itens de controles da qualidade associados a cada uma das dez dimensões 

contidas no art. 3º da Lei 10.861/04. Esses instrumentos deverão contemplar abordagens 

quantitativas e qualitativas. A escala de valores de 1 a 5, a serem atribuídos às dimensões 

avaliadas, guarda analogia com o critério de pontuação preconizado para o SINAES. 

A definição dos instrumentos resultará dos trabalhos dos Grupos constituídos por 

dimensão da avaliação institucional. A princípio, foram selecionados os seguintes 

instrumentos: entrevistas com os dirigentes da IES e porcentagem representativa de 

professores, técnico-administrativos e discentes, seguindo-se as dez dimensões propostas; 

questionários para análise do tipo survey, com todos os membros da Instituição; grupos 

focais; análise documental e observação, e etc. 

 

VI. FORMAS DE ANÁLISE E DE TRATAMENTO DOS DADOS E 

INFORMAÇÕES 

 

Inicialmente se procederá a coleta dos dados e informações necessários ao trabalho. 

A coleta será direta e periódica, com intervalos de tempo constantes. Obtidos os dados, 

estes serão cuidadosamente criticados, a procura de possíveis falhas e imperfeições, a fim 

de não se incorrer em erros grosseiros, que possam influir sensivelmente nos resultados. 

Esta crítica interna visa a observação dos elementos originais dos dados da coleta. 

O tratamento dos dados e informações consiste no processamento destes dados 

obtidos e na sua disposição mediante critérios de classificação manual e/ou eletrônica. Os 

dados serão apresentados sob forma de tabelas e gráficos, para tornar mais fácil o seu 

exame assim como do objeto de tratamento estatístico. 

Após a apresentação dos dados se calculará as medidas típicas convenientes para se 

proceder a análise dos resultados obtidos, através de métodos estatísticos. E obter dessa 
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análise os resultados que permitiram concluir e realizar previsões a cerca dos itens 

avaliados. O relato das conclusões, de modo que sejam facilmente entendidas por quem as 

for usar na tomada de decisões, como todo o trabalho de auto-avaliação é de 

responsabilidade da CPA. 

Por meio de sondagem, de coleta de dados e de recenseamento de opiniões, poder-se-

á conhecer a realidade institucional, o corpo social, os recursos financeiros disponíveis, a 

qualidade da infra-estrutura e as expectativas da comunidade sobre a Instituição e desta 

com a comunidade, para rever suas metas, seus objetivos com maior possibilidade de 

serem alcançados a curto, médio ou longo prazo. 

O tratamento dos dados será realizado então por métodos estatísticos e os resultados 

serão sistematizados para maior compreensão e utilização mais adequada. 

O conjunto de informações obtido, após trabalho de análise e interpretação, permitirá 

compor uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e sociais da 

Instituição, identificando possíveis causas de problemas, bem como possibilidades e 

potencialidades.  

 

VII. FORMAS DE INTEGRAÇÃO DA AVALIAÇÃO (Auto-Avalia ção, Avaliação de 

Cursos, Avaliação de Desempenho de Estudantes e Avaliação Externa) 

 

Na elaboração do relatório final do processo de auto-avaliação serão incorporados, 

quando estiverem disponíveis, os resultados da avaliação de cursos, de desempenho de 

estudantes e avaliação externa. 

A análise contemplará de forma objetiva a correlação entre os resultados obtidos 

pela Faculdade do Futuro nessas avaliações e no processo de auto-avaliação, tendo como 

parâmetro os indicadores estabelecidos nos instrumentos de avaliação oficial.   

Em sua proposta, o SINAES prevê a articulação entre a avaliação da IES (interna e 

externa), a avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE). 

As políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fins, ou seja, ensino, 

pesquisa e extensão, além das atividades-meio, caracterizadas pelo planejamento e gestão 

da Instituição, abrangerão toda a comunidade acadêmica, articulando diferentes 

perspectivas o que garantirá um melhor entendimento da realidade institucional. 

A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorrerá pela 

contextualização destes com as características da demanda e do ambiente externo, 
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respeitando-se as limitações regionais para que possam ser superadas pelas estratégias 

desenvolvidas a partir do processo avaliativo. 

 

VIII. PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO 

 

O processo de auto-avaliação deverá ser realizado e divulgado, conforme 

cronograma traçado pela CPA. Na sua totalidade, a realização da auto-avaliação, 

considerada todas as suas etapas, terá uma periodicidade de dois anos.  

A periodicidade da avaliação de cada dimensão será definida, mediante consultas 

aos diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendidas a Lei 10.861/04, a Portaria 

MEC 2.051/2004, os documentos Diretrizes para a Auto-Avaliação das Instituições e 

Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições, o Regimento, o 

Projeto Pedagógico Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional e demais 

documentos internos, aprovados pelo colegiado superior. A definição da periodicidade 

depende de cada dimensão avaliada. Alunos e professores, por exemplo, deverão ser 

avaliados semestralmente. A periodicidade das demais dimensões depende sobremaneira 

das met4as definidas para a avaliação. 

Anualmente, a CPA promoverá a avaliação da metodologia utilizada, com o 

objetivo de aperfeiçoar o processo de auto-avaliação, como instrumento de planejamento e 

gestão acadêmico-administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação 

superior, aprovadas pelo Poder Público. 

 

Formas de Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa, 

incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

 

Em atendimento ao disposto no art. 11 da Lei 10.861, de 14/04/2004, será 

constituída pela Faculdade do Futuro, a Comissão Própria de Avaliação – CPA com as 

atribuições de condução dos processos de avaliação internos da Instituição de Ensino 

Superior, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP. 

Na sua composição, a CPA contará com a participação de representantes de todos 

os segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, 

também, da sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta 

por parte de qualquer um dos segmentos representados.  
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O processo de auto-avaliação liderado pela Comissão Própria de Avaliação, contará 

com a participação de toda a comunidade acadêmica, isto é, docentes, discentes, e corpo 

técnico-administrativo, além de representantes da sociedade civil organizada. Por outro 

lado, os Grupos de Trabalho que vierem a ser constituídos para estudarem problemas 

específicos no contexto da avaliação, deverão contar também, sempre que possível, com a 

participação de representantes dos segmentos diretamente envolvidos. 

 

Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

 

Os resultados do processo de auto-avaliação serão encaminhados à instância 

superior da IES, a quem compete a (re)definição e implementação das políticas acadêmicas 

que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da avaliação subsidiarão as ações internas 

e a (re)formulação do Plano de Desenvolvimento da Instituição e do Projeto Pedagógico 

Institucional. 

O conhecimento, gerado pelo processo de auto-avaliação e disponibilizado à 

comunidade acadêmica, aos avaliadores externos e a sociedade, tem uma finalidade clara 

de priorizar ações de curto, médio e longo prazo, planejar de modo compartilhado e 

estabelecer etapas para alcançar metas simples ou mais complexas que comprometam a 

Instituição para o futuro.  

O Projeto de Auto-Avaliação da Faculdade do Futuro disponibilizará indicadores 

para a revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. Ele é 

uma ferramenta para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de 

acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático de 

informações à sociedade.  

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, garantindo a 

melhoria da qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, será realizada uma 

análise criteriosa dos resultados do processo de avaliação. 

Os relatórios gerados servem para que a Instituição identifique os acertos e as 

ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades envolvendo-se num processo 

de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo assim a direção 

efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também 

servem de base para revisar o planejamento do PDI, bem como os projetos pedagógicos 

dos cursos. 
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O conhecimento das estratégias adequadas norteia as decisões no sentido de 

disseminá-las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não 

apresentam resultados satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para 

introdução de novos caminhos. 

Uma vez que o trabalho tem como objetivo apontar os pontos fortes e fracos da 

Instituição, permitindo alterações favoráveis, os resultados obtidos serão cuidadosamente 

analisados pelos diretores, coordenadores, professores e, especialmente, pela Comissão 

Própria de Avaliação - CPA. 

 
11. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

11.1. DOS ÓRGÃOS 

A administração do instituto é exercida pelos seguintes órgãos gerais: 

- Conselho Superior; 

- Diretoria; 

- Colegiado de curso; 

- Coordenadoria de curso;  

- Instituto Superior de Educação. 

 

O Conselho Superior, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, 

didático-científica e disciplinar, é constituído: pelo diretor, seu Presidente; pelos 

Coordenadores de Curso; por 3 (três) representantes dos professores titulares, eleitos por 

seus pares; por 3 (três) representantes dos professores assistentes, eleitos por seus pares; 

por 2 (dois) representantes da Comunidade; por 2 (dois) representantes da Mantenedora, 

por ela indicados e por um representante do corpo discente, indicado na forma da 

legislação vigente. 

Compete ao Conselho Superior: aprovar, na sua instância, o Regimento da 

Faculdade do Futuro com seu respectivo anexo e alterações, submetendo-o à aprovação do 

Conselho Nacional de Educação; aprovar o calendário acadêmico e o horário de 

funcionamento dos cursos da Faculdade do Futuro; aprovar o plano semestral de atividades 

e a proposta orçamentária da Faculdade do Futuro, elaborados pelo Diretor; deliberar sobre 

a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de cursos de graduação, pós-

graduação e seqüenciais, suas vagas, planos curriculares e questões sobre sua 

aplicabilidade, na forma da Lei; apurar responsabilidades do Diretor e dos Coordenadores 



 51

de Curso, quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não 

cumprimento da legislação do ensino ou deste Regimento; decidir os recursos interpostos 

de decisões dos demais órgãos, em matéria didático-científica e disciplinar; apreciar o 

relatório semestral da Diretoria; superintender e coordenar em nível superior todas as 

atividades acadêmicas desenvolvidas pela Faculdade do Futuro; fixar normas gerais e 

complementares as deste Regimento sobre processo seletivo de ingresso aos cursos de 

graduação, currículos, planos de ensino, programas de pesquisa e extensão, matrículas, 

transferências, adaptações, aproveitamento de estudos, avaliação escolar e de curso, planos 

de estudos especiais, e outro que se incluam no âmbito de suas competências; decidir sobre 

a concessão de dignidades acadêmicas; deliberar sobre providências destinadas a prevenir 

ou corrigir atos de indisciplina coletiva e individual; deliberar quanto à paralisação total 

das atividades da Faculdade do Futuro; apreciar atos do Diretor, praticados ad referendum 

deste Colegiado; e exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no 

Regimento Geral da Faculdade do Futuro. 

A Diretoria é exercida pelo Diretor, é o órgão de superintendência, administração, 

coordenação e fiscalização executiva das atividades da Faculdade do Futuro. 

São atribuições do Diretor: supervisionar, superintender, dirigir e coordenar todas as 

atividades da Faculdade do Futuro; representar a Faculdade do Futuro, interna e 

externamente, ativa e passivamente, no âmbito de suas atribuições; convocar e presidir as 

reuniões do Conselho Superior, com direito a voz e voto de qualidade; elaborar o plano 

semestral de atividades da Faculdade do Futuro e encaminhá-lo à aprovação do Conselho 

Superior; submeter à apreciação e aprovação do Conselho Superior, a prestação de contas e 

o relatório de atividades do exercício anterior; designar e dar posse aos Coordenadores de 

Curso, Secretário, respeitadas as condições estabelecidas no Regimento Geral; propor a 

admissão de pessoal docente e técnico-administrativo para contratação pela Mantenedora; 

apresentar propostas orçamentárias para apreciação e aprovação do Conselho Superior; 

designar comissões para proceder aos inquéritos administrativos; fiscalizar o cumprimento 

do regime escolar e execução dos programas e horários; aplicar o regime disciplinar, 

conforme os dispositivos expressos no Regimento Geral; zelar pela manutenção da ordem 

e disciplina no âmbito da Faculdade do Futuro, respondendo por abuso ou omissão; propor 

ao Conselho Superior a concessão de títulos honoríficos ou benemerência; conferir graus, 

expedir diplomas, títulos e certificados escolares; encaminhar aos órgãos competentes da 

Faculdade do Futuro, recursos de professores, funcionários e alunos; decidir aos casos de 

natureza urgente ou que impliquem matéria omissa ou duvidosa, neste Regimento, ad 
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referendum da Conselho Superior; autorizar pronunciamentos públicos que envolvam o 

nome da Faculdade do Futuro; e cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento e da 

legislação em vigor. 

O Colegiado de curso é órgão responsável pela coordenação didática de cada curso 

e é constituído de 5 (cinco) docentes que ministram disciplinas de matérias distintas do 

currículo do curso, pelo coordenador do curso e um representante do corpo discente. 

São competências do Colegiado de Curso: fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das 

disciplinas, com suas ementas e respectivos programas; elaborar o currículo do curso e 

suas alterações com a indicação das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com 

as diretrizes curriculares emanadas do poder Público; promover a avaliação do curso; 

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

interessados; colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação e 

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

órgãos colegiados. 

A Coordenadoria de curso é exercido pelo Coordenador de curso que possui as 

seguintes atribuições: convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; representar a 

Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da Faculdade do Futuro; elaborar 

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

calendário acadêmico; orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; fiscalizar 

a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e planos de ensino, bem 

como a execução dos demais projetos da Coordenadoria; acompanhar e autorizar estágios 

curriculares e extracurriculares no âmbito de seu curso; homologar aproveitamento de 

estudos e propostas de adaptações de curso; exercer o poder disciplinar no âmbito do 

curso; executar e fazer executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas dos demais 

órgãos da Faculdade do Futuro; e exercer as demais atribuições previstas no Regimento 

Geral e aquelas que lhe forem atribuídas pelo Diretor e demais órgãos da Faculdade do 

Futuro. 

O Instituto Superior de Educação da Faculdade do Futuro é uma coordenação 

formalmente constituída a qual será responsável por articular a formação, execução e 

avaliação do projeto institucional de formação de professores. 

 

11.2. DOS ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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A Secretaria Geral é o órgão suplementar responsável pelo acompanhamento e 

controle da vida acadêmica. 

Compete ao Secretario Geral e aos serviços sob sua responsabilidade, observado o 

regulamento próprio: administrar a Secretaria de Controle Acadêmico; planejar, organizar, 

coordenar, dirigir e controlar as atividades inerentes ao registro acadêmico; cumprir as 

deliberações referentes à vida acadêmica; instruir processos acadêmicos quando solicitado 

pelo Departamento; elaborar o relatório de atividades e apresenta-lo à Diretoria. 

O corpo técnico-administrativo é constituído por todos os servidores não docentes e 

tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento do Instituto. 

Informações mais detalhadas sobre a administração acadêmica do curso estão 

especificadas no Regimento Interno que encontra-se na instituição. 

 
12. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Introdução 

A administração salarial constitui-se em um conjunto de atividades destinadas ao 

estabelecimento de um plano salarial que fixe as remunerações no instituto, a execução 

deste plano e o seu controle. 

É extremamente complexo o mecanismo de motivação do empregado voltada para o 

trabalho. E o salário é nesse mecanismo, um dos fatores dominantes da motivação 

profissional. Um salário correto possibilita ao empregado atingir, mais bem motivado, seus 

objetivos na Instituição, para a qual trabalha. 

A Política Salarial pode ser definida como sendo um conjunto de princípio e 

diretrizes que refletem a orientação e a filosofia da Instituição, no que tange aos assuntos 

de remuneração de seus empregados. Sendo dinâmica, a política salarial evolui e se 

aperfeiçoa diante de situações que se alteram com rapidez nas relações de trabalho.  

 

Conceituação 

 

Plano de cargos, funções e salários – Sistema integrado, cujo conteúdo abrange a 

estrutura de cargos, unções e salários e as normas e procedimentos para a sua 

operacionalização. 
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Estrutura – Compreende a organização dos cargos em função da natureza das 

tarefas e dos requisitos exigidos.  

Função – Conjunto de deveres e responsabilidades que requerem o serviço de um 

indivíduo. 

Cargo – Conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à natureza das 

tarefas executadas e as especificações exigidas dos ocupantes. 

Função Gratificada – É a função para o qual o empregado é designado, em caráter 

de confiança, para chefia ou supervisão de unidades administrativas.  

Carreira - É uma seqüência hierárquica de cargos de mesma natureza com 

requisitos e títulos diferentes.  

Estrutura de Salários - Organização dos salários que permite a construção de 

escalas e curvas, de modo a refletir os valores relativos as funções e cargos na estrutura.     

Escala Salarial – É um conjunto progressivo de faixas salariais, de acordo com os 

valores relativos das funções e cargos determinados, em função de sua  importância.  

Amplitude da Faixa Salarial - A distância percentual entre os valores dos níveis 

máximos e mínimos de cada faixa.  

Faixa Salarial – É o conjunto progressivo de valores que estabelece a remuneração 

de um determinado cargo, ou de um grupo de funções, classificados em um mesmo grupo 

salarial.  

Classe – Agrupamento hierárquico de funções segundo critérios de complexidades 

e similares funcionais.  

Nível Salarial – Cada um dos valores de uma faixa de salarial.  

Gratificação de função – É a gratificação financeira concedida ao empregado que 

ocupa a função gratificada, e varia em função do nível hierárquico da unidade chefiada.  

Estrutura de cargos – O modelo aprovado que agrupa os cargos, na hierarquia 

ocupacional, em 05 ( cinco) classes distintas: Operacional, Auxiliar, Assistente, Técnico e 

Técnico Especialista.  

Cada função, cada Cargo está estruturada em graus de maturação recebendo para sua 

identificação sufixos, I, II e III, que indicam o grau de maturidade do funcionário no cargo. 

Carreira - A Evolução do empregado depende de vaga no quadro de pessoal e do 

preenchimento dos requisitos e qualificações exigidas pela função. 

 

Alteração Salarial  
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Promoção – É o ato mediante o qual o empregado integrante do corpo técnico-

administrativo, ascende de uma classe, grupo salarial ou de um nível salarial para outro, a 

saber:  

Promoção Horizontal – Aumento salarial decorrente da mudança do nível salarial, 

movimentação do funcionário dentro da mesma faixa salarial passando para o nível 

subseqüente. Será precedida mediante avaliação de desempenho que caracterizará o 

desenvolvimento do funcionário em relação as tarefas,estabelecendo o mérito do aumento 

salarial: ou a contagem do tempo de serviço  para fins de movimentação salarial do 

funcionário, a saber:  

 
Faixa Salarial Tempo de Serviço 

0 Até 3 meses(admissão) 
I Até 4 anos 
II Até 8 anos 
III Até 12 anos 
IV Até 16 anos 
V Até 20 anos 
VI Até 24 anos 
VII Até 28 anos 
VIII Até 32 anos 
VIX Até 36 anos 
X Até 36 anos 

  
Promoção Vertical - É a movimentação do funcionário para outro grupo salarial, e 

deverá respeitar alguns critérios;  

Vaga; conhecimentos das regras mínimas de conduta; operação de equipamentos e/ou 

procedimentos específicos; formação técnica; formação teórica na área da ocupação; 

avaliação do desempenho.  

Preenchimento de vagas – A movimentação dentro da mesma função, diferentes 

níveis de maturação não exige existência de vaga. Na vacância de uma função, dar 

prioridade ao processo de seleção interna, promovendo assim a movimentação vertical Esta 

movimentação configura uma promoção para um cargo hierarquicamente superior. 

Exigindo, portanto a existência de vaga no quadro de pessoal.  

 
Manutenção 
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A manutenção do plano deve, de modo permanente, considerar como tarefas a 

serem desenvolvidas:  

Estrutura formal da instituição – Toda e qualquer alteração referente ao quadro, 

ditada por modificações de tarefas, desenvolvimento de novas tecnologias, criação de 

novas áreas de trabalhos, deverão ser informadas, por escrito à área de recursos humanos, 

para as providências quanto ao ajustamento do plano.  

Recursos Humanos – Revisar periodicamente  a estrutura salarial mediante pesquisa 

salarial no mercado de mão de obra e junto a instituições concêntricas, a fim de procurar 

promover o equilíbrio interno /externo. – Auditar periodicamente funções, objetivando 

identificar possíveis desvios de tarefas e conseqüentemente adoção de medidas corretivas. 

Conforme Regulamento do Corpo Técnico-Administrativo em Anexo I deste projeto.  

 
13. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida é registrada na categoria 

Escolar e Universitária, pelo Conselho Regional de Biblioteconomia – 6 ªregião. 

A Biblioteca tem como finalidade básica oferecer suporte informacional aos programas de 

ensino, pesquisa e extensão, atendendo alunos, professores, pesquisadores, funcionários e 

comunidade em geral promovendo a disseminação da informação. Para tanto, conta com 

convênios de utilização recíproca de acervos e intercâmbio do tipo COMUT e está ligada à 

rede mundial INTERNET, através de antena de rádio, considerada como Internet sem fio. 

A Biblioteca da faculdade tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o material 

bibliográfico adequado tanto para uso do corpo docente, discente e técnico-administrativo, 

como para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários o hábito da leitura, a 

capacidade de pesquisa, enriquecimento das experiências pessoais e culturais e também 

promovendo a cultura e o entretenimento. A biblioteca é normatizada pelo Regulamento da 

Biblioteca da IES (Anexo II deste projeto). 

 

Horário de Funcionamento 

Período Letivo: De Segunda a Sexta: de 8h às 22h 30min 

A Biblioteca poderá funcionar em finais de semana, feriados e férias, caso haja 

determinação da diretoria à qual está subordinada. 

 

Infra-estrutura física da biblioteca 
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A biblioteca ocupa hoje o espaço de 358,48m², assim distribuídos: 

 

� Sala de estudo em grupo: 25m² 

A Biblioteca conta com espaço devidamente especificado no layout do prédio da 

faculdade, específico para leitura e trabalhos em grupo. É um lugar ventilado e com 

iluminação adequada, facilitando a leitura; ocupado por 03 mesas com 06 cadeiras, 

proporcionando a estrutura necessária ao trabalho acadêmico. 

 

� Sala de estudo individual: 25m² 

A Biblioteca conta com um espaço para estudos individuais, em que o usuário tem 

tranqüilidade para o trabalho acadêmico, contendo 16 cabines com mesas e cadeiras 

individuais. 

 

� Espaço de serviços administrativos e processamento técnico do acervo e 

estudo: 31m² 

A Biblioteca conta com um espaço para atendimento e processamento técnico do acervo, 

no qual os funcionários têm espaço para trabalhar com eficiência. 

 

� Acervo: 50 m² 

 

Conteúdo físico da Biblioteca 

 

� 01 arquivo armário 

� 02 armários 

� 02 estantes de exposição para livros e revistas  

� 01 impressora Jato de tinta 

� 09 computadores para usuários 

� 02 computadores para atendimento 

� 01 computador para processamento técnico 

� 13 estantes de livros 

� 90 cadeiras 

� 15 mesas sextavadas  

� 16 cabines de estudos individuais 

� 01 telefone 
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Instalações para o acervo 

 

O Acervo é constituído basicamente de livros, Cds, Dvds, fitas de vídeo e periódicos nas 

áreas de atuação da Faculdade. Esse contém atualmente: 

 

� Livros: aproximadamente 3.500 exemplares incorporados ao acervo. O acervo de 

livros está disponibilizado em base de dados, Sistema Giz . 

� Periódicos: conta com 60 títulos  de periódicos. A Instituição se compromete a 

assinar publicações referentes aos cursos em quantidade suficiente para atender a 

demanda discente. Os títulos mais específicos são selecionados pela coordenadoria 

dos cursos. 

� Materiais especiais: 219 fitas de vídeo. Os títulos são adquiridos a pedido dos 

professores, coordenadores e da direção da Faculdade. São adquiridas as principais 

publicações na área do curso proposto nos seus diversos formatos: filmes, CD 

ROMS, Dvds e outros. 

 

Formas de Atualização e Expansão do Acervo 

 

O acervo específico é formado pelas bibliografias básicas e complementares estabelecidas 

juntamente com o ementário das disciplinas ofertadas pelo curso, conforme descrito no 

projeto pedagógico. Além dessas, o acervo conta com títulos de obras de referência 

fundamentais para o referencial teórico da área. 

Os títulos que têm suas edições esgotadas estão sendo “garimpados” nas livrarias e/ou 

serão substituídos pelos professores das disciplinas.  

O acervo, de modo geral, é composto de materiais impressos (obra de referência, obras 

gerais, periódicos, monografias). 

O corpo docente tem a responsabilidade de elaborar lista bibliográfica no início do período 

letivo, contendo os títulos de livros e periódicos que serão utilizados como base para todo o 

ano letivo e encaminhá-la à Biblioteca para verificação na base de dados (nº de exemplares 

disponíveis). A atualização de vídeos e CD-ROMs poderá ser indicada por professores, 

coordenadores de curso e diretores, mediante catálogo e outros. 

O acervo será ampliado e atualizado mediante disponibilização de recurso orçamentário da 

faculdade, conforme previsão de investimento disposto no Planejamento Econômico-
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Financeiro. Os valores provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pela Biblioteca 

também poderão ser utilizados para a aquisição e manutenção do acervo.  

A presente meta visa à ampliação e adequação do acervo da Biblioteca PROFESSORA 

IVONNE RIBEIRO DE ALMEIDA para a implantação de um Centro de Excelência em 

recuperação e disseminação da informação nas áreas de: Enfermagem, Farmácia, Ciências 

Biológicas, Educação Física, etc. 

A Biblioteca deverá viabilizar produtos e serviços diferenciados que irão contribuir para 

que ela seja percebida pelo nicho de estudantes dos cursos fundamentais como um atrativo 

a mais para sua entrada e permanência na Instituição. 

O objetivo da biblioteca é formar, desenvolver, processar tecnicamente o acervo e 

disseminá-lo junto à comunidade acadêmica, utilizando-se de suportes audiovisuais e 

tecnológicos de última geração. 

 

Condições de Acesso ao Material Bibliográfico 

� Livre acesso as estantes; 

� Empréstimo entre bibliotecas; 

� Formas de Consulta e Empréstimo do acervo; 

� Acesso interno; 

� Acesso externo. 

� Formas de Consulta e Empréstimo do acervo 

 

A Biblioteca funciona com sistema de empréstimos domiciliares e consultas in loco. Está 

aberta para, alunos, professores, pessoal técnico-administrativo, podendo ser utilizada pela 

Comunidade, dentro das possibilidades de atendimento. O prazo normal de empréstimo é 

de 07 dias para professores e de 02 dias para alunos e funcionários, renovável por igual 

período, desde que a publicação não tenha sido solicitada por outro usuário. A consulta e o 

empréstimo estão especificados no Regulamento da Biblioteca. 

Para administrar a circulação dos itens do acervo foi adquirido  um software,  Giz onde é 

realizado o processo de empréstimo e de devolução. O sistema também oferece reserva de 

material bibliográfico, relatórios e estatísticas quanto à freqüência, uso, pendência de 

usuário e outros.  

 

Acesso Interno 

Podem ser acessadas na Biblioteca as seguintes bases de dados e bibliotecas virtuais: 



 60

� SCIELO; 

� PROSSIGA; 

� Biblioteca Virtual de Enfermagem; 

� Biblioteca Virtual de Psicologia; 

� ReBAP  

� Acervo da biblioteca: 

� Livros, pelo catálogo on-line (Giz); 

� Periódicos (Kardex); 

� Materiais especiais (mapas, fitas de vídeos, cd-rom e outros). 

� Fontes de informação em CD-ROM: 

� Fontes primárias e secundárias para consulta e pesquisa. 

 

Acesso Externo 

A Biblioteca se filiará a Sistemas e Redes de Informações Nacionais para o sentido de 

compartilhar acervos e serviços, entre os quais: 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT que disponibiliza, 

através do Catálogo Coletivo Nacional – CCN, o acesso aos acervos de periódicos das 

bibliotecas brasileiras; facilita a obtenção de cópias de artigos e outros materiais, através 

do Programa COMUT ONLINE; possibilita a pesquisa bibliográfica em bancos de dados 

nacionais e estrangeiros, através da REDE ANTARES. 

A Biblioteca disponibiliza, ainda, acesso à INTERNET - Rede Mundial de Computadores, 

a partir de Workstation, possibilitando pesquisar em inúmeros bancos de dados, bibliotecas 

de instituições congêneres e outras informações. Com a finalidade de oferecer recursos de 

última tecnologia que possibilitem colaborar na formação e atualização dos usuários, a 

Faculdade dispõe de Laboratório de Informática conectado à INTERNET. 

 

 

PERFIL DA EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

A equipe Técnico-Administrativa é composta por: 

Coordenação da Biblioteca: André de Souza Pena (Mestrado em Ciência da Informação. 

Bacharelado em Biblioteconomia pela UFMG, CRB6-MG 2136) 

Auxiliar de Biblioteca: Wellington Cassiano Barbosa Sousa, Viviana Aparecida Alves 

Estagiárias: Ísis Demétrio da Silva, Carla Aparecida de Azevedo 
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Os Funcionários irão participar de seminários, workshop, palestras etc., tendo em vista a 

atualização da equipe em relação aos autores da área, novos termos e novas pesquisas. 

A equipe da Biblioteca atende às necessidades da formação do acervo e as demandas dos 

usuários da faculdade.  

 

Nível de informatização da Biblioteca 

 

A Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida iniciou seu processo de informatização 

em 2005, com a aquisição e implantação do software Giz desenvolvido pela AIX Sistemas.   

Atendendo assim, principalmente ao usuário interno e a um mundo globalizado conta com 

um sistema de gerenciamento e informatização dos serviços bibliotecários com 

modernidade, que organiza e classifica o acervo com eficiência. Contempla as principais 

funções de uma Biblioteca, funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo. 

 

 

Principais funcionalidades do GIZ 

 

- Cadastro de acervos, autores, assuntos, idiomas, coleções, localização, editores; 

- Consulta de empréstimos por nome ou código do usuário; 

- Devolução por exemplar e por usuário;  

- Emite carteiras personalizadas de usuário, etiquetas de lombada e códigos de barras; 

- Permite penalizar devoluções em atraso com multas ou com dias de impedimento de empréstimo; 

- Bloqueia empréstimo para usuários com devoluções em atraso; 

- Através da integração com Módulo Secretaria, é possível bloquear a matrícula de alunos com 

devolução em atraso; 

- Permite que os usuários façam reservas e pesquisas no acervo pela internet, através de integração 

com o Módulo Web Giz. 

Relatórios: emite relatórios exigidos pelo MEC, empréstimos, devolução, reservas, devoluções em 

atraso, relação de acervos, acervos baixados, nada consta; 

- Relatórios estatísticos: pesquisas, assuntos pesquisados, empréstimos, inscrições e aquisições. 
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Expansão e manutenção da Informatização da Biblioteca 

 

A Faculdade do Futuro dimensiona a instituição “biblioteca” como instrumento de difusão 

da cultura e da informação em consonância com as propostas da Faculdade, constituindo-

se em importante suporte na formação integral e qualificada dos alunos para a atuação 

profissional e para a pesquisa como fundamento na produção dos usuários. 

 Estamos nos preparando para o mundo globalizado, pois a maioria das bibliotecas, 

que são suporte à pesquisa, já está com suas informações disponibilizadas em base de 

dados que utilizam padrões e formatos internacionais, facilitando o intercâmbio de 

informações entre as instituições. 

O plano de expansão e manutenção da informatização da Biblioteca prevê aprimoramentos 

em aspectos estruturais e técnicos do Giz, com a finalidade de oferecer recursos de ultima 

tecnologia aos usuários da Biblioteca, pois a tecnologia influencia diretamente no acesso à 

informação.   

A cada dia surgem novos instrumentos, que, além de se tornarem essenciais para o usuário 

são ferramentas indispensáveis para a disseminação da informação e implementação de 

novas tecnologias que permitam acessar, com mais exatidão, as informações solicitadas, 

ampliando os instrumentos de pesquisa e agilizando os procedimentos técnicos utilizados 

pelas bibliotecas que representam a transformação do usuário local em um usuário 

internacional.  

Regulamento da Biblioteca e anexos. 

As omissões e particularidades não contempladas neste regulamento serão resolvidas pela 

Coordenação da Biblioteca, em acordo com a Diretoria Executiva. 

 

14. INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA 
 

Transformações significativas estão ocorrendo em todas as áreas do conhecimento 

com desenvolvimento científico e tecnológico que aproxima de forma inexorável potências 

humanas e máquinas. 

A renovação do processo de ensino-aprendizagem tem exigido metodologias criativas 

e suportes técnico-científicos indispensáveis ao tratamento do conteúdo formativo e 

informativo. O uso de inovações tecnológicas é imperativo. Os intensos movimentos de 

transformações fazem com que atualmente uma única geração seja capaz de acompanhar o 

nascimento e a morte de uma tecnologia. 
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Para se implementar uma política compatível com a meta estratégica de criar um 

sistema de inovações, são necessários medidas e instrumentos que satisfaçam suas 

demandas e superem os obstáculos que se colocam em seu caminho. 

Para se definir o perfil dessas medidas e instrumentos, é preciso responder às 

seguintes indagações: 

a) Como obter a tecnologia necessária ao processo de capacitação tecnológica? Quais 

as pré-condições para isso? 

b) Como incorporá-la ao processo de mudança tecnológica de modo a gerar um 

sistema de inovações? 

c) Qual é o papel da Instituição nesse contexto? 

 Esses novos requisitos decorrem de aspectos que caracterizam o atual processo de 

desenvolvimento tecnológico e que mudam o próprio conceito de capacitação tecnológica. 

  Diferentemente do que ocorre na automação eletro-mecânica, em que a simples 

adoção de "pacotes tecnológicos" ou de conjuntos de equipamentos de última geração era 

suficiente para atualizar tecnologicamente uma empresa e assegurar maior produtividade, 

hoje o alcance de maior competitividade de uma indústria não depende exclusivamente do 

uso de equipamentos e de sistemas informatizados. Isto porque não se trata apenas de 

adotar inováveis, mas, principalmente, de ser capaz de gerar as inovações. Compreender os 

novos processos de aquisição e construção do conhecimento é básico para tentarmos 

superar os impasses. Essa compreensão, por outro lado, empurra-nos necessariamente para 

considerar como fundamental a introdução das chamadas tecnologias da comunicação e 

informação nos processos de ensino-aprendizagem. 

Este é, sem dúvida, o grande desafio, e estas novas tecnologias de comunicação e 

informação podem vir a se constituir em importante elemento dessas transformações.  

Como uma perspectiva de efetiva cidadania na Instituição, tornou-se necessária a 

criação de uma infra-estrutura laboratorial avançada. Ressalta-se que a Instituição está 

reformando os laboratórios existentes, proporcionando pesquisa básica, aplicada e 

desenvolvimento tecnológico. Os novos equipamentos em processo de aquisição darão 

apoio às disciplinas teórico-práticas ministradas. 

A Instituição possui retro-projetor, televisores, data show, videocassete, máquina de 

xerox, computadores, desktop, note-book pentium, aparelho de som. 

 

15. JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 
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O Brasil é o primeiro país no ranking em biodiversidade. Apesar disso, esta posição 

de destaque vem sendo grandemente ameaçada pela destruição dos ecossistemas. Para o 

tratamento desse problema, é necessária uma abordagem multidisciplinar, envolvendo 

aspectos ecológicos, sociais, políticos, tecnológicos, éticos, culturais, educacionais e 

econômicos. O biólogo licenciado, por aliar a formação técnico-científica com a formação 

pedagógica, pode contribuir de forma significativa na busca de soluções para problemas 

ambientais e de saúde por meio de uma intervenção pedagógica efetiva na sociedade.  

Por ser amplo e diversificado o campo de atuação, compete ao profissional graduado 

em Ciências Biológicas compreender a sua responsabilidade quanto ao desenvolvimento 

de ações decisórias para a melhoria da qualidade de vida; de desenvolver atividades 

educacionais em diferentes níveis; acompanhar a evolução do pensamento científico na sua 

área de atuação; estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade; utilizar o 

conhecimento socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos, tendo a 

compreensão desse processo, a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de 

relevância social; desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas capazes de ampliar e 

aperfeiçoar sua área de atuação, preparando-se para a inserção num mercado de trabalho 

em contínua transformação.  

Assim, justifica-se a implantação do Curso de Ciências Biológicas na cidade de 

Manhuaçu por reduzir o êxodo de pessoas interessadas nesta área de formação 

profissional, podendo contribuir na melhoria tanto da área educacional, como da área 

ambiental e da saúde, uma vez que Manhuaçu localiza-se em uma região de Mata Atlântica 

e é cidade pólo-econômico da região. 

 

16. DA VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DO CURSO  
 

Um grande número de jovens completa anualmente o nível médio e, na maioria dos 

casos, encerram-se suas possibilidades de estudo em Manhuaçu. Na região, a licenciatura 

em Ciências Biológicas é oferecida somente no município de Caratinga, distante mais de 

60 quilômetros de Manhuaçu, conforme já mencionado. Frustram-se, assim, as esperanças 

dos jovens no que se refere à expectativa profissional de formação nesta área. Os jovens 

com maiores possibilidades e recursos financeiros, encerradas as suas oportunidades em 

Manhuaçu, abandonam a região e vão estudar em outras regiões, com todos os ônus, 

incômodos e desconforto que isto representa para as famílias, tendo de viver por muito 
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tempo longe do domicílio, em busca da formação superior.  Invariavelmente, não retornam, 

tomando outros rumos e esvaziando a região de sua capacidade jovem, indiscutível mola 

propulsora do progresso continuado. Tudo isto, além do prejuízo que traz para a melhoria 

da qualidade de vida regional, instala uma desigualdade ainda mais flagrante entre pobres e 

ricos. Mesmo para estes significa, muitas vezes, o abandono de sonhos e esperanças, a 

perda de um potencial que poderia ser aproveitado em benefício de todos, pela capacidade 

que teria de participar efetivamente da sustentação do desenvolvimento daquele ambiente.  

A implantação do curso de licenciatura em Ciências Biológicas na Faculdade do 

Futuro atenderá a uma necessidade regional, estabelecendo assim uma contribuição 

decisiva aos projetos do próprio Governo do Estado, que dividiu o espaço geográfico 

mineiro em regiões administrativas, com a finalidade de proporcionar recursos para a 

permanência dos residentes, reduzindo o êxodo em direção aos grandes centros urbanos. 

Os profissionais a serem formados pelo Curso de Ciências Biológicas, Licenciatura, 

atenderão aos anseios da realidade local, assumindo sua posição não apenas de 

profissionais da Educação Básica, como também de interventores pedagógicos atuantes no 

tratamento de questões ambientais e de saúde em diferentes instâncias da sociedade. 

 

17. CONCEPÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

De acordo com o Parecer CNE/CP 009/2001, a preparação de professores envolve o 

conceito de simetria invertida. A primeira dimensão dessa simetria invertida refere-se ao 

fato de que a experiência como aluno, não apenas nos cursos de formação docente, mas ao 

longo de toda a sua trajetória escolar, é constitutiva do papel que exercerá futuramente 

como docente. A compreensão desse fato, que caracteriza a situação específica da 

profissão docente, descrita por alguns autores como homologia de processos, evidencia a 

necessidade de que o futuro professor experiencie, como aluno, durante todo o processo de 

formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e modos de organização que se 

pretende que venha a ser desempenhado nas suas práticas pedagógicas. 

Uma das implicações importantes dessa idéia é a de que todos os professores do 

curso – sejam eles responsáveis pelos componentes curriculares ligadas a atividades 

pedagógicas, sejam eles responsáveis pelas componentes curriculares ligadas aos 

conteúdos científicos, precisam estar atentos ao fato à de que estão formando professores e 

que, portanto, estão fornecendo “modelos” do que é ser professor. Essa conscientização 
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deve trazer o envolvimento da coletividade na reflexão sobre a prática pedagógica e a 

partir daí a construção de novas metodologias educacionais. Essa reflexão deve se dar 

primeiramente pela construção de uma concepção de educação muito mais abrangente, 

onde os conteúdos abordados deixam de ter um fim em si mesmos, servindo de 

instrumento para o desenvolvimento de competências e habilidades.  

A partir daí, muda-se também a concepção sobre a formação de professores. O 

professor deixa de ser o agente que “transmite conhecimentos” para ser o agente promotor 

da autonomia do aluno por meio do desenvolvimento de práticas investigativas e do 

diálogo.  

O conjunto das normas que compõem a nova legislação educacional brasileira, 

construída a partir da Lei nº 9.394/96, reconhece a importância fundamental da atuação dos 

docentes no processo de ensino e de aprendizagem e dedica atenção especial ao problema 

da formação de professores para a Educação Básica. As responsabilidades atribuídas aos 

docentes revelam o grau de importância de sua atuação profissional, pois o Artigo 13 da 

Lei assim expressa: 

Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V – ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 

a comunidade. 

O texto da Lei deixa claro que a atuação profissional do docente não se restringe à 

sala de aula. Torna relevante a participação docente no trabalho coletivo da escola. Este 

trabalho se concretiza na elaboração e implementação do projeto político pedagógico da 

instituição de ensino escolar. A partir desta nova visão, o professor deve ser encarado 

como ator e autor inserido no processo educacional. 
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18. CONCEPÇÃO DO CURSO 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica sugerem que o profissional no exercício da docência não se restrinja a atividade de 

condução do trabalho pedagógico em sala de aula, mas envolva-se de forma participativa e 

atuante na dinâmica própria dos espaços escolares. Transcendendo essa idéia, o Curso de 

Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro prevê a atuação do Licenciado não somente na 

escola, mas intervindo na sociedade por meio não-formal, principalmente nas questões 

ambientais e de saúde, considerando as particularidades da região. 

O curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro visa à educação de nível 

superior que promove e exerce funções relevantes no processo de formação e qualificação 

profissional: 

a) construir um espaço aberto para a formação superior que propicie a 

aprendizagem permanente com o fim de formar cidadãos que participem ativamente da 

sociedade e que estejam abertos ao mundo, para promover o fortalecimento das 

capacidades endógenas e a consolidação de um marco de justiça dos direitos humanos; 

b) promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da investigação, como parte 

dos serviços que há de prestar à comunidade;;  

c) proporcionar as competências técnicas adequadas e contribuir para o 

desenvolvimento cultural, social e econômico da sociedade; 

d) interpretar, compreender, contribuir, preservar, reforçar, fomentar e difundir as 

culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e 

diversidade cultural; 

e) proteger e consolidar os valores da sociedade, velando por inculcar nos jovens os 

valores de cidadania democrática, proporcionando perspectivas críticas e objetivas a fim de 

propiciar o debate sobre as opções estratégicas e o fortalecimento de enfoques humanistas; 

f) contribuir para o desenvolvimento e melhoria da educação em todos os níveis. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, a formulação de um curso de 

formação de professores não pode ter como ponto de partida um conjunto de componentes 

curriculares definido a priori, mas sim a definição de quais são as competências 

profissionais pretendidas para que o professor em formação construa ao longo de sua 

trajetória de formação. 
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As competências profissionais tratam sempre de alguma forma de atuação, só 

existem "em situação" e, portanto, não podem ser aprendidas apenas pela comunicação de 

idéias. Para construí-las, as ações mentais não são suficientes – ainda que sejam essenciais. 

Não basta a um profissional, ter conhecimentos sobre seu trabalho; é fundamental que 

saiba fazê-lo.  

Desse modo, a escolha dos componentes curriculares e atividades terão como 

critério principal as competências que se pretende que os alunos construam ao longo do 

curso, tendo a sua atuação profissional, como horizonte. 

  

19. OBJETIVOS DO CURSO 
 
19.1 Objetivo Geral 
 
� Licenciar professores de Ciências e Biologia com formação pedagógica de excelência 

para atuar nas séries finais da Educação Fundamental e no Ensino Médio, bem como 

capacitá-los para atuar na pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências 

Biológicas e da Educação. 

 

19.2 Objetivos Específicos 

 

− Produzir conhecimento em educação; 

− Possibilitar uma reflexão pedagógica inovadora; 

− Estender o conhecimento produzido à comunidade; 

− Aprimorar a capacidade de conhecer e a conviver com as diferenças; 

− Desenvolver a responsabilidade social, ambiental e a ética; 

− Formar profissionais autônomos, com competência para atuar no ensino de Ciências e 

Biologia e na pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas; 

−  Formar profissionais qualificados que atendam as necessidades do mercado de 

trabalho.  

 

20. PERFIL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 

20.1 Perfil do Egresso 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica sugere que o profissional no exercício da docência não se restrinja a atividade de 

condução do trabalho pedagógico em sala de aula. O docente deverá envolver-se de forma 

participativa e atuante na dinâmica própria dos espaços escolares e possuir uma postura 

investigativa em torno dos problemas – educacionais ou específicos da área de Ciências 

Biológicas - contribuindo de forma segura, competente e criativa com o processo educativo 

escolar, no âmbito do ensino fundamental e médio.  

O Licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade do Futuro possuirá uma 

formação pedagógica sólida e diferenciada, condizente com os conceitos presentes na 

legislação específica. Terá também adequada fundamentação técnico-científica que 

propicie o entendimento do processo histórico de construção do conhecimento no tocante a 

princípios, conceitos e teorias, de natureza específica e pedagógica, pautados nos avanços 

científicos, tecnológicos, e nas necessidades sociais.  

O profissional será capaz de desempenhar o papel de promotor da construção de 

conhecimento nos diferentes ramos de sua área, bem como a compreensão do significado 

das Ciências Biológicas para a sociedade, e da sua responsabilidade como educador nos 

vários contextos de sua atuação profissional, conscientes do seu papel na formação de 

cidadãos. O graduado em Ciências Biológicas deverá também ser capaz de atuar multi e 

interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e desenvolver idéias 

inovadoras e ações estratégias, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação, além 

de se comprometer com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional 

por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por 

referenciais éticos legais.  

 

20.2 Competências e Habilidades 

 

As competências podem ser definidas como a capacidade de mobilizar múltiplos 

recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão 

sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e pessoal, para 

responder às diferentes demandas das situações de trabalho. O biólogo licenciado da 

Faculdade do Futuro deverá possuir competências relacionadas ao conhecimento 

pedagógico, competências relacionadas comuns a todos os professores de Educação 

Básica, competências comuns aos professores de Ciências, competências comuns aos 
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professores de Biologia e competências específicas dos licenciados em Ciências 

Biológicas. 

 

20.2.1. Competências Referentes ao Domínio do Conhecimento Pedagógico 

 

− conhecer a legislação educacional e identificar no meio escolar sua contextualização a 

fim de realizar críticas inerentes ao processo educativo, propondo as soluções 

necessárias; 

− criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem 

e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento das áreas ou 

disciplinas a serem ensinadas, bem como as especificidades didáticas envolvidas; 

− trabalhar temáticas do currículo, de forma transversal e contextualizada, visando uma 

aprendizagem significativa, ampla e enriquecedora; 

− desenvolver e estimular processos investigativos, empregando métodos e 

procedimentos específicos de investigação de sua área/disciplina, possibilitando a 

resolução de problemas identificados no contexto educativo e social; 

− desenvolver um processo de ensino que considere as experiências de aprendizagem 

acumuladas pelos alunos, mediante condições e estratégias pedagógicas que garantam a 

continuidade e o aprofundamento dos estudos; 

− pensar filosoficamente sua prática pedagógica desenvolvendo alternativas de inovação 

e adequação ao momento e às necessidades existentes.  

 

20.2.2. Competências Comuns a todos os Professores da Educação Básica 

 

− selecionar conteúdos essenciais e básicos, que possibilitem ao aluno, sujeito da 

aprendizagem, a ampliação e criação de novos conhecimentos a partir destes; 

− aprimorar o compromisso com uma ética de atuação profissional e com a organização 

democrática da vida em sociedade; 

− articular ensino e pesquisa, por meio de uma  prática pedagógica investigativa para a 

produção do conhecimento; 

− articular o conhecimento comum e o científico utilizando situações práticas do 

cotidiano de diversos contextos para promover a produção de novos conhecimentos; 
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− articular o saber acadêmico, a pesquisa e a prática educativa referenciada pelas 

dimensões ética e estética, para pensar as relações e tensões presentes no exercício 

profissional em âmbitos escolares e não-escolares; 

− atender aos alunos com necessidades especiais em diferentes níveis da organização 

escolar, assegurando seus direitos de cidadania; 

− comunicar-se com clareza e objetividade facilitando o desenvolvimento da 

aprendizagem significativa nas diferentes etapas de escolaridade e modalidades de 

ensino; 

− desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à utilização das 

tecnologias da informação e da comunicação nas práticas educativas; 

− desenvolver o espírito de pesquisa e crítica ao conhecimento relacionando-o às práticas 

educativas e adaptando-se às constantes transformações da sociedade atual; 

− elaborar e executar projetos pedagógicos pautados em princípios éticos, estéticos e 

políticos; 

− mostrar compreensão da complexidade que rege as relações entre educação e a 

realidade social em suas diferentes manifestações; 

− propor respostas criativas aos problemas educacionais e socioculturais, apresentado 

medidas que visem superar a exclusão social e melhorias na qualidade do ensino; e 

− utilizar metodologias de avaliação pautadas por indicadores e critérios explícitos e 

compartilhadas. 

− conhecer as opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional. 

 

20.2.3. Competências Comuns a todos os Professores do Ensino de Ciências 

 

− apropriar-se dos conhecimentos das Ciências e utilizar esses conhecimentos para 

explicar o funcionamento do mundo natural, assim como, planejar, executar e avaliar 

ações de intervenção na realidade concreta. 

− compreender a fundamentação epistemológica das diferentes disciplinas, na 

perspectiva de um ensino atual e significativo de ciências naturais, rompendo com a 

prática educativa fragmentada do conhecimento; 

− conduzir de forma científica, ética, crítica, criativa e interdisciplinar o processo de 

ensino-aprendizagem das ciências, considerando as características das diferentes 
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disciplinas nelas incluídas, preocupando-se com o sentido que tem o aprendizado 

desses conteúdos e as condições que favoreçam essa aprendizagem; 

− desenvolver o ensino das Ciências de forma a desfazer as idéias e representações 

negativas, historicamente construídas pelos alunos sobre as mesmas, tornando o ensino 

um processo prazeroso e significativo. 

 

20.2.4. Competências Comuns a todos os Professores do Ensino de Biologia 

 

− compreender a Biologia de forma integrada, sua importância e sua relação com as 

ciências exatas, humanas e da terra e sua fundamentação epistemológica;   

− utilizar-se dos conhecimentos de Biologia para explicar o funcionamento do mundo 

natural, assim como, planejar, executar e avaliar ações de intervenção no meio 

ambiente e na sociedade; 

− conduzir o processo de construção do conhecimento de Biologia de forma científica, 

ética, crítica, criativa e interdisciplinar. 

 

20.2.5. Competências Específicas ao Licenciado em Ciências Biológicas 

 

-pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, 

dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, 

diálogo e solidariedade; 

-reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem inclusive 

em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com 

respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência;  

-atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, 

comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados 

para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;  

-avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e 

produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e 

epistemológicos; 

-entender o processo histórico de produção do conhecimento das Ciências Biológicas 

referente a conceitos/princípios/teorias; 
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-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; 

-portar-se como educador, consciente de seu papel na formação dos cidadãos, inclusive na 

perspectiva sócio-ambiental; 

-utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a 

legislação e políticas públicas referentes à área;  

-estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

-utilizar os conhecimentos das Ciências Biológicas para compreender a transformar o 

contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional, 

conhecendo a legislação vigente; 

-aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de 

processos técnicos visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão 

de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos; 

-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;  

- 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. 

  

20.3 Campo de Atuação Profissional 

 
O profissional formado no curso de licenciatura em Ciências Biológicas estará apto 

a lecionar Ciências nos anos finais do ensino fundamental e Biologia no ensino médio, a 

conduzir e executar projetos de pesquisa e intervenção social nas áreas ligadas às Ciências 

Biológicas e à Educação.  

As funções que podem ser exercidas pelos biólogos foram estabelecidas com 

amparo na Legislação Federal (Lei nº 6.684/79 e Decreto nº 88.483/83). O Art. 2 da 

referida lei descreve as funções do biólogo:  

“Art. 2º - Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais 

igualmente habilitados na forma da legislação específica, o Biólogo poderá: 
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I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários 

setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, 

saneamento e melhoramento do meio ambiente , executando direta ou indiretamente as 

atividades resultantes desses trabalhos; 

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

associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do Poder Público, no âmbito de 

sua especialidade. 

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

currículo efetivamente realizado”. 

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

exercer suas atividades em instituições de pesquisa, empresas públicas e privadas, 

indústrias de biotecnologias nacionais e internacionais, indústrias de alimentos, de 

fertilizantes, de inseticidas, de laticíneos e de produtos farmacêuticos; hospitais, 

laboratórios clínicos e anátomo-patológicos; herbários, biotérios, zoológicos e museus; 

ONG´s nacionais e internacionais na área ambiental, instituições públicas e privadas de 

ensino fundamental, médio e superior. 

 

21. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

O curso de Ciências Biológicas, na modalidade licenciatura, será ofertado com 100 

vagas anuais, sendo 50 vagas semestrais. A matriz curricular será desenvolvida em sete 

semestres, com aulas no turno diurno e noturno. A matriz curricular totaliza 3.500 horas-

aulas, sendo dessas 2.480 horas-aulas teórico-práticas, 200 horas-aula de atividades 

complementares, 420 horas-aula de prática como componente curricular (PCC) e 400 

horas-aula de Estágio Supervisionado, estando de acordo com o Parecer CNE 2/2002, que 

instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, graduação plena, de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

Tabela 1 - Cargas horárias das diversas atividades dos cursos de Licenciatura 

estabelecidas pelo MEC na Resolução CNE/CP e as respectivas correspondências do Curso 

de Ciências Biológicas – licenciatura da Faculdade do Futuro. 
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Complementação de carga horária referente a hora/aula 

 

A Faculdade do Futuro adota a quantidade de 50 minutos como padrão de hora-

aula. Para complementar a diferença entre os 60 minutos de atividades acadêmicas ou do 

trabalho discente efetivo, fixados no artigo 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho 

de 2007 serão previstas nos planos de ensino e cronogramas, atividades acadêmicas, que 

estimulem à leitura, a pesquisa, como trabalhos individuais e em grupo, atividades em 

biblioteca, e outras que possam contribuir para construção do conhecimento discente. 

 

21.1 Estrutura e Conteúdos Curriculares 
 

O conjunto de atividades acadêmicas previstas para a integralização do curso de 

Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro, bem como a distribuição ao longo dos sete 

semestres do curso, foi concebido visando à formação de um profissional licenciado em 

Ciências Biológicas, com sólidos conhecimentos para o exercício da profissão. 

O curso de Ciências Biológicas integra a Projeto Pedagógico da Instituição, 

inserido no âmbito do Instituto Superior de Educação – ISE, de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e o Regimento da Faculdade do Futuro. Foi concebido e 

adequado para que o aluno seja estimulado a exercer sua capacidade crítica e reflexiva, 

desenvolver sua capacidade de estruturar e contextualizar problemas e buscar soluções 

alternativas, evitando o excesso de centralização do processo de ensino e aprendizagem do 

professor. 

Tipo de Atividades 
Carga Horária 

Exigida pelo MEC     No Curso da FAF 

Conteúdos curriculares obrigatórios                                     1800                   2480 
 
Prática como componente curricular                                     400                    420 
 
Estágio Curricular Supervisionado                                        400                    400 
 
Atividades Acadêmico-Científico Culturais                          200                    200 
 
Total                                                                                    2800  horas        3500   horas                 
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O presente projeto busca a formação integral e pertinente através da articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Entendido como instrumento de balizamento do 

fazer acadêmico, adota como referência os princípios da autonomia e da flexibilidade.  

Neste contexto, a flexibilidade e a autonomia curricular não constituem apenas 

possibilidades, mas condições necessárias à efetivação deste projeto de ensino 

considerando que os processos de flexibilização curricular decorrem do exercício concreto 

da autonomia universitária e devem encontrar seus limites no projeto político-pedagógico e 

na avaliação. A flexibilização curricular compreendida como proposta de organização de 

conteúdos, a partir da realidade de cada instituição no exercício de sua autonomia, não se 

esgota na ampliação da oferta de disciplinas eletivas, possibilitando ao aluno a montagem 

do seu currículo, nem se reduz ao aumento ou redução de carga horária de disciplinas ou 

do curso, pois a experiência demonstra que isso não tem significado a obtenção de 

melhores resultados. 

Com essa compreensão, propõe-se este projeto associado à implementação de 

alternativas didáticas, metodológicas e pedagógicas, que passam a configurar as ações 

pretendidas no Projeto Pedagógico do Curso.  

O embasamento científico-metodológico aplicado nesta estrutura curricular 

encontra-se aliado a um projeto pedagógico centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem, na construção de valores calcados nos princípios e valores ético-filosóficos-

políticos-sociais da sociedade.  

As fundamentações conceituais, filosóficas, epistemológicas do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas estão baseadas no perfil educacional e demográfico 

da Região de Inserção da Instituição, bem como nas novas demandas e inovações 

tecnológicas e científicas da área do conhecimento e da Legislação do Ensino. 

Os núcleos estão fundamentados na associação da formação pedagógica, com a 

formação de conteúdos, formação axiológica, e interdisciplinaridade, pretendendo-se 

romper com os paradigmas excludentes, oportunizando a participação efetiva dos 

acadêmicos, no processo de formação profissional, reconhecendo-os como agentes do seu 

aprendizado, assim como os docentes com os facilitadores deste processo. 

A carga horária do curso está distribuída em aulas práticas e teóricas, assegurando 

uma sólida formação científica em Ciências Biológicas, com competências, habilidades, e 

aptidões que, juntamente com o conteúdo, garantam a atuação do profissional licenciado 

para o ensino, e, conseqüentemente, para a pesquisa. 
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O Curso de Ciências Biológicas caracteriza-se, principalmente, pela busca de ações 

que possibilitem atitudes reflexivas do aluno sobre a sua formação profissional, de forma 

que, de posse de um referencial teórico-metodológico, seja capaz de promover 

transformações no campo dos conhecimentos da Biologia de forma geral. 

A matriz curricular busca integrar o conhecimento das várias áreas importantes 

para a formação do Licenciado em Ciências Biológicas. Para uma efetivação no 

planejamento e acompanhamento da execução dessa matriz o Coordenador do Curso 

desempenhará um papel integrador e organizador dos trabalhos desenvolvidos pelos 

professores. A organização curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

apresenta três núcleos, a seguir descritos, condizentes com as normas das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas, de acordo com o parecer 

CNE/CES 1301/2001: 

- Núcleo de Formação Básica 

- Núcleo de Formação Específica 

- Núcleo Optativo 

O Núcleo de Formação Básica, contemplado por disciplinas consideradas básicas 

na formação tanto do Biólogo Licenciado quanto do Bacharel, engloba conhecimentos 

biológicos e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, possibilitando a preparação 

de um profissional com sólida base científica. 

O Núcleo de Formação Específica inclui disciplinas para dar o suporte às 

especificidades da formação de biólogo licenciado, para torná-lo competente a atuar na 

Educação Básica e a intervir na sociedade. Este núcleo engloba Prática como 

Componente Curricular, Estágio Supervisionado e outras necessárias à sua capacitação 

profissional.  

Segundo o Decreto Federal nº 5626, 22 de dezembro de 2005 que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), regulamenta que a LIBRAS  deve ser inserida como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do 

magistério em nível médio e superior, assim sendo, o curso de Ciências Biológicas da 

Faculdade do Futuro contém tal disciplina como obrigatória em seu currículo pleno, 

constando de 40 horas/aulas (2 créditos) no quinto período do referido curso (modificação 

publicada no D.O.U. em 16/11/2007). 

O Núcleo Optativo se constitui de componentes curriculares que complementam a 

formação da área técnica e docente e são oferecidas para que o aluno possa ter a liberdade 
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de escolha do que mais lhe interessa no Curso. O aluno poderá escolher disciplinas 

optativas entre as ofertadas integralizando a carga horária total do curso. A coordenação 

disponibilizará ao longo do curso de um elenco de disciplinas optativas, bem como 

atividades de atualização, sob forma de tópicos especiais, oficinas, seminários, etc, que 

será de escolha do aluno. 

21.1.1 Distribuição dos Componentes Curriculares por Núcleos 
 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA 1: Disciplinas Básicas que envolvem o 
conhecimento em Biologia Celular, Molecular e Evolução 
 

Componentes Curriculares 
Biologia Celular 

Biologia Molecular 
Biofísica 

Bioquímica 
Biologia do Desenvolvimento 

Microbiologia 
Genética I 
Genética II 
Evolução 

Histologia Animal 
Imunologia 

 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA 2: Disciplinas Básicas que envolvem o 
conhecimento em Diversidade Biológica 
 

Componentes Curriculares 
Zoologia I 
Zoologia II 
Zoologia III 

Anatomia Animal Comparada 
Biologia de Criptógamas 
Biologia de Fanerógamas 

Parasitologia 
Anatomia Vegetal 

Fisiologia Animal Comparada 
Fisiologia Vegetal 

Introdução à Sistemática Biológica 
 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA 3: Disciplinas Básicas que envolvem o 
conhecimento em Ecologia 
 

Componentes Curriculares 
Ecologia I 
Ecologia II 
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Educação e Saúde ambiental 
Biologia da Conservação 

Biologia de Campo 
Paleontologia 

  
 
 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA 4: Disciplinas Básicas que envolvem o 
conhecimento em fundamentos das ciências exatas e da terra 
 

Componentes Curriculares 
Geologia Geral 
Bioestatística 

Elementos de Física 
Química Geral e Orgânica 

Matemática 
 
 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA 5: Disciplinas Básicas que envolvem o 
conhecimento em fundamentos filosóficos e sociais 
 

Componentes Curriculares 
Sociologia e Educação 
Antropologia Cultural 

Leitura e Produção de Texto 
Introdução à Filosofia 

Metodologia da Pesquisa Científica 
Bioética e Biossegurança 

 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA: Disciplinas para a f ormação dos alunos 
de Ciências Biológicas modalidade Licenciatura 
  

Componentes Curriculares 
Didática de Licenciatura 

Bases Legais da Educação Básica 
Conteúdos e Objetivos da Docência de Biologia (PCC) 
Conteúdos e Objetivos da Docência de Ciências (PCC) 

Pedagogia para a Docência de Biologia (PCC) 
Pedagogia para a Docência de Ciências (PCC) 

Laboratório de Ensino de Saúde (PCC) 
Laboratório de Ensino de Ecologia (PCC) 
Laboratório de Ensino de Zoologia (PCC) 
Laboratório de Ensino de Botânica (PCC) 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
Teorias Psicológicas do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

Estágio Supervisionado (I, II e III) 
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NÚCLEO OPTATIVO: 
 

 Com a finalidade de enriquecer os conhecimentos dos alunos, bem como 

possibilitar a opção de direcionar seus estudos para áreas específicas, serão oferecidas 

disciplinas optativas que englobam conhecimentos em educação e biológicos das mais 

diversas áreas. Essas disciplinas serão oferecidas ao longo do curso, conduzidas por 

professores das áreas específicas, sendo que no sexto e sétimo período estas disciplinas 

serão oferecidas no período noturno, oportunizando a todos os alunos do curso a 

possibilidade de ampliar sua formação em qualquer campo do conhecimento, com base 

estritamente em seu interesse individual.  

 
Componentes curriculares Créditos Carga Horária  
Biotecnologia 3 60 
Comunicação e Expressão 3 60 
Ecologia Animal 3 60 
Ecologia Vegetal 3 60 
Educação Inclusiva: perspectivas 
sociais e culturais 

3 
60 

Epidemiologia 3 60 
Farmacognosia 3 60 
Farmacologia 3 60 
Filosofia da Ciência 3 60 
Impacto Ambiental 3 60 
Informática na Educação e Novas 
Tecnologias Educacionais 

3 
60 

Patologia 3 60 
Saneamento Ambiental 3 60 
Taxidermia 3 60 
Tópicos Especiais em Biologia e 
Educação 

3 60 

Virologia 3 60 
Laboratório de Ensino em Ciências 
Morfológicas 

2 40 

Laboratório de Ensino em Bioquímica 2 40 
Laboratório de Ensino em Fisiologia 2 40 
Laboratório de Ensino em Genética 2 40 
Plantas Medicinais 3 60 
Inglês Instrumental 2 40 
Organização Escolar 3 60 
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Disciplinas Optativas oferecidas por semestre 
 
Disciplina Optativa Créditos CH 

Teórica 
CH Prática CH Total Período 

ofertado 
Virologia 3 60 - 60 1º-2008 

Tópicos Especiais em 
Biologia e Educação-
Sexualidade na Escola 

3 60 - 60 2º-2008 

 

 

21.1.2. Prática Como Componente Curricular.  

 

A Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 prevê para os cursos de 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena, 400 (quatrocentas) horas de Prática como Componente Curricular, 

vivenciadas ao longo do curso. Para se adequar a Prática à personalidade do Curso, serão 

acrescidas mais 20 horas a essa carga horária, totalizando 420 horas de Prática como 

Componente Curricular (PCC). 

 A prática como componente curricular constitui espaço privilegiado de interação, 

trocas, criação, reflexão, planejamento, avaliação, formação continuada, entre outras, pelo 

fato de abrigar o conjunto de professores em formação e recursos pedagógicos de várias 

ordens, tendo como foco o “domínio do conhecimento pedagógico”. Essa prática inclui 

atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência.  

Para o desenvolvimento da Prática como Componente Curricular, a Instituição 

disponibilizará uma estrutura física e pedagógica, que também será destinada ao trabalho 

de planejamento e discussão das atividades relacionadas com a prática docente dos futuros 

professores. 

A carga horária destinada à Prática como Componente Curricular será contemplada 

por oito disciplinas. As disciplinas serão: “Pedagogia para a Docência de Ciências”, 

“Pedagogia para a Docência de Biologia”, “Conteúdos e Objetivos da Docência de 

Ciências”, “Conteúdos e Objetivos da Docência de Biologia”, “Laboratório de Ensino de 

Botânica”, “Laboratório de Ensino de Zoologia”, “Laboratório de Ensino de Saúde”, 

“Laboratório de Ensino de Ecologia”. Também, ao longo de todo o curso, além dessas 

disciplinas acima citadas, é importante que todas as disciplinas tenham vínculos com a 

educação, pois, ao mesmo tempo em que contribuem para a formação relativa ao 



 82

conhecimento biológico, terão também um foco em como este conhecimento biológico 

entra, interage e funciona na escola fundamental e média.   

 Principais aspectos relacionados à dimensão da prática pedagógica: 

− transversalidade da prática: as disciplinas terão a sua dimensão prática em seu interior; 

− precede o estágio e poderá transcender o ambiente de sala de aula estendendo-se da 

instituição escolar aos órgãos normativos e executivos dos sistemas, entidades de 

representação profissional e outras; 

− a prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de pesquisa, diálogo, 

observação e reflexão, resolução de situações problema, visando à atuação em 

situações reais contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas; 

− o professor formador deverá valer-se de outros meios e recursos da tecnologia, 

enriquecedores no desenvolvimento da prática, como por exemplo: entrevistas em sala 

de aula, utilização do computador, exibição em vídeo, produções dos alunos, 

experiências vividas, simulação de situações, estudo de caso; 

− propõe-se a prever situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso 

os conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, 

de diferentes naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos e 

espaços curriculares. 

Portanto, a PCC, em cada uma das disciplinas que a abrigará, será uma reflexão sobre 

o conteúdo biológico que está sendo aprendido pelo graduando e que será ensinado por 

este quando de sua atuação profissional como professor. A PCC deve, pois, articular o 

conhecimento biológico ensinado na faculdade com condicionantes, particularidades e 

objetivos deste conhecimento na educação básica. 

 

21.1.3. Estágio Curricular Supervisionado 

 

 O Estágio Supervisionado, conforme previsto no Parecer CNE/CP 28/2001 e na 

Resolução CNE/CP 2/2002, é componente curricular obrigatório, e será ofertado a partir do 

quinto período do curso, com duração de 400 horas, sendo dividido em três disciplinas 

(Estágio Supervisionado I, II, e III). É normatizado pelo Regulamento de Estágio 

Supervisionado da IES (Anexo III deste projeto), que foi adaptado à realidade das 

Licenciaturas e aprovado pelo colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Será realizado 

em escolas de Educação Básica conveniadas com a Faculdade do Futuro.  



 83

A prática pedagógica sob orientação e supervisão nos diferentes níveis de ensino 

escolar, constitui-se como importante fase de formação acadêmico-profissional pela 

possibilidade de consolidação de conhecimentos teóricos e práticos junto ao exercício do 

pensamento crítico e analítico sobre os elementos que perpassam a organização, estrutura e 

funcionamento do ensino básico na esfera escolar. Os estágios serão oferecidos pelo Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro com o intuito de 

oportunizar aos acadêmicos do curso o contato direto com a realidade escolar para o 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas nos diferentes níveis de ensino. Assim, o 

estágio curricular proporcionará ao acadêmico enlaçar conhecimentos teóricos e práticos 

obtidos no decorrer do curso de graduação à realidade escolar.  

 

21.1.4. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório a todos os Cursos de 

Graduação da Faculdade do Futuro. É normatizado pelo Regulamento de Trabalho de 

Conclusão de Curso da IES (Anexo IV deste projeto), que foi adaptado à realidade das 

Licenciaturas, e aprovado pelo colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Será 

desenvolvido ao longo do exercício das disciplinas de Estágio Supervisionado I, II e III.  

O Trabalho de Conclusão de Curso será individual e poderá ser realizado na forma 

de Apresentação de Práticas diferenciadas, Propostas de Metodologias Inovadoras, 

Projetos de Intervenção Social, enfocando uma das áreas de atuação do profissional 

licenciado. Para conclusão do Curso, o TCC deverá ser apresentado em forma de artigo 

científico de acordo com as normas de uma revista científica a qual o TCC poderá ser 

submetido. Ele deverá ser apresentado oralmente a uma banca examinadora.  

 

21.1.5. Atividades Complementares 

 

Conforme previsto pelos Pareceres CNE/CP 9/2001 e CNE/CP 28/2001, estão 

previstas o cumprimento de 200 horas em Atividades Complementares, que envolvem a 

participação em atividade extra-classe promovida como parte da formação integral do 

aluno. Essas atividades estão normatizadas pelo Regulamento de Atividades 

Complementares da IES (Anexo V deste projeto), que foi adaptado à realidade das 

Licenciaturas, e aprovado pelo colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Poderão ser 

organizadas pela Instituição ou por outras organizações. As atividades complementares 
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envolvem diferentes atividades como participação em Semana Acadêmica, Palestras, 

Seminários, Simpósios, Exposições, Debates, Exibição e Discussão de filmes e vídeos, 

Workshops, Lançamento de Livros, além de uma infinidade de outras atividades científicas 

e culturais pertinentes à formação do Biólogo Licenciado.  

Contribuindo para que os alunos alcancem a carga horária exigida para estas, são 

proporcionadas oportunidades de realização de várias atividades acadêmico-científicas-

culturais complementares, conforme descrito abaixo: 

 

• Semana do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro 

Anualmente é realizada a Semana do Curso de Ciências Biológicas, que é 

organizada pela coordenação, pelos alunos e professores do curso de Ciências Biológicas, 

de acordo com a temática proposta pelo Colegiado do Curso. A programação da Semana 

inclui minicursos, seminários, palestras e outras atividades que atendem à demanda do 

corpo discente. Os certificados são emitidos pelo Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação (NEPP) da Faculdade do Futuro.  

 

• Cursos de Extensão 

O Curso de Ciências Biológicas organiza cursos de curta duração oferecidos aos 

alunos da faculdade e entendidos à comunidade. A temática é definida pelo Colegiado do 

Curso a partir de propostas dos docentes e discentes, conforme a intertransdiciplinaridade 

proposta no projeto pedagógico do curso.  

 

• Semana do Conhecimento da Faculdade do Futuro 

Durante a Semana do Conhecimento, que se realiza uma vez por ano, os alunos são 

estimulados a participar de eventos como seminários, workshops, apresentação de painéis 

de trabalhos científicos e atividades de extensão acadêmica, comuns a todos os cursos da 

faculdade, com a publicação dos trabalhos. Tal condição confere o desenvolvimento de 

uma postura intelectual, técnica e acadêmica perante os problemas sócio-econômicos-

culturais discutidos no evento. Os certificados são emitidos pelo Núcleo de Extensão, 

Pesquisa e Pós-Graduação (NEPP) da Faculdade do Futuro.  

 

• Ciclo de Debates e Palestras da Faculdade do Futuro 
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Este evento é estruturado, em horários extra-classes, para apresentação de temas de 

relevância para as várias áreas de interesse dos alunos da Faculdade do Futuro, 

considerando as tendências do conhecimento atual. Neste, docentes da própria faculdade 

ou profissionais de comprovada competência de outras instituições privadas ou particulares 

são convidados a participarem.  

 

• Projetos e Ações de Extensão 

Considerando o projeto pedagógico, os conteúdos programáticos das disciplinas, a 

demanda social e o desenvolvimento de competências, são programados e planejados um 

conjunto de propostas para a elaboração de projetos ou ações de extensão. Estes  

estimulam a participação contínua dos discentes em atividades que visam atuação além da 

sala de aula, em interação com a comunidade. Estas atividades poderão ser desenvolvidas 

em vários temas, a exemplo de:  

a) Projeto de Extensão - Educação Ambiental: Uma mudança de comportamento para 

a garantia de um futuro 

b) Projeto de Extensão – Dengue: Educação como estratégia de prevenção 

c) Projeto de Extensão – Educação Ambiental: Uma questão de hábitos 

d) Projeto de Extensão – Biólogos em ação na rua 

As atividades podem ser desenvolvidas também sob a forma de excursões de campo 

com a participação de equipe multidisciplinar. 

 

• Projetos com instituições conveniadas com a Faculdade do Futuro 

Projetos, ações e estágios em instituições conveniadas com a faculdade são 

oferecidos aos discentes, algumas das quais estão relatadas abaixo: 

a) Associação dos Amigos da Meio Ambiente (AMA) 

b) Asilo São Vicente de Paula 

c) Paróquia do Bom Pastor 

d) Escolas públicas ou privadas 

e) IBAMA: Parque do Caparão 

 

• Projetos de Pesquisa 

A iniciação científica é uma ferramenta poderosa de formação e aprendizado, 

permitindo a iniciação dos alunos na pesquisa científica. Alguns projetos são 

desenvolvidos sob a orientação de professores do curso de Ciências Biológicas, 
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oportunizando aos alunos participarem de congressos com a apresentação de trabalhos 

científicos e a publicação de artigos em revistas científicas. Exemplos destas atividades 

estão citadas abaixo, dentre outras: 

a) Projeto de Pesquisa em andamento- Levantamento das plantas medicinais e cultivadas 

na cidade de Manhuaçu/MG – Plantas que curam. Orientação: Professora Mariana 

Aparecida Silva Godinho que possui vários alunos de iniciação científica tanto do curso de 

Ciências Biológicas quanto alunos do curso de Farmácia. 

b) Projeto de Pesquisa - Efeito da Manipulação Experimental de Características 

Morfológicas de Flores sobre a Visitação de Beija-Flores. Orientação: Professora Thaís 

Maya Aguilar. Este projeto foi apresentado no Congresso Nacional de Zoologia em 

Curitiba/PR (fev. de 2008). 

c) Artigo Científico - Populações urbanas e rurais atingidas por escorpiões e aranhas no 

município de Manhuaçu e regiões vizinhas. (Rer. Edu., Meio Amb. e Saúde, 2008, 3(1) 

2:18.). Orientação da professora Thaís Maya Aguilar e alunos de Ciências Biológicas. 

As atividades complementares, bem como o número de horas computadas, estão 

listadas abaixo, e fazem parte do Regulamento das Atividades Complementares (Anexo V 

deste projeto). 

 

GRUPO ATIVIDADE QT HORAS 

Ensino 

Monitoria 
20h/ monitoria/ 

semestre 

Participação em órgãos de representação estudantil 
15h/ representação/ 

mandato 
Cursos de Idiomas 40 h/curso 
Estágios extra-curriculares Até 60 horas/estágio 

Disciplinas Eletivas e optativas  
CH da disciplina - 

Até 120 horas 

Atividade docente em áreas afins 
Metade da CH da 

atividade 

Pesquisa  

Atuação em projetos de pesquisa e de iniciação científica 
30h a cada 6 meses 

de projeto 
Trabalhos científicos – Resumos em anais de Congressos Regionais e 
Nacionais 

10h/resumo 

Trabalhos científicos – Resumos em anais de Congressos Internacionais 20h/resumo 
Trabalhos científicos – Artigos em Revista Qualis A ou B 45h/artigo 
Trabalhos científicos – Artigos em Revista Qualis C 25h/artigo 

Extensão  Participação em eventos: Seminários, conferência e outras atividades afins – 
participante 

Até 2 h/evento 
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Participação em eventos: Seminários, conferência, e outras atividades afins – 
ministrante 

Até 3 h/evento 

Participação em eventos: Congressos e simpósios – Regionais e Nacionais Até 30 h/evento 
Participação em eventos: Congressos e Simpósios – Internacionais Até 40 h/evento 
Participação em programas de extensão: Projetos sociais do curso. CH da atividade 
Participação em cursos e minicursos – participante CH do curso 
Participação em cursos e minicursos – ministrante CH do curso 
Comparecimento comprovado a defesas de TCC, mestrado e/ou doutorado 2h/defesa 
Organização de eventos em atividades afins Até 10h 

Outros  De acordo com o parecer do Coordenador de Curso  

 

 

 

 

 

 

21.1.5.1. DISCIPLINAS OPTATIVAS E ELETIVAS  
  
Conforme previsto no Regulamento de Atividades Complementares da IES (Anexo 

III deste projeto), disciplinas optativas e eletivas constam como atividades complementares 

de ensino, as quais poderão ser contabilizadas até o máximo de 60% do total da carga 

horária de Atividades Complementares (200 horas). O regulamento para tais disciplinas 

está normatizado pelo Regulamento das Disciplinas Optativas e Eletivas (Anexo VI deste 

projeto). As disciplinas optativas serão oferecidas ao longo de todo o curso de Ciências 

Biológicas, sendo que no sexto e sétimo períodos serão oferecidas no período noturno, 

oportunizando a todos os alunos este tipo de atividade. Deste modo, os alunos poderão 

cumprir, se desejar, 120 horas de atividades de ensino complementar optando por estas 

atividades. 
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21.2 Matriz Curricular do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura 
 

Primeiro Semestre 
 

Componentes Curriculares Créditos CH Teórica CH Prática CH Total 
Biologia Celular 3 40 20 60 

Biologia de Campo 3 20 40 60 
Bioética e Biossegurança 2 40 0 40 

Leitura e Produção de Texto 2 40 0 40 
Introdução à Sistemática Biológica 2 40 0 40 

Introdução à Filosofia 2 40 00 40                                                                                                                    
Matemática 2 40 00 40 

Metodologia da Pesquisa Científica 2 40 00 40 
Química Geral e Orgânica 4 60 20 80                                                 

Sociologia e Educação 2 40 00 40 
Total de créditos/carga horária 24 400 h 80 h 480 h 

 
Segundo Semestre 

 
Componentes Curriculares Créditos CH Teórica CH Prática CH Total 

Elementos de Física 3 40 20 60 
Biologia de Criptógamas 3 40 20 60 

Bioquímica 4 80 00 80 
Histologia Animal 3 40 20 60 

Zoologia I 3 40 20 60 
Educação e Saúde Ambiental 3 40 20 60 

Didática de Licenciatura  3 60 00 60 
Teorias Psicológicas do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem 
3 

40 20 60 

Total de créditos/carga horária 25 380 h 120 h 500 h 
 

Terceiro Semestre 
 

Componentes Curriculares Créditos CH Teórica CH Prática CH Total 
Bioestatística 3 60 0 60 

Biologia de Fanerógamas 3 40 20 60 
Ecologia I 3 40 20 60 
Biofísica 3 40 20 60 
Genética I 3 60 0 60 
Zoologia II 4 60 20 80 

Conteúdos e Objetivos da Docência 
de Ciências  

3 
40 20 60 

Bases Legais da Educação Básica 2 40 00 40 
Total de créditos/carga horária 24 380 h 100 h 480 h 
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Quarto Semestre 

 
 

Componentes Curriculares Créditos CH Teórica CH Prática CH Total 
Anatomia Vegetal 3 40 20 60 

Biologia do Desenvolvimento 3 40 20 60 
Ecologia II 3 40 20 60 
Genética II 3 60 00 60 

Microbiologia 3 40 20 60 
Parasitologia 3 40 20 60 
Zoologia III 3 40 20 60 

Laboratório de Ensino de Botânica 2 00 40 40 
Pedagogia para a Docência de 

Ciências  
3 

40 20 60 

Total de créditos/ carga horária 26 340 h 180 h 520 h 
 

Quinto Semestre 
 

Componentes Curriculares Créditos CH Teórica CH Prática CH Total 
Anatomia Animal Comparada 4 40 40 80 

Biologia Molecular 3 40 20 60 
Fisiologia Vegetal 4 60 20 80 

Antropologia Cultural 2 40 00 40 
Laboratório de Ensino de Saúde 3 00 60 60 

Língua Brasileira de Sinais 2 20 20 40 
Conteúdos e Objetivos da Docência de 

Biologia  
3 

40 20 60 

Total de créditos/ carga horária 21 240 h 180 h 420 h 
Estágio Supervisionado I 6 Estágio Estágio 120 

Total de créditos/ carga horária 27   540 h 
 

Sexto Semestre 
 
 

Componentes Curriculares Créditos CH Teórica CH Prática CH Total 
Fisiologia Animal Comparada 3 40 20 60 

Geologia Geral 3 40 20 60 
Imunologia 3 40 20 60 

Pedagogia para a Docência de Biologia 3 40 20 60 
Laboratório de Ensino de Ecologia 2 00 40 40 
Total de créditos/ carga horária 14 160 120 280 h 

Estágio Supervisionado II 7 Estágio Estágio 140 
Total de créditos/ carga horária 21   420 h 

 

 
Sétimo Semestre 
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Componentes Curriculares Créditos CH Teórica CH Prática CH Total 

Biologia da Conservação 3 40 20 60 

Evolução 3 60 00 60 

Paleontologia 3 40 20 60 

Laboratório de Ensino de Zoologia 2 00 40 40 

Total de créditos/ carga horária 11 140 80 220 h 
Estágio Supervisionado III 7 Estágio Estágio 140 

Total de créditos/ carga horária 18   360 h 
 
 

� Carga Horária Total do Curso       3.500 horas  
� Componentes Curriculares Teórico-Práticos 2.480 horas  
� Estágio Curricular Supervisionado    400 horas 
� Prática Como Componente Curricular (PCC)    420 horas 
� Atividades Complementares     200 horas 

 
Carga horária total: 3300 + 200=3500 horas 
 
A disciplina de Bioética e Biossegurança: a turma com entrada em 1º/2007 vai cursar 
no 7º período. 
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21.3. Ementas e Bibliografias Básicas e Complementares das Disciplinas 

 
Primeiro Período 

 
Biologia Celular  
Ementa 
Célula procariota e eucariota animal. Métodos de estudo da célula. Membrana plasmática. 
Sistema de endomembranas. Formação e armazenamento de energia. Movimentos 
celulares. Núcleo. Ribossomos e síntese protéica. Divisão e diferenciação celular. 
 
Bibliografias Básicas:   
JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 7ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
COOPER, G.M. A Célula: uma abordagem molecular. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.  
DE ROBERTIS. E. M. F & HIB, J. De Robertis bases da biologia celular e molecular. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  
Bibliografias Complementares: 
PAPINI, S.; FRANÇA, M. H. S. Manual de citologia e histologia para o estudante da área 
de saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 
VALLE. F.C. Práticas de citologia e genética. São Paulo: MEDSI, 2001.  
ALBERTS B.; BRAY D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; 
WALTER P. Fundamentos da Biologia Celular. Uma introdução à Biologia Molecular da 
Célula. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
LODISH, H.F.; BERK, A. et.al.  Biologia celular e molecular. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Revinter LTDA, 2005. 
KARP, G. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3ª ed. São Paulo: 
Manole, 2005. 
 
Bioética e Biossegurança 
Ementa 
Percurso histórico da bioética e biossegurança. Bases conceituais e atual estágio de 
organização. Identificação e análise de situações com potencial de riscos biológicos. 
Situação de conflito ético, tais como: reprodução, aborto, eutanásia, uso de cadáveres, uso 
de animais e plantas, biopirataria, manipulação genética, morte cerebral e transplantes,  e 
maneiras de lidar com tais situações. Principais leis, regulamentações e normas de bioética 
e biossegurança. Normas que visam estabelecer padrão ético para as pesquisas científicas e 
serviços que utilizam as biotecnologias modernas. 
 
Bibliografias Básicas: 
HIRATA, M.H.; MANCINI FILHO, J. Manual de biossegurança. São Paulo: Manole, 
2002. 
PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.de P.de. Problemas atuais de bioética. 8ªed. São 
Paulo: Loyola, 2007. 
SILVA, J.V. (org); MENDONÇA, A.R.A (org); ANDRADE, C.H.V. 
(org);  FLORENZANO,  F.H. (org); BAZZANO, F.C.O. (org); TEIXEIRA, J.S.M.A. 
(org); FILHO, M.M.F. (org) & NOVO, N.F. (org). Bioética: meio ambiente, saúde e 
pesquisa. Iátria. 2006.  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
apresentação dos temas transversais e ética. V.8. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  
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Bibliografias Complementares: 
HINRICHSEN, S.L. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário hospitalar. Rio 
de Janeiro: Medsi, 2004.  
BARBOZA, H.H. (org); MEIRELES, J.M. (org); BARRETTO, V.P. (org). Novos temas 
de biodireito e bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
 
 
Biologia de Campo 
Ementa 
Introdução à biologia e à história natural. Treinamento e demonstração de métodos de 
estudo dos organismos. Introdução à biologia e história natural de organismos e relação 
com fatores ambientais. Prática e demonstração de métodos de estudos de animais e 
vegetais. Treinamento em técnicas de observação, tomada e análise de dados. Identificação 
dos grandes grupos animais e vegetais. 
 
Bibliografias Básicas: 

CULLEN, L., Jr.; RUDRAN, R. & VALLADARES-PADUA, C. R. [Eds.]. Métodos de 
Estudos em Biologia da Conservação e Manejo de Vida Silvestre. 2ª ed. Editora da UFPR. 
Paraná, Brasil, 2006. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 6a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001.  
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 7a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.  
RUPPERT, E. E.; BARNES, Robert D. Zoologia dos invertebrados. 6ª ed. São Paulo: 
Roca, 1996.   
Bibliografias Complementarses: 
ALMEIDA, L. M.; COSTA, C. S. R., MARINONI, L. Manual de coleta, conservação, 
montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto: Holos, 2003. 
COSTA, C. Insetos Imaturos In: Manual de técnicas para preparação de coleções 
zoológicas. São Paulo: Sociedade Brasileira de Zoologia, 1987.  
CARAMASCHI, U. Generalidades In: Manual de técnicas para preparação de coleções 
zoológicas. Campinas: Sociedade Brasileira de Zoologia, 1987.  
  
Introdução à Filosofia  
Ementa 
Perpassar pela historia da filosofia dando ênfase para a abordagem antropológica e 
epistemológica. Apresentar a perspectiva do filosofar e desenvolver em toda a disciplina a 
reflexão filosófica com os educandos. 
 
Bibliografias Básicas:  
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martin Fontes, 2000. 
BUZZI, A. R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecimento, a linguagem. 29ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002.  
BUZZI, A. R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecimento, a linguagem. 32ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 
CHAUI, M. Convite à filosofia. 13ª ed. São Paulo: Ática, 2005. 
Bibliografias Complementares: 
REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia: do romantismo até nossos dias. 5ª ed. 
São Paulo: Paulus, 1991. 
MORA, J. F. Dicionário de filosofia: E-J. São Paulo: Loyola, 2001. 
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REALCE, G.; ANTISERI, D. Historia da Filosofia. 5ª ed. v. 3. São Paulo: Paulus, 1990. 
 
 
Introdução à Sistemática Biológica  
Ementa 
Classificação biológica. Códigos de nomenclatura biológica. Descrição de espécies. 
Elaboração de chaves de identificação. Discussão dos princípios e métodos utilizados na 
reconstrução das relações evolutivas entre os organismos e aplicação deste conhecimento 
às classificações biológicas. Aplicação da sistemática a outros campos da biologia 
evolutiva e comparada: biogeografia, ecologia, comportamento, fisiologia, morfologia e 
conservação da biodiversidade.  
 
Bibliografias Básicas: 
AMORIM, D. de S. Fundamentos de sistemática filogenética. Ribeirão Preto: Holos, 2002. 
FUTUYMA, D. Biologia Evolutiva. 2ª ed. Ribeirão Preto: Editora Funpec, 1997. 
PAPAVERO, N. Fundamentos práticos de taxonomia Zoológica. 2ª ed. São Paulo: Unesp, 
1994. 
Bibliografias Complementares: 
LARSON, E. J. Evolution: the remarkable history of a scientific theory. New York: The 
Modern Library, 2004. 
GOULD, S. J. The structure of evolutionary theory. Belknap Press, 2002. 
MAYR, E. What evolution is. New York: Basic Books, 2001. 
POUGH, F. H., C. M. JANIS, E J. B. HEISER. A vida dos vertebrados. 3ª ed. São Paulo: 
Atheneu, 2003. 
POUGH, F. H. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  
 
Leitura e Produção de Texto  
Ementa 
A linguagem como objeto de análise e reflexão, e como ferramenta indispensável de 
comunicação. Estudo, leitura e produção de textos dissertativos centrados em temas 
relacionados à Biologia. Diferentes linguagens oral e escrita, como meio para produção, 
expressão, comunicação e interpretação de idéias. As variações lingüísticas. Temática 
estrutura composicional e características dos gêneros literários. Lingüística textual: 
mecanismos de coesão e coerência. A Gramática Normativa. 
 

Bibliografias Básicas: 
ANDRADE, M. M. de, HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 8ª ed. São Paulo: Atlas. 2007. 
COSTA VAL. M. da G. F. da. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes. 1991. 
KOCH, I. G. V. A coesão textual. 18ª ed. São Paulo: Contexto, 2003. 
KOCH, I. G. V. A coerência textual. 15ª ed. São Paulo: Contexto, 2003.  
Bibliografias Complementares: 
FIORIN, J.L. Para entender o texto: leitura e redação. 16ª ed. São Paulo: Ática, 2006. 
BLIKSTEIN. I. Técnicas de comunicação escrita. 22ª ed. São Paulo: Ática, 2006.  
 
Matemática 
Ementa 
Apreensão da linguagem matemática, por meio da leitura e interpretação de fenômenos 
físicos, naturais e socioeconômicos, bem como, exprimi-los com clareza oral, textual e 
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gráfica, a fim de solucionar situações-problema vivenciadas no cotidiano, bem como dar 
sustentação à docência para ensino fundamental e médio.  
 
Bibliografias Básicas: 
COXFORD, A.F.; SHULTE, A.P. As idéias da álgebra. Tradução de Hygino H. 
Domingues. São Paulo: Atual, 1995.  
DAMBROSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2a ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005.  
BARBOSA, R. M. Descobrindo a geometria fractal para a sala de aula. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002.  
Bibliografias Complementares: 
CHEVALLARD, Y.; et al. Estudar matemáticas: o elo perdido entre o ensino e a 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2001.  
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova 
estratégia. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
Metodologia da Pesquisa Científica  
Ementa 
Conhecimento Científico. Filosofia da Ciência na área da Metodologia da Pesquisa. 
Métodos e Técnicas de Pesquisa. Hipóteses e variáveis. Projeto de monografia. Elaboração 
de trabalhos científicos de acordo com as normas vigentes. Aspectos metodológicos de um 
projeto de pesquisa. 
 
Bibliografias Básicas: 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
LAVILLE, C. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências 
humanas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3a ed. São Paulo. Ed Atlas, 
1999. 
FRANÇA, J.L. & VASCONCELLOS, A. C. de. Manual para Normalização de 
Publicações Técnico-Científicas. 8ª ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 
Bibliografias Complementares: 
CARVALHO, M. C. M. de. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e 
técnicas. 12 a ed Campinas: Papirus, 2002.  
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2002.  
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed.  São Paulo: Cortez, 2002.  
 
Química Geral e Orgânica 
Ementa 
Noções básicas de química geral, reações químicas, entalpia, ácidos, bases e sais, 
compostos orgânicos. Abordagem conceitual dos princípios fundamentais da Química e 
suas aplicações nas Ciências Biológicas, usando exemplo de compostos orgânicos e 
inorgânicos. Ênfase à interface da Química com as diversas áreas do conhecimento. 
Introdução ao trabalho em laboratório de química. Observação e interpretação de 
fenômenos químicos através da realização de experimentos representativos que 
correlacionem o aspecto conceitual à vida cotidiana. 
 
Bibliografias Básicas: 
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ROZENBERG, I.M. Química Geral. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 
SACKEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e bioquímica para Ciências Biomédicas. 8 a 
ed. Barueri: Manole, 2001. 
VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química orgânica: estrutura e função. 4 a ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2004. 
Bibliografias Complementares: 
BARKER, K. Na bancada: manual de iniciação científica em laboratórios de pesquisas 
biomédicas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
RUSSEL, J.B. Química Geral.Volume 1. 2 a ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 
RUSSEL, J.B. Química Geral. Volume 2. 2 a ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 
 
Sociologia e Educação 
Ementa 
Os conceitos e objetos da Sociologia e da Educação. O fato social. As Teorias 
Sociológicas, repercussões e tendências ideológicas na educação. Estudo da noção de 
grupo social e os processos de estratificação social. A Educação como processo social. 
Educação e sociedade no Brasil. O pensamento educacional brasileiro. A função social da 
escola na sociedade contemporânea. 
 
Bibliografias Básicas: 
GIDDENS, A. Sociologia, 4ª ed, Porto Alegre: Artmed, 2005. 
TOMAZI, N. D. Sociologia da educação.  São Paulo: Atual, 2003. 
RODRIGUES, A. T. Sociologia da educação. 5ª ed. Rio de Janeiro: DPA, 2004. 
Bibliografias Complementares: 
ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
BERGER, P.L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 29ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
BOURDIEU. P. Escritos de Educação. 8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. 10ª ed. São Paulo: Melhoramentos. (Iniciação e 
debate). 
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
(Coleção Tópicos). 
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A. Sociologia geral. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 

Segundo Período 
 

Elementos de Física  
Ementa 
ENERGIA: Conceitos básicos, tipos de energia e aplicações à biologia. 
TERMODINÂMICA: Conceitos de calorimetria e calor, leis da termodinâmica e 
aplicações. FLUIDOS: Introdução ao estudo de fluidos e da dinâmica de fluidos e 
aplicações. ELETRICIDADE E MAGNETISMO: Noções de eletricidade, introdução a 
circuitos e aplicações. Noções de magnetismo e aplicações. ONDAS: Introdução ao estudo 
da ondulatória. Ondas mecânicas e aplicações. Ondas eletromagnéticas e aplicações. 
ÓPTICA GEOMÉTRICA: Natureza da luz. Fenômenos de refração, reflexão e dispersão. 
Aplicações à biologia. FÍSICA DAS RADIAÇÕES: Natureza das radiações. Tipos de 
radiações. Características básicas de algumas fontes de radiação e aplicações.  
 
Bibliografias Básicas: 
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HALLIDAY, D., RESNICK, R., Fundamentos de Física, volume 1, 4ª ed. Rio de Janeiro, 
LTC, 2002. 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., Fundamentos de Física, volume 2, 4ª ed. Rio de Janeiro, 
LTC, 2002. 
OKUNO, E., CALDAS, I. L., CHOW, C., Física para Ciências Biológicas e Biomédicas, 
São Paulo, HARBRA, 1982. 
Bibliografias Complementares: 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., Fundamentos de Física, volume 3, 4ª ed. Rio de Janeiro, 
LTC, 2003. 
TIPLER, P. A., MOSCA, G., Física para Cientistas e Engenheiros, volume 1, 5ª ed. Rio de 
Janeiro, LTC, 2006. 
TIPLER, P. A., MOSCA, G., Física para Cientistas e Engenheiros, volume 2, 5ª ed. Rio de 
Janeiro, LTC, 2006. 
TIPLER, P. A., MOSCA, G., Física para Cientistas e Engenheiros, volume 3, 5ª ed. Rio de 
Janeiro, LTC, 2006. 
 
 
Biologia de Criptógamas  
Ementa 
Morfologia e ciclo de vida dos fungos. Morfologia taxonomia e ciclo de vida das Algas. 
Transição do meio aquático para o terrestre. Estrutura, ecologia e reprodução comparadas 
das Briófitas e das Plantas Vasculares sem Sementes. Evolução dos organismos vegetais. 
 
Bibliografias Básicas: 
FERRI, M.G. Botânica: morfologia interna das plantas. 9a edição. São Paulo: Nobel, 1999. 
JOLY, A.B. Botânica – introdução à taxonomia vegetal. 13a edição. São Paulo: Nacional, 
2002. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 6a edição. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 7a edição. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
Bibliografias Complementares: 
MODESTO, Z.M.M. & SIQUEIRA, N.J.B. Botânica. 9a edição. São Paulo, 1981.  
BENZZONI, P. Compêndio de botânica. Itatiaia limitada, Belo Horizonte 1974. 
 
Bioquímica  
Ementa 
Conceitos fundamentais: Estrutura e função de biomoléculas. Metabolismo intermediário. 
Metabolismo dos carboidratos. Metabolismo dos lipídios. Metabolismo do nitrogênio. 
Integração do metabolismo. Noções de Fotossíntese. 
 
Bibliografias Básicas: 
LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger: Princípios de bioquímica. 4ª 
ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 
BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 
SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e bioquímica para ciências biomédicas. 8ª 
ed. Barueri - SP: Manole, 2001. 
Bibliografias Complementares: 
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
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CONN, E. E.; STUMPF, P.K. Introdução a bioquímica. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2001. 
MARZZOCCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 
 
Educação e Saúde ambiental  
Ementa 
Fundamentos da educação ambiental como área do conhecimento teórico, científico-
metodológico e aplicado às ciências educacionais e ambientais. Histórico e perspectivas. 
Conteúdos, tipos de abordagens e metodologias em educação ambiental. Educação formal 
e informal. A função da educação ambiental na licenciatura. Educação ambiental e 
interdisciplinaridade. Imposições do desenvolvimento ecologicamente sustentado à 
educação ambiental. A relação com o ensino e a pesquisa. Conceitos de Saúde Ambiental. 
Processo Saúde-Doença, Ações de Vigilância a Saúde, Saneamento Ambiental. 
 
Bibliografias Básicas: 
BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L. e outros. Introdução à engenharia 
ambiental. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia e Saúde. 5a ed. Rio de 
Janeiro: Medsi, 1999. 
RUSCHEINSKY, A. (org.) Educação Ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
meio ambiente e saúde: Temas transversais. V.10. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  
Bibliografias Complementares: 
BITAR, O. Y. Meio ambiente e geologia. São Paulo: Senac São Paulo, 2004.  
DIAZ, A. P. Educação Ambiental como projeto. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2002. 
Tradução de Fátima Murad. 
ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gubenkian, 
2004.  
VASCONCELOS, J. L.; GEWANDZNAJDER, F. Programas de Saúde. 3a ed. São Paulo: 
Atica. 1982.  
 
Histologia Animal  
Ementa 
Tipos básicos de tecidos animais. Tecidos epiteliais: de revestimento e glandular. Tecido 
conjuntivo propriamente dito. Tecidos conjuntivos especiais: Tecido hematopoiético, 
Tecido adiposo, Tecido cartilaginoso, Tecido ósseo. Tecido muscular. Tecido nervoso. 
 
Bibliografias Básicas: 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica – texto e atlas. 10ª ed. São Paulo: 
Nobel, 2004. 
ZHANG, Shu-Xin. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
 Bibliografias Complementares: 
DI FIORE, M.S.H. Atlas de Histologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: 2001. 
PAPINI, S.; FRANÇA, M. H. S. Manual de Citologia e histologia para estudantes da área 
de saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 
 
Didática de Licenciatura  
Ementa 
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Escola como espaço sócio-cultural. Sala de aula: fonte de conhecimento. Papel da didática 
na transformação pedagógica. Classificação dos conteúdos de aprendizagem: conceituais; 
procedimentais e atitudinais. Planejamento didático: objetivo, conteúdo, procedimentos, 
recursos, avaliação. Relação professor - aluno. Repensando a didática: propostas 
alternativas.  
 
Bibliografias Básicas: 
CAMPOS, M. C. da C.; NIGRO, R. G. Didática de Ciências: O ensino-aprendizagem 
como investigação. São Paulo: FTD, 1999. 
MASETTO, M. Didática: a aula como centro. 4ª ed. Coleção Aprender & Ensinar. São 
Paulo. Ed. FTD, 1997. 
ZABALA, A. A Prática educativa: Como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
Bibliografias Complementares:  
CANÁRIO R. A escola tem futuro? Porto Alegre: Artmed, 2006.  
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.  
BALLESTER, M. e cols. Avaliação como apoio à aprendizagem. Vol. 8. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 
  
Teorias Psicológicas do Desenvolvimento e da Aprendizagem  
Ementa 
As teorias da psicologia: desenvolvimento e aprendizagem. Fatores intrapessoais, 
interpessoais e sócio-ambientais do processo de ensino e da aprendizagem. A análise 
psicoeducativa do processo de ensino e de aprendizagem. Conhecimento psicológico e 
prática educativa. Transtornos do desenvolvimento e da aprendizagem. 
 
Bibliografias Básicas: 
BEE, H. A criança em desenvolvimento. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.  
MOREIRA, M.A. Teorias de Aprendizagem. E.P.U,1999.   
BOCK, A.M.B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias: Uma introdução ao 
estudo de psicologia. 13ªed. São Paulo: Saraiva, 1999.  
Bibliografias Complementares: 
GARDNER, H. Inteligências Múltiplas Perspectivas. Porto Alegre: Artmed, 1995.  
RUBINSTEIN, E.R. Estilo de Aprendizagem e a Queixa escolar: entre o saber e o 
conhecer. São Paulo: Casa do Psicólogo,  vai chegar 
SOUZA, B.P (org). Orientação a queixa escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.  
 
Zoologia I  
Ementa 
Introdução à Protozoologia: caracteres gerais, morfologia e biologia dos Flagelata, 
Rhizopoda, Ciliata e Sporozoa. Introdução aos Metazóarios: classificação, caracteres 
gerais, morfologia e biologia dos Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, 
Annelida, Nemertea e Mollusca. Relações filogenéticas entre os grupos. 
 
Bibliografias Básicas: 
HICKMAN, C.P.Jr.; ROBERTS, L.S.; LARSON, L. Princípios integrados de Zoologia. 11ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
RUPPERT, E. E.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 6ª ed. São Paulo: Roca, 
1996. 
STORER, T. I.; et al. Zoologia geral. 6ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003. 
Bibliografias Complementares: 
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BRUSCA, R. C.; BRUSCA G. J. Invertebrates. 2ª ed. Sinauer Associates, Sunderland, 
Massachusetts, 2003.  
NEVES, D. P. Parasitologia Básica. Belo Horizonte: COOPMED, 2003. 
 
 

Terceiro Período 
 
Bases Legais da Educação Básica 
Ementa 
Constituição da República Federativa do Brasil. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Diretrizes Curriculares Nacionais. Relatório Jacques 
Delors - Educação do Século XXI: Um tesouro a descobrir. Políticas educacionais 
brasileiras. 
 
Bibliografias Básicas: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. 38ª ed. São Paulo: Atlas. 2006.  
CARNEIRO, M. A. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva: artigo a artigo. 14ª ed. 
Campinas - SP: Vozes. 2007. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Ciências Naturais. V.10. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
Bibliografias Complementares: 
SAVIANI, D. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 10ª ed. São Paulo: 
Autores associados. 2006. 
MACHADO, N. J. Cidadania e educação. 4ª ed. São Paulo: Escrituras Editora e 
Distribuidora de Livros Ltda. 2002.  
 
Bioestatística 
Ementa 
Fundamentos de Bioestatística. Método estatístico: coleta, organização e apresentação de 
dados. Razões, proporções, índices, coeficientes e taxas. Medidas descritivas: média, moda 
e mediana. Medidas de dispersão: desvio padrão e coeficiente de variação. Noções de 
probabilidade. Testes de hipótese e significância. Correlação linear simples. Regressão 
linear simples. 
 
Bibliografias Básicas: 
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 
 DAWSON, B.; TRAPP, R. G. Bioestatística: básica e clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda., 2001. 
LEVIN, J. Estatística aplicada a ciências humanas. 2ª ed. São Paulo: Harbra, 1987.  
VIEIRA, S. Introdução a bioestatística. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 
Bibliografias Complementares: 
BERQUO, E. S.; et al. Bioestatística. 2ª ed. São Paulo: EPU, 1981.  
PAGANO, M.; GAUVREAU, K. Princípios de bioestatística. São Paulo: Pioneira 
Thompson Learning, 2004.  
TRIOLA, M. Introdução à estatística. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
VIEIRA, S. Estatística experimental. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
Biologia de Fanerógamas  
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Ementa 
Morfologia, taxonomia e ciclo reprodutivo de Gimnospermas e Angiospermas. Evolução 
de Angiospermas e Gimnospermas. 
 
Bibliografias Básicas: 
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
VIDAL, W. N. & VIDAL, M. R. R. Botânica: organografia. 4ª ed. Viçosa: UFV, 2007. 
FERRI, M.G.; MENEZES, N.L. & MONTEIRO, W.R. Glossário ilustrado de Botânica. 
São Paulo: Nobel, 1981. 
Bibliografias Complementares: 
BARROSO, G.M.; GUIMARÃES, E.F.; ICHASO, C.L.F.; COSTA, C.G.; PEIXOTO, 
A.L. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol. 1. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 
e Científicos Editora S.A., São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,  2002. 
BARROSO, G.M.; PEIXOTO, A.L.; COSTA, C.G.; ICHASO, C.L.F.; GUIMARÃES, 
E.F. & LIMA, H.C. de. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol. 3. Viçosa: Imprensa 
Universitária da UFV, 1986. 
BENZZONI, P. Compêndio de botânica. Belo Horizonte: Itatiaia limitada, 1974. 
MODESTO, Z.M.M. & SIQUEIRA, N.J.B. Botânica. 9ª ed. São Paulo, 1981. 
 
Conteúdos e objetivos da docência de Ciências  
Ementa 
Selecionar, organizar e analisar o currículo de Ciências no Ensino Fundamental (seres 
vivos, corpo humano, seres não vivos, elementos químicos e física) mediante tendências 
educacionais atuais da teoria da aprendizagem. Abordagem sobre as concepções da Ciência 
e da Tecnologia e a importância do conhecimento científico para a sociedade e a educação. 
 
Bibliografias Básicas: 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI J.A.; PERNANBUCO, M.M. Ensino de Ciências: 
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007. 
CARVALHO, A.M.P. GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de Ciências. 8ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2006. 
CARVALHO, A. M. P. de (org.). Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
KRASILCHIK, M. O professor e o currículo das Ciências. São Paulo: EPU, 1987. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Ciências Naturais. V.10. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.   
Bibliografias Complementares: 
CAMPOS, M.C.C.; NIGRO, R.G. Didática de Ciências: O ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD, 1999. 
 
Ecologia I 
Ementa 
Conceitos básicos de ecologia. População. Fluxo de energia. Componentes abióticos e suas 
interações. Ciclos biogeoquímicos. Estrutura, organização e dinâmica de populações 
animais e vegetais. Trabalho de campo. 
 
Bibliografias Básicas: 
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
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ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004. 
RICKLEFS, R.E. A Economia da natureza. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 
Bibliografias Complementares: 
TOWNSEND C.R.; BEGON, M.; HARPER, J.L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
TRIPLEHORN, C.A.; JOHNSON, N.F. Borror and DeLong’s Introduction to the Study of 
Insects. 7ª ed.; 2005. 
 
Biofísica 
Ementa 
ÁGUA E SOLUÇÕES: Revisão sobre estruturas moleculares. Propriedades microscópicas 
e macroscópicas. Soluções e suspensões. Difusão e osmose. BIOFÍSICA DE 
MEMBRANAS BIOLÓGICAS: Estruturas das membranas biológicas. Bioeletricidade. 
BIOFÍSICA DE SISTEMAS: Biofísica da visão, biofísica da audição e da fonação, 
biofísica da respiração e biofísica da circulação. ESPECTROSCOPIA: Descrição e 
aplicações da técnica. RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS IONIZANTES: Revisão 
sobre radiações ionizantes. Biofísica das radiações ionizantes. Radioproteção. 
 
Bibliografias Básicas: 
HENEINE, I. F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2008. 
GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 1998. 
DURAN, J. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2003.  
Bibliografias Complementares: 
OKUNO, E. CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. São 
Paulo: Haper Row do Brasil, 1982. 
 
Genética I 
Ementa 
Herança biológica. Bases citológicas da herança. Genética Mendeliana. Interação gênica. 
Herança ligada ao sexo. Genética quantitativa. Alterações cromossômicas e gênicas. 
 
Bibliografias Básicas: 
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução a Genética. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
BURNS, G. W.; BOTTINO, P. J. Genética. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1991. 
NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson e Thompson: 
Genética Médica. 6ª ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
Bibliografias Complementares: 
NORA, J., J.; FRASER, F. C. Genética Médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1991. 
BROWN, T. A. Genética: um enfoque molecular. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 
 
Zoologia II 
Ementa 
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Introdução ao estudo dos invertebrados celomados. Caracteres Gerais. Classificação. 
Noções de morfologia externa e interna. Aspectos da biologia. Relações filogenéticas entre 
os grupos. Estudo dos invertebrados em seu habitat natural. 
 
Bibliografias Básicas: 
HICKMAN, C.P.JR.; ROBERTS, L.S.; LARSON, L. Princípios integrados de Zoologia. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
RUPPERT, E. E.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 6ª ed. São Paulo: Roca, 
1996. 
STORER, T. I. et al. Zoologia geral. 6ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003.  
Bibliografias Complementares: 
BRUSCA, R. C.; BRUSCA G. J. Invertebrates. 2ª ed. Sinauer Associates, Sunderland, 
Massachusetts, 2003.  
NEVES, D. P. Parasitologia Básica. Belo Horizonte: COOPMED, 2003. 
 GULLAN, P.J., CRANSTON, P.S. Os insetos. Um resumo de entomologia. 3ªed. Rocca, 
2007. 

Quarto Período 
 

Laboratório de Ensino de Botânica 
Ementa 
Discutir o ensino de botânica no ensino fundamental e médio, analisando os programas de 
ciências e biologia e o conteúdo dos livros didáticos. Elaborar textos e materiais didáticos 
para aulas teóricas e práticas. 
 
Bibliografias Básicas: 
PEREIRA, A.B. & PUTZKE, J. Proposta Metodológica para o Ensino de Botânica e 
Ecologia. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1996.  
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
VIDAL, W.N. & VIDAL, M.R.R. Botânica - organografia. 4ª ed. Viçosa: UFV, 2007. 
Bibliografias Complementares: 
SANTOS, D.Y.A.C. & CECCANTINI,G. 2004. Propostas para o ensino de botânica. 
Manual do curso para atualização de professores dos ensinos fundamental e médio. 
Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. (Material digital) 

FERRI, M.G.; MENEZES, N.L. & MONTEIRO, W.R. Glossário ilustrado de Botânica. 
São Paulo: Nobel, 1981. 
MODESTO, Z.M.M. & SIQUEIRA, N.J.B. Botânica. 9a ed. São Paulo, 1981. 
 
Anatomia vegetal  
Ementa 
Organização do corpo da planta. Citologia vegetal. Histologia vegetal. Anatomia dos 
órgãos vegetativos e reprodutivos dos vegetais. Métodos e técnicas de microscopia no 
estudo da anatomia vegetal. 
 
Bibliografias Básicas: 
APPEZZATO-DA-GLÓRIA, B. & CARMELLO-GUERREIRO, S.M. Anatomia vegetal. 
2ª ed. Viçosa, UFV, 2006. 
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BONA, C.; BOEGER, M.R. Guia ilustrado de anatomia vegetal. Ribeirão Preto: Holos, 
2004.  
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
Bibliografias Complementares: 
CUTTER, E. G. Anatomia vegetal. Parte I: células e tecidos. 2ª ed. São Paulo: Roca, s/d, 
1996. 
CUTTER, E. G. Anatomia vegetal. Parte II: órgãos - experimentos e interpretações. São 
Paulo: Roca, s/d, 2002. 
FERRI, M.G. Botânica: morfologia interna de plantas (anatomia). 9ª ed. São Paulo: Nobel, 
1999. 
 
Biologia do Desenvolvimento 
Ementa 
Ontogênese e desenvolvimento embrionário de animais. Processos de morfogênese e 
organogênese. Modelos de clivagem. Gametogênese, fertilização, blastulação, gastrulação, 
neurulação. Eixos corporais e diferenciação dos folhetos embrionários. Formação e 
organização dos anexos embrionários na escala animal. Aspectos do desenvolvimento 
normal e de má formação dos sistemas orgânicos. 
 
Bibliografias Básicas: 
MOORE, Keith L., PERSAUD T.V.N. Embriologia básica. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000.  
ALMEIDA, J.M. Embriologia Veterinária Comparada, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1999.  
WOLPERT, L., et al. Princípios de biologia do desenvolvimento. 3ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008.   
Bibliografias Complementares:  
SANTOS, H.S.L. & AZOUBEL, R. Embriologia Comparada (TEXTO E ATLAS), Funep, 
1996.  
MOORE, K. L., PERSAUD T.V.N. Embriologia Clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000.  
 
Ecologia II 
Ementa 
Interações inter-específicas. O conceito de comunidade e seus atributos: composição e 
diversidade de espécies, organização e mudanças temporais e espaciais. Produtividade 
primária, sucessão ecológica e evolução em ecossistemas. Métodos de amostragem, coleta 
e análise de dados em Ecologia. Trabalho de campo. 
 
Bibliografias Básicas: 
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
ODUM E. P. Fundamentos de Ecologia. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004. 
RICKLEFS R. E. A Economia da Natureza. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 
Bibliografias Complementares: 
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TOWNSEND C. R.; BEGON M.; HARPER J. L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
TRIPLEHORN C. A.; JOHNSON N. F. Borror and DeLong’s Introduction to the Study of 
Insects. 7ª ed. Thomson Brooks Cole, 2005. 
 
Genética II  
Ementa 
Estrutura e função dos ácidos nucléicos. DNA - estrutura e replicação. Transcrição do 
RNA. Síntese de proteínas, código genético. Controle da expressão gênica em procariotos 
e eucariotos. 
 
Bibliografias Básicas: 
SNUSTAD, P; SIMMONS M. J. Fundamentos de Genética. 4ª Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed , 2001.  
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução a Genética. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
Bibliografias Complementares: 
NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H.F. Thompson e Thompson: 
Genética Médica. 6ª ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
BURNS, G. W.; BOTTINO, P. J. Genética. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1991.  
  
Microbiologia 
Ementa 
Taxonomia dos grupos de interesse microbiológico. Morfologia e fisiologia de 
microrganismos. Genética microbiana. Crescimento e controle de microrganismos. 
Isolamento e caracterização de microrganismos.  
 
Bibliografias Básicas: 
HARVEY, A. R; CHAMPE, C. P; FISHER, B.D. Microbiologia Ilustrada. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Artmed, 2008. 
MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S. Microbiologia médica. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 
PELCZAR Jr., J. M. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2ª ed. V. 1. São Paulo: 
Mackron Books, 1997. 
Bibliografias Complementares: 
RIBEIRO, M. C. Microbiologia prática: roteiro e manual: bactérias e fungos. São Paulo: 
Atheneu, 2005. 
COELHO, R. R. R.; PEREIRA, A. F.; VERMELHO, A. B. Práticas de Microbiologia. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
Parasitologia 
Ementa 
Morfologia, ciclo evolutivo, patogenia, sintomatologia, diagnóstico laboratorial, 
epidemiologia e profilaxia dos parasitas. Protozoários intestinais do trato gênito-urinário, 
do sangue e dos tecidos. Vetores. Nematelmintos e Platelmintos. Artrópodes causadores de 
doenças. 
 
Bibliografias Básicas: 
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MARKELL, E. K., JOHN, D. T., KROTOSKI, W. A., et al. Markell e Voge: parasitologia 
médica. 8ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan. 2003.  
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu. 2003.  
REY, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e na 
África. 3ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan. 2001.  
Bibliografias Complementares: 
NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 8ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu. 1991.  
NEVES, D. P. Parasitologia básica. São Paulo: COOPMED. 2003.  
 
Pedagogia para a Docência de Ciências 
Ementa 
As especificidades da pedagogia para a docência de Ciências, fundamentada nos conceitos 
de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. A prática pedagógica dentro do ensino de 
Ciências, sendo norteadora do processo de aprendizagem. O espaço pedagógico na sala de 
aula, sua importância para o desenvolver das atividades diárias do professor. Teorias 
pedagógicas aplicadas ao ensino de Ciências. Ciências no ensino fundamental. 
 
Bibliografias Básicas: 
CARVALHO, A.M.P., et al. Ciências no ensino fundamental: o conhecimento físico. São 
Paulo: Scipione, 2007. 
GROSSO, A. B. Eureka!: Práticas de ciências para ensino fundamental. 2ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2006.  
LOPES, A. C.; MACEDO, E. M. (orgs.). Currículo de ciências em debate. São Paulo: 
Papirus, 2004.  (1ex) 
Bibliografias Complementares: 
SOMMERMAN, A. Inter ou Transdisciplinaridade? Da fragmentação disciplinar ao novo 
diálogo entre os saberes. São Paulo: Paulus, 2006.  
MEIRIEU, P. O cotidiano da escola e da sala de aula. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
ALMEIDA, M. Políticas educacionais e práticas pedagógicas. São Paulo: Alínea, 2005. 
 
Zoologia III  
Ementa 
Morfologia, fisiologia, sistemática e ecologia dos vertebrados. Estudos dos vertebrados sob 
a ótica evolutiva, aplicando as novas classificações sugeridas pela sistemática. 
Correlacionar sua anatomia e fisiologia com seus habitats e sua ecologia. 
 
Bibliografias Básicas: 
POUGH, F. H.; JANIS C. M.; HEISER J. B. A vida dos vertebrados. 3ª ed. São Paulo: 
Atheneu Editora São Paulo Ltda, 2003. 
POUGH, F. H.; JANIS C. M.; HEISER J. B. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: 
Atheneu Editora São Paulo Ltda, 2008. 
STORER T. I.; USINGER R. L.; STEBBINS R. C.; NYBAKKEN J. W. Zoologia Geral. 6ª 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003. 
HICKMAN Jr. C. P.; ROBERTS L. S.; LARSON A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
Bibliografias Complementares: 
LARSON, E. J. Evolution. New York: The Modern Library, 2004. 
GOULD, S. J. The structure of evolutionary theory. Belknap Press, 2002. 
MAYR, E. What evolution is. New York: Basic Books, 2001. 
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Quinto Período  
 

Laboratório de Ensino de Saúde 
Ementa 
Discutir os temas vinculados à saúde no ensino médio e fundamental, com relação aos 
fatores nutricionais, sociais, psicológicos, ambientais, fisiológicos, patológicos, 
parasitológicos. 
 
Bibliografias Básicas: 
HARVEY, A. R; CHAMPE, C. P; FISHER, B.D. Microbiologia Ilustrada. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Artmed, 2008. 
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu. 2003.  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
meio ambiente e saúde: Temas transversais. V.10. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  
GAZZINELLI, M. F. et. al. Educação em saúde. 2006.  
Bibliografias Complementares: 
CAMPOS, M. C.C.; NIGRO, R. G. Didática de Ciências: O ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD, 1999.  
CHADWICK, C., OLIVEIRA, J.B.A. Aprender e ensinar. 8ª ed. São Paulo: Global, 2007. 
M. F. GAZZINELLI, D. C. REIS, R. C. MARQUES (org.). Educação em saúde- Teoria 
método e imaginação. Minas Gerais: UFMG, 2006.  
COELHO, R. R. R.; PEREIRA, A. F.; VERMELHO, A. B. Práticas de Microbiologia. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
Língua Brasileira de Sinais 
Ementa 
 
Constituição do sujeito surdo. A relação da história da surdez com a língua de sinais. 
Noções básicas da língua de sinais brasileira: o espaço de sinalização, os elementos que 
constituem os sinais, noções sobre a estrutura da língua, a língua em uso em contextos 
triviais de comunicação. 
 
Bibliografias Básicas: 
FERNANDES, E. Surdez e Bilingüismo. 2ª ed. São Paulo: Mediação, 2005. 
QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 1997. 
QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. B. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 
Lingüísticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 
SKLIAR, C. (org.). A surdez: Um olhar sobre as diferenças. 3ª ed. Porto Alegre: Ed. 
Mediação, 2005. 
Bibliografias Complementares: 
SACKS, O. W. Vendo Vozes: Uma viagem no mundo dos surdos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998. 
 
Anatomia Animal Comparada  
Ementa 
Planos e eixos da construção corpórea dos animais. Sistema Locomotor. Sistema 
Tegumentar. Sistema Cárdio-respiratório. Sistema Digestório. Sistema Urinário: rins de 
vertebrados e órgãos excretores de invertebrados. Sistema Reprodutor. Sistema Endócrino. 
Sistema Nervoso Central e Periférico. Órgãos dos Sentidos.  
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Bibliografias Básicas: 
KONIG, H. E.; LIEBICH, H.-G. Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido: 
órgãos e sistemas. V.2. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
McCRACKEN T.; KRAINA R. A.; SPURGEON T. L. Atlas colorido de anatomia de 
grandes animais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2004. 
HILDBRAND G. e GOSLOW JR., G. E.   Análise da estrutura dos vertebrados. São Paulo: 
Atheneu, 2006. 
DÂNGELO J. G.; FATTINI C. A. Anatomia Humana Básica. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2002. 
HICKMAN Jr. C. P.; ROBERTS L. S.; LARSON A. Princípios Integrados de Zoologia. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  
POUGH F. H.; JANIS C. M.; HEISER J. B. A vida dos vertebrados. 3ª ed. São Paulo: 
Atheneu Editora São Paulo Ltda, 2003. 
POUGH, F. H.; JANIS C. M.; HEISER J. B. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: 
Atheneu Editora São Paulo Ltda, 2008. 
STORER T. I.; USINGER R. L.; STEBBINS R. C.; NYBAKKEN J. W. Zoologia Geral. 6ª 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003. 
Bibliografias Complementares: 
LARSON, E. J. Evolution. New York: The Modern Library, 2004. 
TORTORA G. J. Corpo Humano. Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 4ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
Biologia Molecular 
Ementa 
Recombinação gênica. Variação na estrutura e expressão do genoma. Bases da variação e 
mecanismos de evolução. Mutações. Tecnologia do DNA recombinante. Marcadores 
moleculares. Terapia gênica. 
 
Bibliografias Básicas: 
TURNER, P.C., MCLENNAN, A.G.; BATES, A.D, et al. Biologia Molecular. 2ª Ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  
LODISH, H. F.; et al. Biologia celular e molecular. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005. 
MALACINSKI. G.M. Fundamentos de Biologia Molecular. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.  
Bibliografias Complementares: 
SNUSTAD, P; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 4ª Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008.  
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução a Genética. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
WATSON, J. D.; GILMAN, M. DNA recombinante: genes e genomas. 3ª ed. Ouro Preto: 
UFOP, 2009. 
 
Antropologia Cultural  
Ementa 
Sociedades modernas e sociedades da tradição. A civilização e a sociedade. Cultura como 
conceito antropológico. O etnocentrismo: diferença e alteridade. As relações sociais: a 
aliança, os tipos de aliança. O parentesco: a família; tipos de relações de parentesco. Como 
estudar a família, as formas de construção dos modos de viver humanos e sua realidade 
enquanto processo e enquanto valor, que se revelam nas instituições básicas da vida social. 



 108

Discussão das formas alternativas de culturas paralelas, diversidade e multiculturalidade, 
que permeiam diferentes espaços tais como: a escola, o trabalho, o lazer e outros. 
 
Bibliografias básicas: 
GIDDENS, A. Sociologia. 4ª ed, Porto Alegre: Artmed, 2005.  
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003. 
BOAS, F. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.  
LARAIA, B. R. Um Conceito Antropológico. 22ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  
Bibliografias Complementares: 
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
MELO, L.G. Antropologia Cultural: iniciação, teoria e temas. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 
2004.  
 
 
Conteúdos e objetivos da docência de Biologia 
Ementa 
Selecionar, organizar e analisar criticamente o conteúdo do currículo de Biologia 
(zoologia, botânica, genética e ecologia) no ensino médio, mediante as tendências 
educacionais da atualidade. A partir daí, buscar construir uma proposição autônoma de 
objetivos e conteúdos de Biologia para se desenvolver na sala de aula. 
 
Bibliografias Básicas: 
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 2004. 
CHADWICK, C., OLIVEIRA, J.B.A. Aprender e ensinar. 8ª ed. São Paulo: Global, 2007. 
VITOR, F. de O. & CESAR, M. da S. Biologia: para o ensino médio - Sistema Didático 
aprendizado baseado em problemas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio. V.10. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  
Bibliografias Complementares: 
MASETTO, M. Didática: a aula como centro. 4ª ed. São Paulo: FTD, 1997. 
CAMPOS, M.C.C.; NIGRO, R. G. Didática de Ciências: O ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD, 1999. 
 
Fisiologia Vegetal 
Ementa 
Clima e planta. Relações Hídricas. Nutrição mineral. Transporte iônico. Fotossíntese. 
Transporte vascular. Luz e temperatura. Hormônios. Movimentos. Germinação. 
Crescimento vegetativo. Floração. Frutificação. Senescência. 
 
Bibliografias Básicas: 
FERRI, M.G. Fisiologia vegetal. 2ª ed. São Paulo: EPU, 1985. 
KERBAUY, G.B. Fisiologia vegetal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
Bibliografias Complementares: 
Ricardo A. Marenco e Nei Fernandes Lopes, Fisiologia Vegetal- Fotossíntese - Respiração 
- Relações Hídricas - Nutrição Mineral - 2ª edição vai chegar 
MODESTO, Z.M.M. & SIQUEIRA, N.J.B. Botânica. 9a ed. São Paulo, 1981. 
BENZZONI, P. Compêndio de botânica. Belo Horizonte: Itatiaia limitada, 1974. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
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RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
 
Estágio supervisionado I 
Ementa 
A formação do professor e a prática de ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação 
escolar na região. Observação e estudo dos diferentes espaços da escola. Observação e 
estudo da relação dessa escola com a comunidade em que se localiza. Observação e estudo 
da estrutura e do funcionamento de uma ou mais turmas em que se ensinam ciências ou 
biologia, a partir da análise das condições de trabalho, das metodologias de ensino. Dos 
recursos didáticos e das interações entre diferentes sujeitos no contexto escolar.  
 
Bibliografias Básicas: 
CARVALHO, A. M. P. de (org.). Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2004. 
SANTIAGO, A. R. F., VEIGA, I. P. A. Projeto político-pedagógico da Escola. 24ª ed. 
Campinas: Papirus, 2008.  
PICONEZ, S.C.B. (Coord.) A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14ª edição. 
Campinas: Papirus, 2007.  
Bibliografias Complementares: 
BARREIRO, I.M.F.; GEBRAU, R.A. Prática de ensino e estágio supervisionado na 
formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 
DAYRELL, J. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 
2006.  
 
 

Sexto Período 
 

Laboratório de Ensino de Ecologia 
Ementa 
Estratégias metodológicas para ensino de conteúdos de Ecologia: nicho, habitat, 
ecossistema, comunidade, populações, estrutura e função, diversidades de espécies, cadeias 
alimentares, fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos, poluição, conservação, educação 
ambiental. 
  
Bibliografias Básicas: 
DIAS, G. F. Educação ambiental: Princípios e práticas. 9ª ed. São Paulo: Gaia, 2004. 
BORDENAVE, J. D., PEREIRA, AM. Estratégias de Ensino de Aprendizagem. 29ª ed. 
Petrópolis:Vozes,.2008.  
RICKLEFS, E. E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
Bibliografias Complementares: 
BIZZO, NMV. 1987. O que é darwinismo? São Paulo, Brasiliense. vai chegar 
BIZZO, NMV.  Ciências: fácil ou difícil? 2ª ed. São Paulo: Ática, 2007. 
 
Fisiologia Animal Comparada 
Ementa 
Fisiologia comparada da digestão. Osmorregulação e excreção. Fisiologia cardiovascular 
de invertebrados e vertebrados. Fisiologia comparada da respiração e transporte de gases 
pelo sangue. 
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Bibliografias Básicas: 
RANDALL, D; BURGGREN, W; FRENCH, K. Fisiologia animal - mecanismos e 
adaptações. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. 5ª ed. São Paulo: 
Santos, 2002.  
CUNNINGHAM, J. G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004. 
Bibliografias Complementares: 
HARDY, N. R. Temperatura e vida animal. São Paulo: EPU/EDUSP, 1981.  
WITHERS, P.C. Comparative animal physiology. Philadelphia: Saunders, 1992.  
 
Geologia Geral 
 
Ementa 
Origem e estrutura da Terra. A estruturação interna da Terra e introdução à tectônica de 
placas. Deriva dos continentes. Rochas e minerais. Ciclo das rochas. Intemperismo, 
formação de solos e agentes erosivos, transporte de sedimentos, ambientes geológicos de 
sedimentação. Formação de rochas sedimentares. Água subterrânea.  Vulcanismo, 
plutonismo, metamorfismo. Ciclo da Água e os Processos Geológicos (degradacionais e 
deposicionais). Deformação da crosta terrestre: dobras e falhas. Tempo geológico e 
aspectos da geologia histórica.  
 
Bibliografias Básicas: 
GOTZINGER, J. et al.. Para Entender a Terra. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.  
Bibliografias Complementares: 
LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. 14ª ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2003.  
  
Imunologia 
Ementa 
Tipos de Imunologia. Filogenia e ontogenia da resposta imunológica. Antígeno, anticorpo, 
sistema de complemento, atividade imunológica dos linfócitos, interações celulares nas 
respostas imunológicas, tolerância imunológica.  Interação antígeno-anticorpo. Imunidade 
no feto e no animal recém-nascido. Imunidade aos vírus, bactérias, protozoários e 
helmintos. Imunização ativa e passiva. Imunologia dos transplantes e dos tumores. 
Imunopatologia: Hipersensibilidade tipos I, II, III e IV, mecanismos imunológicos nas 
doenças auto-imunes. Produção de vacinas. 
 

Bibliografias Básicas: 
ABBAS, A. K; LICHTMAN, A., H. Imunologia Celular e Molecular. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 
ROITT, I.; BROSTOFF, J., MALE, D. Imunologia. 6ª edição. São Paulo: Manole, 2003. 
CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 
Bibliografias Complementares: 
GORCZYNSKI, R. M.; STANLEY, J. Imunologia Clínica. Rio de Janeiro: Reicmann 
Affonso, 2001. 
PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia: básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 
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LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger: Princípios de bioquímica. 4ª 
ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 
BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 
LIMA, A. O.; GRECO, J. B. SOARES, J. B. Métodos de laboratório aplicados à clínica: 
técnica e interpretação. 8ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
 
Pedagogia para a Docência de Biologia 
Ementa 
Especificidades para a docência de biologia. A diferença da docência de ciências e 
biologia. O processo educativo. A educação como processo inclusivo e sistêmico. 
Cotidiano escolar: seus sujeitos, suas interações, seus espaços e possibilidades. Propostas 
de organização do currículo e das atividades cotidianas da sala de aula. 
 
Bibliografias básicas: 
VITOR, F. de O. & CESAR, M. da S. Biologia: para o ensino médio-Sistema Didático 
aprendizado baseado em problemas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
KRASILCHIK, M. Prática do ensino de biologia. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 2004.  
GANDIN, D., CRUZ, C.H.C. Planejamento na sala de aula. 8ª ed. São Paulo: Vozes, 2008.  
Bibliografias Complementares: 
MOREIRA, A. F. B. (org.) Currículo: questões atuais. 14ª ed. São Paulo: Papirus, 2008.  
LIMA, P. A. Educação inclusiva e igualdade social. São Paulo: Avercamp, 2006. 
 
Estágio supervisionado II 
Ementa 
A formação do professor e a prática de ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação 
escolar na região. Observação e estudo dos diferentes espaços da escola. Observação e 
estudo da relação dessa escola com a comunidade em que se localiza. Observação e estudo 
da estrutura e do funcionamento de uma ou mais turmas em que se ensinam ciências ou 
biologia, a partir da análise das condições de trabalho, das metodologias de ensino, dos 
recursos didáticos e das interações entre diferentes sujeitos no contexto escolar. 
Observação e participação do estagiário no planejamento, elaboração e regência das aulas 
de ciências e/ou biologia junto ao professor da escola. 
 
Bibliografias Básicas: 
CARVALHO, A. M. P. de (org.). Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
PICONEZ, S.C.B. (Coord.) A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14ª ed. 
Campinas: Papirus, 2007.  
LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2004. 
SANTIAGO, A. R. F., VEIGA, I. P. A. Projeto político-pedagógico da Escola, 24ª ed. 
Campinas: Papirus, 2008. 
Bibliografias Complementares: 
KRASILCHIK, M. O professor e o currículo das ciências. São Paulo: EDUSP, 1987. 
BARREIRO, I.M.F.; GEBRAU, R.A. Prática de ensino e estágio supervisionado na 
formação de professores. São Paulo, 2006.  
 

Sétimo Período 
 

Laboratório de Ensino de Zoologia 
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Ementa 
Planejamento e realização de experimentos e atividades práticas de laboratório para ensino 
de conteúdos de Zoologia. 
 
Bibliografias Básicas: 
RIBEIRO-COSTA, S., ROCHA, R.M. Invertebrados: Manual de Aulas Práticas. 2ª ed. 
Holos, 2006.  
POUGH, F. H.; JANIS C. M.; HEISER J. B. A vida dos vertebrados. 3ª ed. São Paulo: 
Atheneu Editora São Paulo Ltda, 2003. 
POUGH, F. H.; JANIS C. M.; HEISER J. B. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: 
Atheneu Editora São Paulo Ltda, 2008. 
STORER T. I.; USINGER R. L.; STEBBINS R. C.; NYBAKKEN J. W. Zoologia Geral. 6ª 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003. 
HICKMAN Jr. C. P.; ROBERTS L. S.; LARSON A. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
Bibliografias Complementares: 
Bizzo, NMV. 1987. O que é darwinismo? São Paulo, Brasiliense. vai chegar 
BIZZO, NMV. Ciências: fácil ou difícil? 2ª ed. São Paulo: Ática, 2007.  

Biologia da Conservação 

Ementa 
Biodiversidade. Fragmentação de habitat. Critérios para o delineamento e manejo de áreas 
protegidas e seu entorno. Métodos de conservação da vida selvagem. 
 
Bibliografias Básicas: 
PRIMACK, R. B. e RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Planta, 2001. 
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 
CULLEN JUNIOR, L. Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida 
silvestre. 2ª ed. Curitiba: UFPR, 2006.  
Bibliografias Complementares: 
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004. 
 
Evolução 
Ementa 
História da teoria evolutiva. Variação genética e fenotípica. Evolução de caracteres 
fenotípicos. Evolução de genes e genomas. Espécies e especiação. Filogenia e 
classificação. Biogeografia evolutiva. Conflito e cooperação. Sucesso reprodutivo. 
Coevolução. Evolução e desenvolvimento. Macroevolução. História da vida na Terra. 
Evolução da biodiversidade. Evolução do homem. Evolução, criacionismo e sociedade. 
 
Bibliografias Básicas: 
RIDLEY, M. Evolução. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 2ª ed. Ribeirão Preto: FUNPEC-RP, 2002.  
AMORIM, D. de S. Fundamentos de sistemática filogenética. 2002. 
DARWIN, C. A origem das espécies. São Paulo:Martin Claret, 2005. 
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Bibliografias Complementares:  
Bizzo, NMV. 1987. O que é darwinismo? São Paulo, Brasiliense. vai chegar 
DAWKINS, R. O gene egoísta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
KREBS, J. & DAVIES, N. Introdução a ecologia comportamental. São Paulo: Atheneu, 
1996.  
MARGULIS, L. e SAGAN, D. O que é vida? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 
LEWIN, R. Evolução Humana. São Paulo: Atheneu, 1999. 
LARSON, E. J. Evolution. New York: The Modern Library, 2004. 
GOULD, S. J. The structure of evolutionary theory. Belknap Press, 2002. 
MAYR, E. What evolution is. New York: Basic Books, 2001. 
 
Paleontologia 
 
Ementa 
Conceitos básicos da Paleontologia. Processos e produtos de fossilização (tafonomia). O 
registro fóssil dos primeiros organismos e a vida pré-cambriana. Morfologia básica, 
distribuição geológica, evolução, paleoecologia e paleobiogeografia dos principais grupos 
fósseis de invertebrados, vertebrados e vegetais. Irradiações e crises na história da vida. O 
uso dos fósseis em datação e correlação. Bioestratigrafia. Atividades práticas em 
laboratório e campo. 
 
Bibliografias Básicas: 
CARVALHO, I.S. Paleontologia- Cenários da Vida. Vol 1. Rio de Janeiro: Interciência, 
2007.  
CARVALHO, I.S. Paleontologia- Cenários da Vida. Vol 2. Rio de Janeiro, Editora 
Interciência, 2007. 
Bibliografias Complementares:  
SALGADO-LABORIAU, M.L. História Ecológica da Terra. São Paulo: Edgard Blücher 
Ltda, 1994. 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. (6 ex) 
CLARKSON, E. N. K. Invertebrate Palaeontology and Evolution. 4ª ed.  Chapman & Hall. 
1998.  
 
Estágio supervisionado III 
Ementa 
Regência adotando diferentes metodologias de ensino. Planejamento e produção de 
materiais didáticos e instrumentos de avaliação. Discente atua em diferentes tarefas 
realizadas em uma ou mais turmas de ciências e/ou biologia, lecionando seqüência de aulas 
que aborda conteúdo previsto na programação do professor do ensino básico. 
 
Bibliografias Básicas: 
PICONEZ, S.C.B. (Coord.) A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14ª ed. 
Campinas: Papirus, 2007. 
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2004. 
Bibliografias Complementares: 
SANTIAGO, A. R. F., VEIGA, I. P. A. Projeto político-pedagógico da Escola, 24ª ed. 
Campinas: Papirus, 2008. 
BARREIRO, I.M.F.; GEBRAU, R.A. Prática de ensino e estágio supervisionado na 
formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 



 114

 
 

Disciplinas Optativas  

 
Tópicos Especiais em Biologia e Educação 
Ementa 
As relações entre pluralidade cultural e orientação sexual. Orientação sexual e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Educação afetiva e sexual: metodologia e dinâmicas no 
ensino fundamental e médio. Puberdade e adolescência. Diversidade sexual. Educação 
Sexual: família, escola e sociedade. Doenças sexualmente transmissíveis, aborto e métodos 
anticoncepcionais.  
  
Bibliografias Básicas: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
pluraridade cultural e orientação sexual: temas transversais. V.10. Rio de Janeiro: DP&A, 
2000.  
SUPLICY, M.; EGYOTO, A. C. et al. Guia de orientação sexual: diretrizes e metodologia. 
10ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, c1994. 
SUPLICY, M. et. al. Sexo se aprende na escola. 4ª ed. São Paulo: Olho D`água, 2008. (5 
ex) 
Bibliografias Complementares: 
BARROSO, Carmen; BRUSCHINI, Cristina (Orgs.). Sexo e juventude. 7ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. esgotado 
LOURO, G. L. (Org.). O corpo educado - pedagogia da sexualidade. 2ª ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003.  
PEREIRA, V. E. M. C. Educacao sexual : em casa, na escola ou na rua? 2001. 

 
Virologia  
Ementa 
Princípios básicos da organização viral, estrutura de vírus, classificação, replicação, 
interação vírus-hospedeiro. Principais vírus de interesse. Epidemiologia das infecções 
virais. Técnicas utilizadas em virologia/Diagnóstico das viroses. 
 
Bibliografias Básicas: 
SANTOS, N, S, O.; ROMANOS, M, T, V; WIGG, M D. Introdução a Virologia Humana. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.    
MURRAY, P R; ROSENTHAL, K S; KOBAYASHI, G S; PFALLER, M A. 
Microbiologia Médica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
Bibliografias Complementares:   
PELCZAR Jr., J. M. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2ª ed. V. 1. São Paulo: 
Mackron Books, 1997. 
 
Inglês Instrumental  
Ementa 
Desenvolvimento da competência de leitura em inglês, de textos da área de estudos do 
aluno. Níveis de compreensão e estratégias de leitura. Ensino da língua inglesa através de 
literaturas técnico-científicas interdisciplinares. Técnicas do inglês instrumental. Palavras 
cognatas, palavras-chave, palavras repetidas, grupos nominais, skimming, skanning, tópico 
frasal. 



 115

 
Bibliografias Básicas: 
LARSON, E. J., Evolution – The Remarkable History of a Scientific Theory. Modern   
Library Edition, 2004. 
MAYR, E. What Evolution is. Published by Basic Books, A Member of the Perseus Books 
Group, 2001. 
DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR , Oxford University Press, Oxford do Brasil, 1999. 
Bibliografias Complementares: 
BRUSCA, R. C. and BRUSCA, G. J.: Invertebrates, 2ª ed., Sinauer Associates, Inc., 
Publishers Sunderland, Massachussetts, 2003. 
MOORE, J.: An Introduction to the Invertebrates. Studies in Biology, Cambridge 
University Press, 2001. 
INTERNET EXPLORER, Google. Wikipedia a Enciclopedia Livre. Zoology. 
 
Biotecnologia –  
Ementa 
Biotecnologia. Recursos Genéticos e Biotecnologia. Técnica do DNA recombinante. 
Melhoramento genético de plantas e animais. Transferência de genes em plantas. Cultura 
de tecidos vegetais. Visitas às instituições e Centro Tecnológico de Pesquisas sobre o tema.  
 
Bibliografias Básicas: 
BORZANI, W. et al. Biotecnologia industrial. V. 4. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. 
BU'LOCK, J.; KRISTIANSEN, B. Biotecnologia básica. Zaragoza: Acribia, 1991.        
KREUZER, H.; MASSEY, A. Engenharia genética e biotecnologia. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 
Bibliografias Complementares: 
BROUILLETTE, L.; LONG, C. As biotecnologias ao alcance de todos. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2001.  
BOREM, A.; COSTA, N. M. B.  Biotecnologia e Nutrição. São Paulo: Nobel. 2003. 
WATSON, J. D.; GILMAN, M. DNA recombinante: genes e genomas. 3ª ed. Ouro Preto: 
UFOP, 2009. 
 
Comunicação e expressão 
Ementa 
Técnicas de comunicação interpessoal. Sistemas de comunicação verbal e não verbal. 
Aplicação da comunicação na educação para saúde. Farmácia como espaço de 
comunicação em saúde e informação na utilização dos medicamentos. Pratica da 
comunicação na prestação de assistência farmacêutica. Análise crítica do processo 
comunicativo. Comunicação em atividades científicas. 
 
Bibliografias básicas: 
ANDRADE, M. M. de, HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 8ª ed. São Paulo: Atlas. 2007. 
CITELLI, A. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 2004. 
KOCH, I. G. V. A coesão textual. 15ª ed. São Paulo: Contexto, 2003.  
Bibliografias Complementares: 
CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Gramática: texto, reflexão e uso. 2ª ed. São Paulo: 
Atual, 2004. 
FIGUEIREDO, L. C. A redação pelo parágrafo. Brasília: UNB, 1999.  
KOCH, I. G. V. O texto e a construção dos sentidos. 7ª ed São Paulo: Contexto, 2003. 
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Ecologia Animal  
Ementa 
Dinâmica de populações, fatores reguladores de tamanho populacional, nicho ecológico, 
estrutura e organização de comunidades. Habitat e nicho. Dinâmica populacional dos 
animais: influência de fatores ambientais.  
 
Bibliografias Básicas: 
TOWNSEND C. R.; BEGON M.; HARPER J. L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
Sick, H. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
Bibliografias Complementares: 
ODUM E. P. Fundamentos de Ecologia. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004. 
TRIPLEHORN C. A.; JOHNSON N. F. Borror and DeLong’s Introduction to the Study of 
Insects. 7ª ed. Thomson Brooks Cole, 2005. 
 
Ecologia Vegetal  
Ementa 
Fatores ambientais bióticos e abióticos direcionadores do funcionamento e da estrutura das 
comunidades vegetais. Métodos de estudo e análise florística da vegetação. Estrutura e 
dinâmica das comunidades. Unidades de classificação e sistemas de vegetação. 
Distribuição geográfica das formações vegetais. Trabalhos práticos de campo.  
 
Bibliografias Básicas: 
TOWNSEND C. R.; BEGON M.; HARPER J. L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
FERRI, M.G. Vegetação Brasileira. EDUSP/Livraria Itatiaia, s/d. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
Bibliografias Complementares: 
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
ODUM E. P. Fundamentos de Ecologia. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004. 
 
Educação Inclusiva: perspectivas sociais e culturais 
Ementa 
Reflexões acerca do processo de exclusão social e cultural produzido pelo sistema escolar 
e formas de superação. A escola inclusiva como forma de política social. Inclusão, 
diversidade, alteridade e ecologia humana. Ética, educação inclusiva e legitimação da 
igualdade social. Resgate da auto-estima, respeito e convivência pacífica. 
 
Bibliografias básicas: 
GOES, M.C.R., LAPLANE, A.L.F. Políticas e Práticas de Educação Inclusiva. 2ª ed. São 
Paulo: Autores Associados, 2007. 



 117

TILSTONE, C., FLORIAN, L. ROSE, R. Promover a Educação Inclusiva. São Paulo: 
Instituto Piaget, 2003. 
AGUIAR, J.S. Educação Inclusiva. Campinas: Papirus, 2004. 
 
Bibliografias Complementares: 
MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: pontos e contrapontos. 2ª ed. 2006.  
LIMA, P. A. Educação Inclusiva e igualdade social. 2006. 
ARAÚJO, U. F. A Construção de Escolas Democráticas - Historias sobre complexidade, 
mudanças e resistências. 2002. 
 
Epidemiologia  
Ementa  
História da epidemiologia. Noções de demografia. Estatística vital. Índices e coeficientes 
mais usados em Saúde Pública. Padronização de coeficientes e taxas. Medidas de 
ocorrência de doenças e agravos. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância 
epidemiológica. Epidemiologia descritiva. 
 
Bibliografias Básicas: 
 
 
ROUQUAYROL, M. Z. & FILHO, N. A. Epidemiologia e Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Medsi, 2003. 
FORATINI, O. P. Epidemiologia Geral. 2ª ed. São Paulo: Artes Médicas, 1996. 
Bibliografias Complementares: 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância Epidemiológica: Volume I Aids, Hepatites 
Virais. 5ª ed. 2002.  
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância Epidemiológica: Volume II Influenza, 
Variola  5ª ed. 2002.  
 
Farmacognosia 
Ementa 
Estudo dos principais metabólitos primários e secundários de origem vegetal de interesse 
farmacêutico: Gomas, mucilagens e pectinas; Heterosídeos cardioativos; Heterosídeos 
antraquinônicos; Heterosídeos flavônicos; Heterosídeos saponínicos; Taninos; Óleos 
Voláteis; Alcalóides. Análise farmacognóstica. Extração, isolamento e caracterização das 
classes de produtos vegetais. 
 
Bibliografias Básicas: 
SIMÕES, C. M. O. et al. (Coord.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6ª ed. 
Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. 
TYLER et al. Fitoterapia Racional: um guia de fitoterapia para as ciencias da saude. 4ª ed. 
Ed. Manole, 2002. 
TYLER et al. Farmacognosia e Farmacobiotecnlogia. Ed. Premier. 1997. 
Bibliografias Complementares: 
OLIVEIRA, F. de & AKISSUE, G. Fundamentos de Farmacobotânica. 2ª ed. Ed. Atheneu, 
2005. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. Biologia vegetal. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
 
Farmacologia 
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Ementa 
Farmacologia geral. Farmacocinética. Princípios que regem absorção, distribuição, 
metabolização e eliminação de drogas. Noções de Farmacodinâmica. Farmacologia do 
Sistema Nervoso Autônomo. Farmacologia do Sistema Cardiovascular. Farmacologia do 
processo inflamatório. 
 
Bibliografias Básicas: 
DALE, M. M.; RITTER, J. M.; RANG, H. P. Farmacologia. São Paulo: Elsevire, 2001. 
GOODMAN, L. (Ed). As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2003. 
Bibliografias Complementares: 
KATZUNG, B. G. Farmacologia: Básica e Clínica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 
LIMA, A.B.D. Cálculos e conceitos em farmacologia. São Paulo: SENAC, 2000.  
SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
GUYTON, A. C. & HALL. E. D. Tratado de Fisiologia Médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
 
Filosofia da Ciência 
Ementa 
A construção da idéia de ciência na historia do conhecimento humano. A fundamentação 
filosófica da Ciência. Ciência, tecnologia e sociedade. Os atributos do conhecimento 
científico. Epistemologia e métodos científicos. Pesquisa científica: planejamento e 
técnica, como forma de construção do saber. O pensamento e os objetivos da pesquisa. As 
críticas modernas à ciência.  
 
Bibliografias Básicas: 
ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 8ª ed. São Paulo: 
Loyola, 2000. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
CHAUI, M. Convite à filosofia. 13ª ed. São Paulo: Ática, 2005.  
Bibliografias Complementares: 
OLIVA, O. Filosofia da ciência. 2003. 
OMNES, R.; FERREIRA, R. L. Filosofia da ciência contemporânea. 1996. 
 
Impacto Ambiental  
Ementa 
Caracterização e tipos de impacto ambiental. Metodologia de avaliação de impacto 
ambiental. Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Legislação Ambiental. 
 
Bibliografias Básicas: 
LIBERATO, A. P. Coletânea de Legislação Ambiental Vol. I - Legislação Sócio-
ambiental. Curibiba: Jurua, 2004.  
BRANCO, S. M. Ecologia da Cidade. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
MACHADO, P.A.L. Direito Ambiental Brasileiro. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
Bibliografias Complementares: 
ROVERE, E.L.la. Manual de Auditoria Ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro: Qualitymark,  
2001. 
PICOLI, F. O Capital e a Devastação da Amazônia. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
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PRIMACK, R. B. e RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Planta, 2001. 
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 
 
Informática na Educação e Novas Tecnologias Educacionais 
Ementa 
Tratamento das tecnologias de comunicação e informação no ambiente educativo. O uso de 
tecnologias na educação na formação do aluno. Utilização de tecnologia computacional 
como meio direto ou indireto de apoio para professores e estudantes para a melhoria do 
Ensino e da Aprendizagem. Desenvolvimento de técnicas e habilidades no emprego de 
softwares na área de Educação. Sistemas Operacionais. O uso educacional da Internet. 
Aplicativos.  
 
Bibliografias Básicas: 
COX, K.K. Informática na Educação Escolar. São Paulo: Editores Associados, 2003. 
VELLOSO, F. de C. Informática 7ª ed. 2004. 
TAJRA, S.F. Informática na Educação. 6ª ed. São Paulo: Ërica: 2005.  
Bibliografias Complementares: 
ALMEIDA, F.J. Educação e Informática – Os computadores na escola. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Cortez editora, 2005. 
CRUZ, M. L. R. M. da, WEISS, A. M. L. A informática e os problemas escolares de 
aprendizagem. 3ª ed. 2001. 
LAQUEY, T.; RYER, J. C.  O manual da internet. 1994. 
 
Patologia 
Ementa 
Etiopatogênese geral das doenças. Base morfológica e fisiológica das doenças, com focos 
na anatomia patológica e nas correlações clínico-patológicas. Análise das lesões 
fundamentais, sua etiopatogenia e manifestações. Neoplasias. Carcinogênese. Inflamação 
Aguda e Crônica. Processos Patológicos Progressivos. Patologias sistêmicas por alteração 
circulatória. 
 
Bibliografias Básicas: 
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: Patologia Geral. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004.  
MONTENEGRO, M. R., FRANCO, M. Patologia: processos gerais. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu. 2006.  
ROBBINS, S. Patologia Estrutural e Funcional. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 
 Bibliografias complementares: 
LOPES, E. R. et. al. Bogliolo: Patologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

      COLLINS, T.; COTRAN, R. S.; KUMAR, V.  Robbins: patologia estrutural e funcional. 6ª 
ed. 2000. 

 

Saneamento Básico - 
Ementa 
Conceito de saneamento. Saneamento e meio ambiente. Saneamento e saúde pública. 
Conceitos básicos sobre abastecimento de água. Conceitos básicos sobre esgotamento 
sanitário: tratamento de esgoto, drenagem pluvial, limpeza pública. 
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Bibliografias Básicas: 
AZEVEDO NETTO, J. M. de & BOTELHO, M. H. C. Manual de Saneamento de Cidades 
e Edificações. Editora Pini, São Paulo. 1991. (5 ex) 
BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. T. L. 
de; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N. & EIGER, S. Introdução à 
Engenharia Ambiental. 2ª ed., Editora Prentice Hall, São Paulo, 2005.  
BRASIL. Manual de Saneamento. FUNASA/ MS, 2006. (5 ex) 
Bibliografias Complementares: 
BELLEN, H. M. van. Indicadores de Sustentabilidade. Uma Análise Comparativa. 2ª ed., 
Editora FGV, Rio de Janeiro, 2007. (2 ex) 
MANO, E. B.; PACHECO, É. B. A. V. & BONELLI, C. M. C. Meio Ambiente, Poluição e 
Reciclagem. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2005. 
CASTILHO, A. B. de (coord.). Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos com ênfase na 
proteção de corpos d´água: prevenção, geração e tratamento de lixiviados de aterros 
sanitários. Projeto PROSAB. ABES, Rio de Janeiro, 2006. (2 ex) 
 
Taxidermia  
Ementa 
 Estudo das técnicas para fixação de vísceras, tegumentos e técnicas de embalsamamento 
de pequenos vertebrados. 
 
Bibliografias Básicas: 
CORRÊA FILHO, Antonio. Técnicas modernas de taxidermia. 2ª ed. Piracicaba(SP): 
Gráfica e Editora Degaspari, 2002.  
UTGES, Henrique Eduardo. Curso práctico de taxiderma. Mendonza: Museo de História 
Natural de San Rafael, 1980. 
Bibliografias Complementares: 
HJORTAA, H. Taxidermia: embalsamento de aves e mamíferos. 2ª ed. Lisboa: Editorial 
Presença, 1986.  
 
Laboratório de Ensino em Ciências Morfológicas  
Ementa 
Estratégias metodológicas para ensino de conteúdos da área de morfologia: citologia, 
histologia e embriologia. 
 
Bibliografias Básicas: 
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 2004. 
PAPINI, S.; FRANÇA, M. H. S. Manual de citologia e histologia para o estudante da área 
de saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 
VALLE. F.C. Práticas de citologia e genética. São Paulo: MEDSI, 2001.  
Bibliografias Complementares: 
JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 7ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10ª ed. São Paulo: Nobel, 2004. 
ZHANG, Shu-Xin. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 
 
Laboratório de Ensino em Bioquímica  
Ementa 
Estratégias metodológicas para ensino de Bioquímica celular e molecular. 
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Bibliografias Básicas: 
MONTGOMERY, CONWAY e SPECTOR.  Bioquímica, Uma Abordagem Dirigida por  
Casos, 5a ed. Editora Artes Médicas, 1998. 
SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e bioquímica para ciências biomédicas. 8ª 
ed. Barueri - SP: Manole, 2001. 
Bibliografias Complementares: 
LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger: Princípios de bioquímica. 4ª 
ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 
BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 
DEVLIN, T. M. MICELACCI, Y. M.   Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 
5ª ed. Editora Edgard Blücher LTDA, 2003. 
 
Laboratório de Ensino em Fisiologia 
Ementa 
Estratégias metodológicas para ensino dos fenômenos fisiológicos: estudo prático. 
 
Bibliografias Básicas: 
DINIZ, D. Demonstrações Práticas de Endocrinologia para o Ensino de Fisiologia, 
Biologia e Ciências. Brasil, 2001 
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 2004. 
Bibliografias Complementares: 
RANDALL, D; BURGGREN, W; FRENCH, K. Fisiologia animal - mecanismos e 
adaptações. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. 5ª ed. São Paulo: 
Santos, 2002.  
 
Laboratório de Ensino em Genética 
Ementa 
Instrumentação do esqueleto conceitual da Genética através de projetos desenvolvidos para 
o ensino fundamental e/ou médio. 
 
Bibliografias Básicas: 
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 2004. 
VALLE, F.C. Práticas de Citologia e Genética. Rio de Janeiro: Medsi. 2001. 
Bibliografias Complementares: 
SNUSTAD, P; SIMMONS M. J. Fundamentos de Genética. 4ª Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
 
Plantas Medicinais 
Ementa 
Plantas medicinais oficiais e não-oficiais, plantas brasileiras e exóticas cultivadas. Técnicas 
de coleta e conservação para uso medicinal. Formas de utilização. Princípios ativos. 
 
Bibliografias Básicas: 
LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas Medicinais no Brasil: nativas e exóticas. São 
Paulo: Instituto Plantarum, 2002. 
STASI, L.C.D. (org). Plantas Medicinais: Arte e Ciência – Um guia de estudo 
interdisciplinar. São Paulo: UNESP, 1996. 
Bibliografias Complementares: 
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BRASIL- MINISTÉRIO DA SAÚDE.  A fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisa de 
Plantas Medicinais da Central de Medicamentos. 2006. 
BRASIL- MINISTÉRIO DA SAÙDE. Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos. 2ª ed. 2006. 
GONÇALVES, M. da P.; OLIVEIRA, E. C. de. Medicina caseira: projeto ervas 
medicinais. 
 
Organização Escolar  
Ementa 
Projeto político-pedagógico: a escola como cenário de múltiplas possibilidades. 
Planejamento da organização escolar. Avaliação. Fracasso escolar. Trabalho pedagógico 
coletivo (conselho de classe, reunião pedagógica, projetos temáticos, escola e comunidade, 
educação e infância/juventude). Gestão escolar: função social da escola e políticas 
públicas. 
 
Bibliografias Básicas: 
SANTIAGO, A. R. F., VEIGA, I. P. A. Projeto político-pedagógico da Escola. 24ª ed. 
Campinas: Papirus, 2008.  
SAVIANI, D. Escola e democracia 39ª ed. 2007. 
HENGEMUHLE, A. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. 4ª ed. 2007.  
BALLESTER, M.  Avaliação como apoio a aprendizagem. 2003. 
AZEVEDO, J. M. L. de. A educação como política pública. 3ª ed. 2004. 
Bibliografias complementares:  
ANDRADE, R. C. de et. al. A Gestão da Escola.  Editora 2004. 
ACÚRCIO, M. R. B. O Emprendedorismo na Escola. 2005. 
ANTUNES, C. A avaliação da aprendizagem escolar. 2001. 
CAMATA, L. P. Sistema de avaliação: a ousadia de mudar. 2001. 
ALMEIDA, M. Políticas educacionais e práticas pedagógicas. 2005. 
 

    21.4. Relação dos periódicos na área de Ciências Biológicas/Áreas afins 
 

• Revista Brasileira de Zoologia; 

• Revista Ciência Hoje; 

• Brazilian Journal of Biology; 

• Revista Brasileira de Epidemiologia; 

• Revista Ciências e Saúde Coletiva; 

• Cadernos de Saúde Pública 

• Revista Brasileira de Paleontologia 

• Revista Brasileira de Genética 

• Revista Brasileira de Botânica 

• Revista de Ciências da Educação “Educação e Sociedade” 

• Revista Brasileira de Ecologia  

• Revista Brasileira de Ornitologia 
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• Revista Química Nova 

• Revista Ensino Superior 

• Revista de Saúde Pública 

• Revista de Epidemiologia 

• Revista Aprender 

• Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde 

• Revista Educação 

• Revista Profissão Mestre 

 

22. CORPO DOCENTE  
 

O corpo docente da Faculdade do Futuro é constituído pelo pessoal que nela exerça 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. A titulação é fator preponderante para a 

ascensão profissional dos docentes da Faculdade do Futuro.  

 

22.1. Relação disciplinas/corpo docente/titulação/endereço/CPF/admissão na 
instituição do curso de Ciências Biológicas por semestre (1º, 2º, 3º, 4º e 5° 

semestres) 
 

O corpo docente indicado que atua no curso de Ciências Biológicas faz parte do 

corpo docente da Faculdade do Futuro, com titulação e qualificação adequadas para o 

desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas. A IES, como para os demais 

cursos oferecidos, selecionou docentes com as características exigidas pelos padrões de 

qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação.  

O corpo docente foi selecionado, preferencialmente, entre aqueles que são: 

 - possuidores de visão prospectiva de mundo e compromisso com uma proposta 

educacional que responda aos desafios deste contexto; 

 - pós-graduados, preferencialmente em nível de doutorado e mestrado, aceitando-se 

especialistas, em áreas onde não se disponha de doutores ou mestres. 

Os professores para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto semestres estão 

listados abaixo:  
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Primeiro Semestre  
 

Componentes 
Curriculares 

Docente/Endereço/CPF Admissão na 
Instituição 

Formação - Titulação 

Biologia Celular 

Luciane Rodrigues Portugal/ 
Endereço: Rua Serafim Tibúrcio, 01-
202 – Coqueiro Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 9912-6131/CPF: 
034.427.396-24 

 
 

01/08/2006 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/ UFMG-1998 
Mestrado: Bioquímica/ UFMG-2002 
Doutorado: Bioquímica/UFMG-2006 

Biologia de Campo 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A 
Centro Mutum/MG 
Telefone: (33) 3312-1771 – (33) 
8404-3143/CPF:046.736.156-89 

 
 
   02/02/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 

Bioética e 
Biossegurança 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A 
Centro Mutum/MG Telefone: (33) 
3312-1771 – (33) 8404-3143/CPF: 
046.736.156-89 

 
 
   02/02/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 

Leitura e Produção de 
Texto 

Luciano Neves de Sousa/ 
Endereço: Pça Levy Coelho da Rocha 
09 - apto: 902 Centro - Belo 
Horizonte/MG 
CEP: 30.190-020 Telefone: (31) 
9110-7357/CPF: 029.970.586-27 

 
 
   01/02/2008 

Graduação: Letras/UFMG-2003 
Mestrado: Teoria da Literatura – Literatura 
e Outros Sistemas Semióticos/UFMG-2007. 

Introdução à 
Sistemática Biológica 

Carlos Leandro de Souza Mendes/ 
Endereço: Rua Guilherme Sales 
Lacerda, 31 Coqueiro Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 3331-3958 – (33) 
84095850/CPF: 042.497.736-20 

 
   

 
 
 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UEMG-2002. 
Mestrado: Ecologia/UEMG-2007. 
 

Introdução à Filosofia 

Fábio Luiz Rigueira Simão 
Endereço: Rua Dr. Raymundo Alves 
Torres, 94, Apto 204, Ramos, Viçosa 
- MG, CEP 36570 000 Telefone: (31) 

3885 1768/CPF: 013 111 196-55 

 Graduação: História - Licenciatura/U FV-
2005. 
Mestrado: História/UFJF - 2008. 
 

Matemática 

Marcelo de Carvalho Mendes/ 
Endereço: Rua João Cornélio de 
Aguiar, 126/201 Todos os Santos, 
Manhuaçu/MG. 
Telefone: (33)3332-3653/CPF: 
523.128.876-49 

 
 
   03/12/2001-     
contrato 

Graduação: Matemática/FAFILE-1996 
Graduação: Física/UNIG-2001 
Especialista: Matemática/ FAFILE-1997 
Especialista: Física/UFOP-2003 

Metodologia da 
Pesquisa Científica 

Otávio Gomes de Oliveira 
Endereço: Rua Ataulpho Pimentel, 
83. Bairro: Santo Antônio. 
Manhuaçu/MG Telefone: (33) 9956-
8927/CPF: 054.502.996-13 

 
 
   01/08/2007 

Graduação: Física – Licenciatura e 
Bacharelado/UFJF-2005-2007 
Mestrado: Ecologia Aplicada/UFJF-2007 

Química Geral e 
Orgânica 

Arlindo Inês Teixeira 
Endereço: Rua Rua Mellim Abi-
Ackel, 254, Todos Os Santos, 
Manhuaçu - MG 
Telefone: CPF: 034.063.176-77 

   
 
   01/09/2006 

Graduação: Química-Bacharelado e 
Licenciatura/UFV-2001 
Mestrado: Bioquímica Agrícola/UFV-2003 
Doutorado: Bioquímica Agrícola/UFV-2008 
 

Sociologia e Educação 

Alessandro da Silva Leite 
Endereço: Rua Dra. Maria da 
Conceição Oliveira Ribeiro, 43. 
Bairro Vidal Soares, 
Manhmirim/MG. Telefone (033) 
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3341-1509.CPF:002.560.516-07. 

 
Segundo Semestre  

 
Componentes 
Curriculares 

Docente/Endereço/CPF Admissão na 
Instituição 

Formação - Titulação 

Elementos de Física 

Otávio Gomes de Oliveira 
Endereço: Rua Ataulpho Pimentel, 83. 
Bairro: Santo Antônio. Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 9956-8927/CPF: 
054.502.996-13 

 
 

01/08/2007 
Graduação: Física – Licenciatura e 
Bacharelado/UFJF-2005-2007 
Mestrado: Ecologia Aplicada/UFJF-2007 

Biologia de 
Criptógamas 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A 
Centro Mutum/MG Telefone: (33) 
3312-1771 – (33) 8404-3143/CPF: 
046.736.156-89 

 
 

02/02/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 

Bioquímica 

Arlindo Inês Teixeira 
Endereço: Rua Rua Mellim Abi-Ackel, 
254, Todos Os Santos, Manhuaçu - MG 
Telefone: CPF: 034.063.176-77 

   
 
   01/09/2006 

Graduação: Química-Bacharelado e 
Licenciatura/UFV-2001 
Mestrado: Bioquímica Agrícola/UFV-
2003 
Doutorado: Bioquímica Agrícola/UFV-
2008 

Histologia Animal 

Patrícia Dolabela Costa/ 
Endereço: Praça Dr. César Leite, 
396/401 Centro Telefone: (33) 3331-
7696 e (33) 9963-0287/CPF: 
988.955.916-15 

 
 
   01/09/2003 

Graduação: Tecnologia de 
Alimentos/UFV-1999 
Mestrado: Ciência dos Alimentos/UFV-
2001 

Zoologia I 

Fabrícia Gonçalves Lacerda/ 
Endereço: Rua Luiz Rodrigues Sette, 
170 Petrina, Manhuaçu/MG Telefone: 
(33) 3331-1654/CPF: 011.871.516-02 

 Graduação: Ciências Biológicas-
Bacharelado-Licenciatura/UFV - 2001 
Mestrado: Entomologia/UFV - 2004 
Doutorado: Entomologia /UFV - 2008 

Educação e Saúde 
Ambiental 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A 
Centro Mutum/MG 
Telefone: (33) 3312-1771 – (33) 8404-
3143/CPF: 046.736.156-89 

 
 

02/02/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 

Didática de 
Licenciatura  

Poliana Michetti de Souza Matos/ 
Endereço: Rua Cafelândia, 51 Horto 
Belo Horizonte /MG Telefone: (31) 
9685-6603/CPF: 029.789.866-38 

 

 
 

01/08/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UFMG-1998 
Especialização: Psicopedagogia 
Institucional/FINOM- em andamento 
Mestrado: Bioquímica e 
Imunologia/UFMG-2003 

Teorias Psicológicas 
do Desenvolvimento 
e da Aprendizagem 

Luciane Guimarães Pascini Nunes/ 
Endereço: Rua Dona Tina, 110, Bom 
Pastor, Manhuaçu/MG Telefone: (33) 
9106-9530 –(033)3331-5254/ CPF: 
027.830.496-60 

 
 

01/04/2005 

Graduação: Psicologia/Centro de Ensino 
Superior de Juiz de Fora-2001 
Especialista: 
Psicopedagogia/FADILESTE-2004 

 
Terceiro Semestre  

 
Componentes 
Curriculares 

Docente/Endereço/CPF Admissão na 
Instituição 

Formação - Titulação 

Bioestatística 

Valéria Martins Godinho/ 
Endereço: Rua Indiana, 482/302 Jardim 
América Belo Horizonte/MG 
Telefone:(31)91238153/CPF:628.135.956-
91 

 
 
    16/04/2004 
 

Graduação: Ciências Biológicas/PUC-
MG-1994 
Mestrado: Saneamento 
Ambiental/UFMG-2003 
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Biologia de 
Fanerógamas 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A Centro 
Mutum/MG 
Telefone: (33) 3312-1771 – (33) 8404-
3143/CPF: 046.736.156-89 

 
 
    02/02/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 

Ecologia I 

Carlos Leandro de Souza Mendes/ 
Endereço: Rua Guilherme Sales Lacerda, 
31 Coqueiro Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 3331-3958 – (33) 
84095850/CPF: 042.497.736-20 

 
Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UEMG-2002. 
Mestrado: Ecologia/UEMG-2007. 
 

Biofísica 

Otávio Gomes de Oliveira 
Endereço: Rua Ataulpho Pimentel, 83. 
Bairro: Santo Antônio. Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 9956-8927/CPF: 
054.502.996-13 

 
 
    01/08/2007 

Graduação: Física – Licenciatura e 
Bacharelado/UFJF-2005-2007 
Mestrado: Ecologia Aplicada/UFJF-2007 

Genética I 

Bruno da Silva Milagres/ 
Endereço: Rua do Campinho, 131 
Passagem Mariana/MG  
Telefone: (31) 8658-1667/CPF: 
051.883.676-29 

 
Graduação: Bacharelado e Licenciatura 
em Ciências Biológicas - UFOP 
Titulação: Mestrado em Medicina 
Preventina - UFV 

Zoologia II 

Fabrícia Gonçalves Lacerda/ 
Endereço: Rua Luiz Rodrigues Sette, 170 
Petrina, Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 3331-1654/CPF: 
011.871.516-02 

 
Graduação: Ciências Biológicas-
Bacharelado-Licenciatura/UFV - 2001 
Mestrado: Entomologia/UFV - 2004 
Doutorado: Entomologia /UFV - 2008 

Conteúdos e 
Objetivos da 
Docência de 

Ciências  

Poliana Michetti de Souza Matos/ 
Endereço: Rua Cafelândia, 51 Horto Belo 
Horizonte /MG Telefone: (31) 9685-
6603/CPF: 029.789.866-38 

 

 
 
    01/08/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UFMG-1998 
Especialização: Psicopedagogia 
Institucional/FINOM- em andamento 
Mestrado: Bioquímica e 
Imunologia/UFMG-2003 

Bases Legais da 
Educação Básica 

Poliana Michetti de Souza Matos/ 
Endereço: Rua Cafelândia, 51 Horto Belo 
Horizonte /MG Telefone: (31) 9685-
6603/CPF: 029.789.866-38 

 

 
 
    01/08/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UFMG-1998 
Especialização: Psicopedagogia 
Institucional/FINOM- em andamento 
Mestrado: Bioquímica e 
Imunologia/UFMG-2003 

 
Quarto Semestre  

 

Componentes 
Curriculares 

Docente/Endereço/CPF Admissão na 
Instituição 

Formação - Titulação 

Laboratório de 
Ensino de Botânica 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A Centro 
Mutum/MG 
Telefone: (33) 3312-1771 – (33) 8404-
3143/CPF: 046.736.156-89 

 
 
     02/02/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 

Ecologia II 

Fabrícia Gonçalves Lacerda/ 
Endereço: Rua Luiz Rodrigues Sette, 170 
Petrina, Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 3331-1654/CPF: 
011.871.516-02 

 
Graduação: Ciências Biológicas-
Bacharelado-Licenciatura/UFV - 2001 
Mestrado: Entomologia/UFV - 2004 
Doutorado: Entomologia /UFV - 2008 

Pedagogia para a 
Docência de 

Ciências 

Mariza Salazar/ 
Endereço: Praça Dr. César Leite, 396/302 
Centro Manhuaçu/MG 36.9000-000 
Telefone:(33)3331-4140/CPF: 
584.767.336-15 
 

 

 
 
 
   01/08/2008 

Graduação: Pedagogia-Orientação 
Educacional – Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Carangola 
(FAFILE)-1990 
Especialização: Metodologia de Ensino 
Superior/ PUC/MG-1994 
Especialização: Orientação 
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Educacional/Faculdade de Filosofia , 
Ciências e Letras de Patrocínio (FFCLP)-
1991 
Especialização: Metodologia e Didática 
do Ensino/Faculdades Claretianas (FC)-
1990. 

Genética II 

Maria Odete de Oliveira Carvalho 
Endereço: Rua Muituca, 102/303. Guarabu 
Rio de Janeiro-RJ/Telefone: (21) 9158-
3461/CPF: 44024894749 

    14/03/2006 Graduação: Ciências 
Biológicas/Faculdade Celso Lisboa-1982 
Mestrado: Patologia/Universidade 
Federal Fluminense - 2004 

Zoologia III 

Carlos Leandro de Souza Mendes/ 
Endereço: Rua Guilherme Sales Lacerda, 
31 Coqueiro Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 3331-3958 – (33) 
84095850/CPF: 042.497.736-20 

 
 
    

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UEMG-2002. 
Mestrado: Ecologia/UEMG-2007. 
 

Biologia do 
Desenvolvimento 

Luciane Rodrigues Portugal/ 
Endereço: Rua Serafim Tibúrcio, 01-202 – 
Coqueiro Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 9912-6131/CPF: 
034.427.396-24 

    
 
01/08/2006 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/ UFMG-1998 
Mestrado: Bioquímica/ UFMG-2002 
Doutorado: Bioquímica/UFMG-2006 

Parasitologia 

Ranieri Duvanel Rodrigues 
Endereço: Rua Randolfo Baião, 17/101 
Centro Manhuaçu/MG 36.900-000 
Telefone (33) 9984-0315 e (33) 3331-
2503/CPF: 734.302.696-87 

    
 
01/10/2003 

Graduação: Farmácia Bioquímica/UFJF-
1987 
Especialização: Saúde/Faculdade do 
Futuro- 2005 

Microbiologia 

Lidiane Meire Kohler/ 
Endereço: Rua Duarte Peixoto, 20 
Coqueiro Manhuaçu/MG 
Telefone: (31) 91357794/CPF:  

 

 
Graduação: Farmácia e 
Bioquímica/UFJF-2000 
Mestrado: Microbiologia/UFMG-2002 
Doutorado: Microbiologia/UFMG-2008 

Anatomia Vegetal 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A Centro 
Mutum/MG Telefone: (33) 3312-1771 – 
(33)8404- 3143/ CPF:046.736.156-89 

   
 
    02/02/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 

 

Quinto Período 

 
Componentes 
Curriculares 

Docente/Endereço/CPF Admissão na 
Instituição 

Formação - Titulação 

Língua Brasileira 
de Sinais 

Fernando de Souza Portes/ 
Endereço: Rua Sacramento, 74/201 São 
Jorge Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 84022373-3331-2335/CPF: 
043.076.226.77 

 

 Graduação: Turismo – Bacharelado 
Faculdade de Turismo de Caratinga - 
FATUR 
Especialização: Lingüística 
Aplicada/UNEC- 
Ecoturismo:Planejamento de Áreas 
Naturais/UFLA- 

Fisiologia Vegetal 

Érica Dutra Albuquerque 
Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, 238 
Maruípe Vitória/ES 
Telefone:    / CPF: 04930499674 
 

 

 
Graduação: Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ UFAL-2004. 
Mestrado: Agronomia – Produção 
Vegetal/UFAL-2007. 
 

Antropologia 
Cultural 

Mariza Salazar/ 
Endereço: Praça Dr. César Leite, 396/302 
Centro Manhuaçu/MG 36.9000-000 
Telefone: (33) 3331-4140/CPF: 
584.767.336-15 

   
 
 
     01/08/2008 

Graduação: Pedagogia-Orientação 
Educacional – Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Carangola 
(FAFILE)-1990 
Especialização: Metodologia de Ensino 
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 Superior/ PUC/MG-1994 
Especialização: Orientação 
Educacional/Faculdade de Filosofia , 
Ciências e Letras de Patrocínio (FFCLP)-
1991 
Especialização: Metodologia e Didática 
do Ensino/Faculdades Claretianas (FC)-
1990. 

Biologia 
Molecular 

Maria Odete de Oliveira Carvalho 
Endereço: Rua Muituca, 102/303. Guarabu 
Rio de Janeiro-RJ/Telefone: (21) 9158-
3461/CPF: 44024894749 

 Graduação: Ciências 
Biológicas/Faculdade Celso Lisboa-1982 
Mestrado: Patologia/Universidade 
Federal Fluminense - 2004 

Anatomia Animal 
Comparada 

Carlos Leandro de Souza Mendes/ 
Endereço: Rua Guilherme Sales Lacerda, 
31 Coqueiro Manhuaçu/MG 
Telefone: (33) 3331-3958 – (33) 
84095850/CPF: 042.497.736-20 

 
Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UEMG-2002. 
Mestrado: Ecologia/UEMG-2007. 
 

Conteúdos e 
objetivos da 
Docência de 

Biologia 

Poliana Michetti de Souza Matos/ 
Endereço: Rua Cafelândia, 51 Horto Belo 
Horizonte /MG 
Telefone: (31) 9685-6603/CPF: 
029.789.866-38 

 

 
 
     01/08/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UFMG-1998 
Especialização: Psicopedagogia 
Institucional/FINOM- em andamento 
Mestrado: Bioquímica e 
Imunologia/UFMG-2003 

Laboratório de 
Ensino de Saúde 

Poliana Michetti de Souza Matos/ 
Endereço: Rua Cafelândia, 51 Horto Belo 
Horizonte /MG 
Telefone: (31) 9685-6603/CPF: 
029.789.866-38 

 

 
 
     01/08/2007 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura/UFMG-1998 
Especialização: Psicopedagogia 
Institucional/FINOM- em andamento 
Mestrado: Bioquímica e 
Imunologia/UFMG-2003 

Estágio 
Supervisionado I 

Mariana Aparecida Silva Godinho 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 218 A Centro 
Mutum/MG Telefone: (33) 3312-1771 – 
(33) 8404-3143/CPF: 046.736.156-89 
 

Mariza Salazar/ 
Endereço: Praça Dr. César Leite, 396/302 
Centro Manhuaçu/MG 36.9000-000 
Telefone: (33) 3331-4140/CPF: 
584.767.336-15 
 

 

      
    02/02/2007 
 
 
 
 
 
 
      01/08/2008 

Graduação: Ciências Biológicas – 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas/ESFA-2005 
Mestrado: Botânica/ UFV-2007 
 
 
 
Graduação: Pedagogia-Orientação 
Educacional – Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Carangola 
(FAFILE)-1990 
Especialização: Metodologia de Ensino 
Superior/ PUC/MG-1994 
Especialização: Orientação 
Educacional/Faculdade de Filosofia , 
Ciências e Letras de Patrocínio (FFCLP)-
1991 
Especialização: Metodologia e Didática 
do Ensino/Faculdades Claretianas (FC)-
1990. 
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22.2. Distribuição percentagem da carga horária por formação profissional do 

docente nos cinco períodos do Curso de Ciências Biológicas 
 

Carga horária total: 2520 horas 
 

Carlos Leandro de Souza Mendes 14,14% 
Mariana Aparecida Silva Godinho 14,14% 
Poliana Michetti de Souza Matos 12,12% 

Fabrícia Gonçalves Lacerda 10,10 % 
Luciane Rodrigues Portugal 10,10% 

Valéria Martins Godinho 3,03% 
Maria Odete de Oliveira Carvalho 2,02% 

Otavio Gomes de Oliveira 6,06% 
Marcelo de Carvalho Mendes 2,02% 

Arlindo Inês Teixeira 4,04% 
Luciane Guimarães Pascini Nunes 3,03% 

Fernando Portes 2,02% 
Érica Dutra Albuquerque 2,02% 
Bruno da Silva Milagres 2,02% 
Alessandro da Silva Leite  

Fábio Riqueira Simões  
Luciano Neves de Sousa 2,02% 

Ranieri Duvanel Rodrigues 3,03% 
Patrícia Dolabela Costa 3,03% 
Lidiane Meire Kohler 3,03% 

Mariza Salazar 3,03% 
Carga horária total (1,2,3, 4 e 5 períodos) 100% 

 

22.3. Regime de trabalho do corpo docente da Faculdade do Futuro do curso 
de Ciências Biológicas 
 

 

 

 

 

 
 

Poliana Michetti de Souza Matos Parcial 
Fabrícia Gonçalves Lacerda Integral 

Mariana Aparecida Silva Godinho Parcial 
Carlos Leandro de Souza Mendes Parcial 

Luciane Rodrigues Portugal Integral 
Otavio Gomes de Oliveira Parcial 

Arlindo Inês Teixeira Integral 
Luciane Guimarães Pascini Parcial 

Regime de Trabalho   Qtde 
Integral (40 horas) 06 
Tempo parcial (20 horas) 16 
Total de professores (1,2, 3, 4 e 5 períodos) 21 
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Valéria Martins Godinho Parcial 
Marcelo de Carvalho Mendes Integral 

Maria Odete de Oliveira Carvalho Parcial 
Bruno da Silva Milagres Parcial 
Alessandro Silva Leite Parcial 
Fábio Riqueira Simões Parcial 

Luciano Neves de Sousa Parcial 
Ranieri Duvanel Rodrigues Parcial 

Patrícia Dolabela Costa Integral 
Lidiane Meire Koehler Integral 

Mariza Salazar Parcial 
Fernando Portes Parcial 

Érica Dutra Albuquerque Parcial 
 

22.4. Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 
 

22.4.1. Composição do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, formação 
acadêmica e titulação dos membros – 2009-1 
 
  

Composição Titulação 
máxima 

Formação 
Acadêmica 

Luciane Rodrigues Portugal - 
coordenador 

Doutor Ciências 
Biológicas 

Otávio Gomes de Oliveira Mestre Física 
Lidiane Meire Kohler Doutor Farmácia e 

Bioquímica 
Poliana Michetti de Souza 

Matos 
Mestre Ciências 

Biológicas 
Mariana Aparecida Silva 

Godinho 
Mestre Ciências 

Biológicas 
Maria Odete de Oliveira 

Carvalho 
Mestre Ciências 

Biológicas 
Sérgio Valério Sales Pereira discente Ciências 

Biológicas 
 
22.5. Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Biológicas 
 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é definido como um conjunto de professores 

da instituição com alta titulação, contratados em período integral ou parcial, cujo trabalho é 

acompanhar mais diretamente a implantação, a evolução e a consolidação do projeto 

pedagógico do curso. Ele tem papel fundamental na ampliação dos debates e propostas 

revisoras do projeto pedagógico, tendo em vista o desenvolvimento de competências e 

habilidades de forma integrada, direcionando-as à formação e possibilidades de inserção 
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profissional contextualizada. Todas as sugestões/opiniões tomadas por este núcleo são 

submetidas ao Colegiado do Curso, conforme previsto no Regimento do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) da IES (Anexo VII deste projeto). Colocar lá atrás 

 
 
 

22.5.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 
Ciências Biológicas, formação acadêmica, titulação e regime de trabalho de seus 
membros -2009 
   
Composição Titulação 

máxima 
Formação Acadêmica Regime de 

trabalho 
Admissão na 
Instituição 

Luciane Rodrigues 
Portugal - coordenador 

Doutor Ciências Biológicas 40 01/08/2006 

Patrícia Dolabela Cosa Mestre Engenharia de 
Alimentos 

40 01/09/2003 

Fabrícia Gonçalves 
Lacerda 

Doutor Ciências Biológicas 40  

Arlindo Inês Teixeira Doutor Química 40 01/08/2006 
Mariana Aparecida 
Silva Godinho 

Mestre Ciências Biológicas 20 02/02/2007 

 Maria Odete de 
Oliveira Carvalho  

Mestre Ciências Biológicas 20  

Lidiane Meire Kohler Doutor Farmácia e Bioquímica 40  
 
 

23. COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

A coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade do 

Futuro está sob a responsabilidade da Professora Dra. Luciane Rodrigues Portugal, cujo 

currículo está a seguir apresentado. A Coordenadora atua em regime de trabalho integral 

(40 horas semanais). 

 

_______________________________________________________________________________ 
Dados Pessoais  
 
Nome  Luciane Rodrigues Portugal 
Filiação  José de Souza Portugal e Maurilia Rodrigues Portugal 
Nascimento  28/06/1973 - Belo Horizonte/MG - Brasil 
Carteira de Identidade  MG6358127 SSP-MG - MG - 04/07/2000 
CPF  03442739624 
_______________________________________________________________________________ 
Formação Acadêmica/Titulação  
 
2002 - 2006  Doutorado em Bioquímica e Imunologia.  
 Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil 
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 Título: Relação entre Toxoplasma gondii e ateroscelrose em camundongos 
hiperlipidêmicos, Ano de obtenção: 2006 

 Orientador: Jacqueline Isaura Alvarez-Leite 
 Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
 
2000 - 2002  Mestrado em Bioquímica e Imunologia.  
 Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil 
 Título: A infeção pelo protozoário Toxoplasma gondii como fator de risco na 

evolução da doença aterosclerótica, Ano de obtenção: 2002 
 Orientador: Jacqueline I Alvarez-Leite 
 Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
 
1994 - 1998  Graduação em Ciências Biológicas.  
 Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil 
_______________________________________________________________________________ 
Atuação profissional  
 
 
1. Instituto de Ensino Superior de Manhuaçu - IESMA N 

____________________________________________________________________ 
Vínculo institucional  
  
2006 - Atual   Vínculo: Professora , Enquadramento funcional: Professora , 

Carga horária: 40,  Regime: Dedicação Exclusiva  
2007 - Atual   Vínculo: Administração , Enquadramento funcional: Coordenadora 

do curso de Ciências Biológicas , Carga horária: 40,  Regime: 
Dedicação Exclusiva  

____________________________________________________________________ 
Atividades  
  
08/2006 - Atual  Graduação, Enfermagem 
 Disciplinas Ministradas:  
 Imunologia 
 
08/2006 - Atual  Graduação, Farmácia 
 Disciplinas Ministradas:  
 Citologia e Histologia Geral , Imunologia 
 
08/2006 - Atual  Graduação, Educação Física 
 Disciplinas Ministradas:  
 Citologia e Histologia Geral 
 
02/2007 - Atual  Graduação, Ciências Biológicas 
 Disciplinas Ministradas:  
 Bioquímica , Histologia Animal , Biologia Celular 
 
02/2007 - Atual  Direção e Administração, Curso de Ciências Biológicas 
 Cargos Ocupados:  
 Coordenação do Curso de Ciêncais Biológicas 
 
04/2007 - Atual  Conselhos, Comissões e Consultoria, Comitê de Ética em 

Pesquisa 
 Especificação:  
 Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP-FAF 
 

2. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
____________________________________________________________________ 
Vínculo institucional  
  
2006 - Atual  Vínculo: Livre , Enquadramento funcional: Pesquisador associado,  

Regime: Parcial  
____________________________________________________________________ 
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Atividades  
  
02/2006 - Atual  Pesquisa e Desenvolvimento, Laboratório de Bioquímica 

Nutricional/UFMG 
 Linhas de Pesquisa: 
 Dislipidemia e infecção , Bioquímica 
 
04/2006 - 04/2006 Graduação, Nutrição 
 Disciplinas Ministradas:  
 Bioquímica Aplicada (Aula: Dislipidemia e aterosclerose - Curso: Nutrição/UFMG) , 

Bioquímica Nutricional (Aula: Dislipidemia e aterosclerose - Curso: Nutrição/UFMG) 
, Farmacologia Médica II (Aula:Farmacologia das dislipidemias - Curso: 
Medicina/UFMG) 

 
08/2006 - 12/2006 Direção e Administração, Instituto de Ciências Biológicas 
 Cargos Ocupados:  
 Vice-líder do Laboraório de Bioquímica Nutricional - UFMG 
 

3. Cooperativa de Trabalho Educacional LTDA-Colégio  Tito Novaes - CTE 
____________________________________________________________________ 
Vínculo institucional  
  
1999 - 1999    Vínculo: Contrato , Enquadramento funcional: Professora , Carga 

horária: 20,  Regime: Parcial  
 
____________________________________________________________________ 
Atividades  
  
04/1999 - 12/1999 Ensino médio 
 Especificação:  
 Biologia 
 

4. Escola Estadual Ana de Carvalho Silveira - EEACS  
____________________________________________________________________ 
Vínculo institucional  
  
1999 - 1999    Vínculo: Contrato , Enquadramento funcional: Professor designado 

, Carga horária: 20,  Regime: Parcial  
____________________________________________________________________ 
Atividades  
  
09/1999 - 12/1999 Ensino médio 
 Especificação:  
 Biologia 

_______________________________________________________________________________ 
Membro de corpo editorial  
 
1. Revista Meio Ambiente e Saúde -  

____________________________________________________________________ 
Vínculo  
  
2006 - Atual    Regime: Parcial  
 

 
Produção em C, T & A  
_______________________________________________________________________________ 
Produção bibliográfica  
Artigos completos publicados em periódicos  
 
1. FERNANDES, L. R., XISTO, M. D., PENNA, M. G., MATOSINHOS, I. M., LEAL, M. C., 
PORTUGAL, L. R., ALVAREZ-LEITE, J. I. 
Efeito da goma guar parcialmente hidrolisada no metabolismo de lipídeos e na aterogênese de 
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camundongos. Revista de Nutrição da PUCCAMP. , v.19, p.563 - 571, 2006. 
 
2. PORTUGAL, L. R., GONCALVES, J. L., FERNANDES, L. R., SILVA, H. P. S., ARANTES, R. M. 
E., NICOLI, J. R., VIEIRA, L. Q., ALVAREZ-LEITE, J. I. 
Effect of Lactobacillus delbrueckii on cholesterol metabolism in germ-free mice and atherogenesis 
in apolipoprotein knock-out mice. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. , v.39, 
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Produção Técnica  
Demais produções técnicas  
 
1. PORTUGAL, L. R., Gomes, PR 
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curta duração ministrado) 
 
2. PORTUGAL, L. R. 
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2. Simposiasta no(a) 1a Semana do Curso de Farmácia da Faculdade do Futu ro , 2007.  (Outra) 
Colesterol: Vilão ou mocinho?.  
 
3. Apresentação Oral no(a) 1ª Semana do Curso de Ciências Biológicas , 2007.  (Outra) 
"O planeta em perigo: os desafios da ciência no século XXI".  
 
4. Apresentação de Poster / Painel no(a) Nitric Oxide Cytokines and Inflammation an 
International Symposium , 2004.  (Simpósio) 
Infection with Toxoplasma gondii increases atherosclerotic lesion in apoprotein E deficient mice.  
 
5. Encontro Científico entre cursos de pós-graduação d e Bioquímica , 2002.  (Encontro) 
A infecção pelo protozoário Toxoplasma gondii como fator de risco na evolução da doença 
aterosclerótica.  
 
6. XXVIII Annual Meeting on Basic Research in Chagas D isease and XVI Annual Meeting of 
the Brasilian Society of Protozoology , 2001.  (Encontro) 
Toxoplasmosis does not influence atherogenesis in apo E -/- mice.  
 
7. VI Encontro de Pesquisa do ICB e VII Semana de Inic iação Científica da UFMG , 1998.  
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Efeitos da ingestão de gelatina no metabolismo de colesterol de camundongos C57BL/6 
deficientes em apoproteína E e controles.  
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Influência e mecanismo de ação de aminoácidos específicos na colesterolemia de camundongos 
normocolesterolêmicos.  
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_______________________________________________________________________________ 
Organização de evento  
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1. PORTUGAL, L. R. 
1ª Semana do Curso de Ciências Biológicas , 2007.  (Outro, Organização de evento) 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Participação em banca de trabalhos de conclusão  
 
Graduação  
 
1. PORTUGAL, L. R., Gomes, PR, Santos, TVC 
Participação em banca de Genaíne Mendes Marques e Cleber Augusto  Portes. Ações do 
Enfermeiro no Gerenciamento de Resíduos de Serviços  de Saúde , 2007 
(Enfermagem) Faculdade do Futuro 
 
2. SILVA, Andréia Marçal, PORTUGAL, L. R. 
Participação em banca de Juliana Lauar Gonçalves. Terapia Nutricional com probióticos – 
futuro ou realidade? Efeitos no metabolismo de cole sterol e aterogênese , 2004 
(Nutrição) Centro Universitário de Belo Horizonte 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
24. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E LOGÍSTICA 
 

INFRA-ESTRUTURA N.º ÁREA 
UTILIZAÇÃO 

M T N 
1. Sala de 
Aula 

Até 50 Alunos 18 61 m² 40 35 40 
De 50 a 100 
alunos 

3 90 m² - 50 50 

Acima de 100 
alunos 

1 120 m² - - 50 

2. Gabinete(s) de trabalho para 
coordenadores e/ou chefe de 
departamento do ensino de 
graduação 
 

 
10 

 
15 m² 

 
2 

 
5 

 
5 

3. Gabinete(s) de trabalho para 
coordenadores de ensino de pós-
graduação 
 

 
1 

 
15 m² 

 
1 

 
1 

 
1 

4. Gabinete(s) de trabalho para 
professores 
em regime de tempo integral 

 
3 

 
15 m² 

 
2 

 
3 

 
3 

5. Salas de professores – ensino de 
graduação 
 

 
1 

 
61 m² 

 
5 

 
10 

 
20 

6. Salas de professores – ensino de 
pós-graduação 
 

 
1 

 
61 m² 

 
- 

 
2 

 
2 
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7. Salas de reuniões de professores 
 

 
1 

 
61 m² 

 
10 

 
15 

 
20 

8. Auditório(s) e Anfiteatro(s) 
 

 
1 

 
200 m² 

 
100 

 
80 

 
120 

9. Secretaria(s) 
 

 
1 

 
61 m² 

 
4 

 
4 

 
4 

10. Tesouraria(s) 
 

 
1  

 
50 m² 

 

 
3 

 
3 

 
3 

11. Direção 
 

 
1 

 
61 m² 

 
3 

 
3 

 
3 

12. Sala de reunião dos gestores 
 

 
1 

 
61 m² 

 
6 

 
6 

 
6 

13. Almoxarifado 
 

 
6 

 
20 m² 

 
2 

 
2 

 
2 

14. Protocolo 
 

 
1 

 
61 m² 

 
4 

 
4 

 
6 

15. Biblioteca 
 

 
1 

 
358,48 m² 

 
4 

 
4 

 
4 

16. Laboratórios 
 

1 anatomia  
 

2 bioquímica, 
biofísica e 

farmacologia 
 

1 semiologia e 
semiotécnica  

 
1 química analítica 

 
1 química geral  

 
1 parasitologia, 
citohistologia, 
microbiologia 

 
1 botânica, zoologia 

 

120 m² 
 
 

61m² 
 
 

220 m² 
 
 

61 m²  
 
 

50 m² 
 
 

44 m² 
 
 

40 m² 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

40 
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2 informática  
  

 
 

61 m² 
 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 

17. Outras áreas (especificar) 
 

1 cantina 
 

1 praça de 
alimentação  

 
4 blocos de 
banheiros  

 
1 ginásio 

poliesportivo 
 
 

1 estacionamento 
 

1 sala de 
coordenação 

pedagógica/Núcleo 
de Auto-Avaliação 

 
2 áreas para 

recreação/prática 
 
  

80 m² 
 

350 m² 
 
 

250 m² 
 
 
 

1200 m ² 
 
 

1200 m² 
 
 

50 m² 
 
 
 
 

800 m² 

5 
 

280 
 
 

80 
 
 
 

250 
 
 

30 
 
 
3 
 
 
 
 

35 

5 
 

250 
 
 

60 
 
 
 

200 
 
 

20 
 
 
3 
 
 
 
 

35 
 

8 
 

700 
 
 

120 
 
 
 

150 
 
 

70 
 
 
3 
 
 
 
 

40 

18. Observações A instituição está ampliando a sua infra-estrutura com a 
construção de mais salas e um prédio para abrigar mais 
laboratórios e a Farmácia Escola  

 

 

 

Condições de iluminação, ventilação e acústica  

O prédio é todo arejado. Sua iluminação e acústica são excelentes.  

 

Cronograma de expansão das instalações físicas  

A expansão está ocorrendo à medida da implantação dos novos cursos. Um novo 

prédio está sendo construído para abrigar salas de aula, laboratórios e biblioteca, com 
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planta já aprovada. 

A Instituição está localizada em uma área de terreno urbano, medindo 5.435,070m². 

A área construída mede hoje 3.160,00 m². 

 

Adequação da Infra-Estrutura para o Atendimento aos Portadores de Necessidades 

Especiais 

 

A Faculdade do Futuro, considerando a necessidade de assegurar aos portadores de 

deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade 

e de utilização de equipamentos e instalações, adota como referência a Norma Brasil 9050, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

Neste sentido, no que se refere aos alunos com deficiência física, a Faculdade do 

Futuro apresenta as seguintes condições de acessibilidade: 

• Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas); 

• Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços;· 

• Rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;· 

• Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas;· 

• Barras de apoio nas paredes dos banheiros;· 

Porém a Faculdade do Futuro compromete-se, caso seja solicitada, a novas modificações 

necessárias para a adaptação dos alunos com deficiências física. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade do Futuro 

compromete-se, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia braille, impressora braille 

acoplada a computador, sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora que amplie 

textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; 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; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade do Futuro 

igualmente compromete-se, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 
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proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas 

ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não 

tenha expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas 

escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do 

curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de informações aos professores 

para que se esclareça a especificidade lingüística dos surdos. 

A Faculdade do Futuro colocará à disposição de professores, alunos, funcionários 

portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o 

acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais 

pessoas.  

Além disso, a Faculdade do Futuro criará normas internas sobre o tratamento a ser 

dispensado a professores, alunos, funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de 

coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação. 

 

25. INFRA-ESTRUTURA ACADÊMICA 
 
Laboratórios e equipamentos 

 

Os laboratórios foram projetados por arquiteto especializado, com conhecimento dos 

laboratórios específicos para os cursos da área da saúde, e edificados dentro dos padrões 

técnicos internacionais. 

Os laboratórios a seguir citados foram montados com equipamentos modernos, para 

possibilitar a realização de ensino prático de qualidade. São dotados de bancadas, bancos, 

pias, armários, prateleiras e reagentes específicos. Possuem aparelhos de ar condicionado. 

Equipamentos comuns a vários laboratórios poderão ter seu uso otimizado, especialmente 

quando estes estão próximos entre si. 

 

Descrição dos Laboratórios 
 

 Para curso de licenciatura na área biológica, tão importante quanto à qualidade da 

formação dos professores, será a estrutura disponibilizada, pois esta auxiliará o estudante a 

perceber e certificar-se de conceitos teóricos. O Curso de Licenciatura em Ciências 
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Biológicas da Faculdade do Futuro contará com uma infra-estrutura específica condizente 

com a sua proposta pedagógica, voltada para a prática profissional. 

A Faculdade do Futuro possui infra-estrutura propicia à instalação do curso de 

Ciências Biológicas. 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro utilizará 

os laboratórios de Fisiologia, Biofísica, Anatomia, Microscopia, Bioquímica, Química, 

Botânica, Zoologia e Informática disponíveis também para os Cursos de Enfermagem, 

Farmácia e Educação Física. 

 
25.1. Laboratório de Anatomia: 

 
Área Física Disponível: 220m2 

Disciplinas atendidas: Anatomia 
 
 Materiais: 

Modelos sintéticos segmentares e completos: 
APARELHO UROGENITAL FEMININO EM BORRACHA 
FLEXÍVEL 
APARELHO UROGENITAL MASCULINO EM 
BORRACHA FLEXÍVEL 
BEXIGA CORTE TRANVERSAL 
CEREBELOS CORTE SAGITAL APRESENTANDO 
DUAS METADES 
CÉREBROS COMPLETOS (DIVERSOS CORTES) 
CORAÇÃO GRANDE COM ÁTRIOS REMOVÍVEIS 
CORAÇÃO GRANDE COMPLETO 
COTOVELOS  

Incluindo ossos do antebraço, úmero distal e 
ligamentos. 
CRÂNIO COM MANDÍBULA E COLUNA CERVICAL 
ARTICULADAS VÉRTEBRA COM PROCESSOS 
ARTICULARES EM AZUL 
CRÂNIO COMPLETO 
ESQUELETO COMPLETO 
ESQUELETO DO TRONCO  

Incluindo coluna vertebral, occiptal, atlas, osso hióide, 
pelve, fêmur proximal e arcabouço costal articulados, 
medula, tronco cerebral e raízes nervosas. 
ESQUELETO MEMBRO SUPERIOR  
ESQUELETO PÉLVICO 

Inclui L4 e L5, ilíacos, sacro articulados,  pelve, 
fêmur proximal, sacro, L4 e L5 e sínfise púbica, raízes 
nervosas aparentes. 
FETO BORRACHA 
FETO DE 12 SEMANAS 
FETO DE 3 MESES 
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FETO DE 8 MESES 
FETO DE 8 SEMANAS 
FETO DE 9 SEMANAS 
FETOD E 4 MESES 
HEMIVÉRTEBRA  
HEMIVÉRTEBRA COM DISCO INTERVERTEBRAL  
JOELHOS 

Parte óssea e ligamentos. 
MEMBRO INFERIOR COM MÚSCULOS DESTACÁVEIS  
MEMBRO SUPERIOR COM MÚSCULOS 
DESTACÁVEIS 
METADE ESQUERDA TRONCO CEREBRAL CORTE 
SAGITAL 
MUSCULATURA DA FACE E TRONCO SUPERIOR – 
CÉREBRO REMOVÍVEL 
OMBRO 

Parte óssea – clavícula, escápula, úmero proximal e 
ligamentos. 
PEÇA CORTE SAGITALDO SISTEMA REPRODUTOR 
FEMININO 
PEÇA DEMOSTRANDO CORTE DE PELE EM 
TAMANHO AUMENTANDO 
PEÇA LARINGE, OSSO HIÓIDE, CARTILAGEM 
CRICÓIDE, INÍCIO TRAQUÉIA. 
PEÇA MÃO COM MUSCULATURA SUPERFICIAL 
REMOVÍVEL – 3 PEÇAS 
PEÇA PEQUENA UTEROGRAVÍDICO (TERCEIRO MÊS) 
PEÇA UTEROGRAVÍDICO (TERCEIRO MÊS) 
PEÇA UTEROGRAVÍDICO GEMELAR COM FETO 
REMOVÍVEL 
PEÇA UTEROGRAVÍDICOGEMELAR COM FETO 
REMOVÍVEL (SÉTIMO MÊS) 
PEÇA APARELHO UROGENITAL MASCULINO CORTE 
SAGITAL 
PEÇAS UTEROGRAVÍDICO  
PEÇAS UTEROGRAVÍDICO COM FETO ÚNICO 
REMOVÍVEL 
PELVE, SACRO, COCCIX E SÍNFISE PÚBICA 
ARTICULADOS. 
QUADRIL PARTE ÓSSEA E LIGAMENTOS 
QUADRO COM DESENHO DE FOLÍCULOS PILOSOS 
QUADRO CORTE SAGITAL APARELHO DIGESTIVO 
QUADRO HEMIPELVE FEMININA 
QUADRO INERVAÇÂO DO CORPO HUMANO 
QUADRO PELVE CORTE CORONAL 
(DEMONSTRANDO MUSCULATURAL, IRRIGAÇÃO, 
RINS COM CORTE REMOVÍVEL) 
QUADRO PELVE CORTE SAGITAL DEMOSTRANDO 
APARELHO REPRODUTOR MASCULINO 
QUADRO SISTEMA CARDIORESPIRATÓRIO  
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Incluindo osso hióide, cartilagens, traquéia, tireóide, 
pulmões e coração. 
TORSO MUSCULADO FEMININO COMPLETO 
TORSO VÍSCERAS E APARELHO REPRODUTOR 
FEMININO 
TORSO VÍSCERAS E HEMICRÂNIO 
TORSO VÍSCERAS EHEMICRÂNIO COM 
DEMONSTRAÇÃO DE GLÂNDULA MAMÁRIA  
TRONCOS CEREBRAIS COMPLETOS 

 
 
 
 

25. 2. Laboratório de Microscopia: 
 

Área Física Disponível: 43,73m2 

Disciplinas atendidas: Biologia Celular  e Molecular; Histologia e 
Embriologia;  Microbiologia e Imunologia; Botânica I e Parasitologia. 
 
 Materiais: 

ARMÁRIOS DE VIDRO 
BANHO-MARIA 
 BERÇO PARA LÂMINAS 
CAIXA PARA 50 LÂMINAS 
 CAIXAS DE LAMINAS SIMPLES 26X26MM 
 CAIXAS DE LAMÍNULAS 24X24MM 
CÂMARA DE NEWBAUER DUPLA ESPELHADA 
ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 
ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA 50X50X40 
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TRANSFORMADORES PARA 
LINHA ELETROELETRÔNICA 
LÂMINAS PRONTAS PARA BIOL. CEL. MOL. E HISTOL. 
EMBRIOL.: 

 

Lâminas Epidídimo - Complexo de Golgi   
Lâminas Fígado – Mitocôndrias    
Lâminas Raiz de cebola - Mitose    
Lâminas Testículo - Meiose     
Lâminas Tecido Adiposo Unilocular   
  
Lâminas Tecido tendinoso     
Lâminas Cartilagem hialina     
Lâminas Cartilagem elástica     
Lâminas Osso trabecular      
Lâminas Osso compacto      
Lâminas Tecido muscular liso     
Lâminas Tecido muscular estriado esquelético  
  
Lâminas Tecido muscular estriado cardíaco    
Lâminas Medula e gânglio espinhal     
Lâminas Nervo       
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Lâminas Feixe vásculo nervoso     
Lâminas Sangue       
Lâminas Pele palmar      
Lâminas Esôfago       
Lâminas Jejuno-íleo      
Lâminas Submandibular      
Lâminas Traquéia       
Lâminas Bexiga       
Lâminas Supra-renal      
Lâminas Tireóide       

 
LÂMINAS PRONTAS PARA PARASITOLOGIA:  

Lâminas  Plasmodium falciparum cultura 
Lâminas  Schistosoma mansoni Cercária 
Lâminas Cysticercus bovis Lâmina 
Lâminas Giardia lamblia Trofozoítos 
Lâminas Leishmania sp. amastígota 
Lâminas Leishmania sp. Promastígota 
Lâminas Lutzomyia sp. Macho 
Lâminas Lutzomyia sp. Fêmea 
Lâminas p/ microsc. Fosca 26x76 
Lâminas Schistosoma mansoni Adultos 
Lâminas Schistosoma mansoni Corte hist.fígado 
Lâminas Toxoplasma gondii cisto corte histológico. 
Lâminas Trichomonas sp. Trofozoítos 
 Lâminas Trypanosoma cruzi corte histológico 
Lâminas Trypanosoma cruzi Epimastigota 
Lâminas Trypanosoma cruzi Tripomastigota 
Lâminas Toxoplasma gondii Taquizoítos 

 
LANCETA DESCART. P/ PUNÇÃO DIGITAL 
MICROSCÓPIOS BINOCULARES 
PIPETAS DE PASTEUR 3 ML DE PLÁSTICO. 
REFRIGERADOR 
 SUPORTE COLORAÇÃO DE LAMINAS 
 SYSTEMA CALOR CCD CÂMARA 
TELEVISÃO ACOPLADA AO MICROSCÓPIO 

 
 Reagentes: 

 11/2 Corante Rápido Cepa I (Hematologia) 
Acetona P.A  

 Acetona P.A. (CH3)2CO 
 Álcool 70 INPM/77ºGL. 

Álcool Comum 70%  
 Anti-A (Soroclone) 
 Anti-B (Soroclone) 
 Anti-D (Soroclone) 

Azul de Metileno 
 Azul de Metileno (Solução Alcoólica) 

Corante panotíco 
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Fucsina de Gran-Solução 
Fucsina de Zihel-Solução 

 Fucsina Fenicada (Solução Gram) 
 Fucsina Fenicada (Solução Ziehl) 
 Lugol (Solução para Gram) 

Lugol p/ Gram 
Óleo de Imersão p/ microscopia 

 Oleo Imersão 
Soro p/ tipagem Sanguínea A.B.D 
Vermelho Congo 

 Vermelho do Congo (solução Indicadora) 
 Violeta Genciana (Solução Fenicada seg. Gram) 

Violeta Gensiana p/ Gram 
  
 
25.3. Laboratório de Biofísica, Bioquímica e Fisiologia: 

 
Área Física Disponível: 42,14m2 

Disciplinas atendidas: Física; Biofísica; Bioquímica; Fisiologia Humana; 
Fisiologia Vegetal; Fisiologia Animal Comparada. 
 
 Materiais: 

AFASTADOR FARABEUF 12 
AFASTADOR HARRINGTON 
AGITADOR VORTEX 
AGULHAS 
ALFINETES 
ANALISADOR DE CHAMA 
CABOS DE BISTURI Nº3 ( INOX ) 
CABOS DE BISTURI PLÁSTICO 
CAIXA COM 12 UNIDADES DE ESTILETE 
CUBA DE ELETROFORESE 
CUBA DE VIDRO 
DENSITÔMETRO 
ELETROESTIMULADOR IMPULSOS 4 
ESFINGOMANÔMETRO 
ESPECTOFOTÔMETRO DE LUZ VISÍVEL 
ESTETOSCÓPIO 
ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 
FONTE DE FORÇA PARA ELETROFORESE 
GAIOLAS PARA RATOS 49X34X16 
LINHA DE SEDA PRETA 
PINÇAS ALLIS 19CM 
PINÇAS DESJARDINS FIG.2 
PINÇAS DESSECAÇÃO SERRILHA 18CM 
PINÇAS DUVAL 21CM 
PINÇAS FOERSTER  SERRILHA RETA 18CM 
PINÇAS GUYON 24CM 
PINÇAS H. MOSQUITO CURVA 16CM 
PINÇAS H. MOSQUITO CURVA 18CM 
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PINÇAS MIXTER 23CM 
QUIMÓGRAFO LUBRE 02  
SERINGA DESCARTÁVEIS 1 ML 
TERMÔMETRO 
TESOURAS METZENBAUM RETA 18CM 

 
 
 Reagentes: 

Éter Etílico 
Fenolftaleina 1% 
Sulfato de Atropina 1mg/ mL 
Pilocarpina 
Acetilcolina  
Adrenalina. 
Cloreto de Potássio (KCl) 
Fosfato de Sódio Bibásico Anidro (Na2HPO4) 
Cloridrato de Lidocaina sem Vasoconstritor 2% 
Cloreto de Cálcio (CaCl2.2H2O ) 
Cloreto de Sódio PA (NaCl) 
D (+) Glucose Anidra PA (C6H12O6) 
Sódio Bicarbonato (NaHCO3) 
Azul de Metileno 

 
  
25. 4. Laboratório de Zoologia, Botânica e Geologia: 

 
Área Física Disponível: 42,14m2 

Disciplinas atendidas: Zoologia de Invertebrados; Zoologia de Vertebrados; 
Botânica I; Botânica II; Geologia, Meio Ambiente e Sociedade; Paleontologia; 
Farmacobotânica. 

 
Materiais utilizados em Botânica II: 

ESTUFA PARA SECAGEM DE PLANTAS 
 
 Materiais utilizados na Farmacobotância: 

PLACA AQUECEDORA COM AGITADOR MAGNÉTICO 
MANTA AQUECEDORA 
BOMBA DE VÁCUO 
ROTA EVAPORADOR COM BANHO MARIA 
CONDENSADOR DE REFLUXO 
pHMETRO 
TERMÔMETROS 
ESTEREOMICROSCÓPIO (LUPA) 

 
      
 
25.5. Laboratório de Química: 

 
Área Física Disponível: 42,14m2 

Disciplinas atendidas: Química Geral e Orgânica. 
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 Materiais: 

BANHO-MARIA 
AGITADOR MECÂNICO 
FORNO MUFLA MICROPROCESSADO 
MANTA DE AQUECIMENTO 
CHAPA ELÉTRICA 
PONTO DE FUSÃO 
ROTA EVAPORADOR COM BANHO MARIA 
BOMBA DE VÁCUO 
CENTRÍFUGA 
DESTILADOR DE KJELDAHL SEMI AUTOMÁTICO 
 
 

25.6. Sala de Balanças: 
 

Área Física Disponível: 10m2 

Disciplinas atendidas: Todas que necessitarem. 
 
 Materiais: 

BALANÇAS ANALÍTICAS 
BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO CAP 400G 
BALANÇA DE PRECISÃO CAP 3000G 

 
25.7. Materiais disponibilizados a todos os laboratórios: 
 
BALÃO DE DESTILAÇÃO 
BALÃO DE FUNDO CHATO 100 mL 
BALÃO DE FUNDO CHATO 500 mL 
BALÃO DE FUNDO CHATO 1000 mL 
BALÃO DE FUNDO CHATO 500 mL 
BALÃO FUNDO CHATO 1000 mL  
BALÃO FUNDO CHATO 100 mL 
BALÃO FUNDO CHATO 100 mL  
BALÃO FUNDO CHATO 250 mL 
BALÃO FUNDO CHATO 500 mL 
BALÃO VOLUMÉTRICO 100 mL 
BALÃO VOLUMÉTRICO 500  mL 
BALÃO VOLUMÉTRICO 250 mL 
BALÃO VOLUMÉTRICO 1000 mL 
BASTÕES DE VIDRO 
BÉQUER DE VIDRO 100 mL 
BÉQUER DE VIDRO 150 mL 
BÉQUER DE VIDRO 250 mL 
BÉQUER DE VIDRO 50 mL 
BÉQUER DE PLÁSTICO 
BICOS DE BUNSEN C/ REGISTRO  
BURETA GRADUADA DE 100 mL  
BURETA GRADUADA DE 50 mL 
CÁPSULA DE PORCELANA 115 Ml 
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CÁPSULA DE PORCELANA 25 mL 
CÁPSULA DE PORCELANA 50 mL 
CÁPSULA DE PORCELANA 50 mL 
CONDENSADOR 
DESSECADOR DE VIDRO MÉDIO 
ERLENMEYER DE 100 mL 
ERLENMEYER DE 250 mL 
ERLENMEYER DE 50 mL 
ERLENMYER DE 100 mL 
ERLENMYER DE 250 mL 
ERLENMYER DE 500 mL 
ESTANTE PARA 24 TUBOS DE ENSAIO PVC 
FILTRO DE PAPEL 
FUNIL CANO CURTO 
FUNIL CANO LONGO 
FUNIL COMUM 
FUNIL DE DECANTAÇÃO 
FUNIL DE SEPARAÇÃO 125 mL 
GARRA DE METAL 
GARRAS PARA SUPORTE 
GRAL DE PORCELANA C/ PISTILO 610 ML 
KITASSATO 
LAMPARINA DE ALUMÍNIO 
LAMPARINA DE COBRE 
LAMPARINA DE INOX 
LAMPARINAS DE VIDRO A ÁLCOOL  
PÊRA DE PIPETAGEM 
PINÇA DE MADEIRA  
PINÇA DE METAL 
PIPETA GRADUADA E VOLUMÉTRICA DE 1 mL  
PIPETA GRADUADA E VOLUMÉTRICA DE 5 mL 
PIPETA GRADUADA E VOLUMÉTRICA DE 100 mL 
PIPETA GRADUADA E VOLUMÉTRICA DE 25 mL 
PIPETA GRADUADA E VOLUMÉTRICA DE 10 mL 
PIPETA GRADUADA E VOLUMÉTRICA DE 2 mL 
PISSETA 
PISSETA DE 500 ML 
PLACA DE PETRI GRANDE 
PROVETA 
PROVETA 500 ML 
PROVETA GRADUADA 50 mL 
PROVETA GRADUADA 100 mL 
PROVETA GRADUADA 500 mL  
PROVETA GRADUADA 1000 mL  
PROVETA GRADUADA 10 mL  
PROVETA GRADUADA 25 mL  
PROVETA GRADUADA 50 mL  
PROVETA GRADUADA 50 mL  
SUPORTE PARA PIPETAS 
TELA C/ CENTRO DE AMIANTO 16CM 
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TELA DE AMIANTO 
TELA DE AMIANTO 
TERMÔMETRO 
TRIPÉ DE FERRO MÉDIO 
TUBO DE ENSAIO 12X75 
TUBOS DE ENSAIO 15X100 
VIDROS DE RELÓGIO 

 
  

25.8. Laboratório de Informática 

• 24 micro-computadores com acesso direto à Internet 

• 1 impressora multifuncional 

• Sistema Operacional: Linux 

• Pacote de Aplicativos: OpenOffice 1.1.2 

 

Descrição dos Computadores 

Processador AMD 1GHz 

Memória RAM 128Mb 

Hard Disk 20Gb 

Monitor 15´´ 

Drivers CD 52x; Floppy 1.44Mb 

Mouse 3 botões PS2 

Teclado Padrão ABNT2 

 

O acesso aos computadores será facilitado. Os equipamentos estão ligados em rede, no 

sentido de propiciar maior integração acadêmica, já que toda a comunidade possui acesso 

ao mesmo servidor. 

 

Política de Acesso 

 

Todos os laboratórios estão à disposição dos alunos, não apenas nos horários das 

disciplinas que os utilizam, mas atendendo às necessidades do corpo discente em horários 

extracurriculares, incentivando sua utilização e conseqüentemente a produção acadêmica. 

O funcionamento dos laboratórios segue um regulamento próprio, com normas gerais, de 

acordo com suas características e disponibilidades naturais. 
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Basicamente, a Instituição oferece aos alunos acesso aos laboratórios, de acordo com as 

especificações da norma reguladora, sem qualquer prejuízo na sua formação prática. 

 
26. COLEÇÕES NECESSÁRIAS PARA USO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 
 

O Curso de Ciências Biológicas conta com materiais dos laboratórios específicos 

para determinadas disciplinas, como coleções para Zoologia, Biologia Celular, Histologia 

Animal, Botânica; Patologia, Microbiologia, Geologia, Paleontologia e Biologia do 

Desenvolvimento; e outras coleções que darão suporte à realização das aulas práticas. 

 

Coleção do Herbário da Faculdade do Futuro – O Herbário da Faculdade do Futuro 

encontra-se registrado na Rede Brasileira de Herbários, cuja curadora é a Profª Ms. 

Mariana Aparecida Silva Godinho. Nele, encontram-se depositadas amostras herborizadas 

de angiospermas, gimnospermas e pteridófitas. A coleção tem como principal objetivo 

servir de base para aulas práticas das disciplinas de Biologia das Criptógamas, Biologia das 

Fanerógamas e Botânica, além ainda de ser uma oportunidade de estágio aos alunos da 

instituição. Todos os materiais depositados na coleção do herbário possuem número de 

registro interno "Nº FAF". 

 

Coleção de Geologia – Com várias rochas, contemplando os tipos mais fundamentais. 

 

Coleção de Biologia do Desenvolvimento – Coleção formada por 44 modelos em gesso e 

fetos humanos e de animais. 

 

Coleção de Lâminas - Localizada no Laboratório de Microscopia, contendo lâminas de 

Biologia Celular, Histologia, Botânica, Parasitologia, Microbiologia e Zoologia. 

 

Coleção de Zoologia – Lâminas de material zoológico (Celenterados, Poríferos, Protozoa, 

Vermes, Moluscos e Crustáceos) e amostras de animais: invertebrados não artrópodes, 

artrópodes e cordados. Amostras de corais, conchas de moluscos marinhos e terrestres. 

Esqueletos e peças anatômicas de diversas espécies animais.  

 

Coleção de Botânica: Lâminas de Angiospermas (folhas, flores, raiz) e Gimnospermas 
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Coleção de Paleontologia – Consiste de réplicas de fósseis de diversos tipos, animais e 

vegetais, tais como: Crânio de dinossauro Heterasaurus, Crânio de pró-mamífero 

Thrinasodon, Amonóide, Braquiópode de Permiano, Coral rugoso, Equinoderme crinóide, 

Trilobite, Trilobites Elrathia kingii, Escorpião do mar, A fauna de Ediacara, Mesosaurus 

Tenuidens, Arandaspis, Placa de Gliptodonte, Dente de preguiça gigante, Dente de 

Tyrannosaurus rex, Dente do Tigre dente de sabre, Archaeopteryx lithographica, Garra de 

Oviraptor, Dente de Tubarão gigante, Ramo de Annularia, Folha de Pecopteris, Pegada de 

Brasilichnum elusivum, Coprólito de dicinodonte, Tubos Atrophycus, Pegada Notopus 

petri, Libélula fóssil – Urogonphus giganteus, Libélula fóssil da Formação Santana, 

Estróbilo feminino de gimnosperma, Garra de Deinonychus, Folha de angiosperma, 

Estrela-do-mar, Morcego fóssil, Pterossauro da Chapada do Araripe, Peixe da Chapada do 

Araripe. Modelo em plástico do dinossauro T.Rex. 
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IBGE  - 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1
_1_17.pdf 

Lei Nº 6.684/79 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1979 - Regulamenta as profissões de Biólogo 

e de Biomédico, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e 

Biomedicina, e Decreto nº88.483/83 Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
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alteração estabelecida pela Lei 7.017 de 30/08/1982. 

Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Dispõe sobre estágios de estudantes 

 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Ciências Biológicas 

Parecer CNE 1301/2001 – Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Ciências Biológicas. 

Parecer CNE 07/2002, de 11 de março de 2002 - Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Ciências Biológicas. 

Diretrizes Curriculares para Cursos de Formação de Professores 

Parecer CNE/CP 9/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. 

Parecer CNE 28/2001 – Duração e carga horária dos cursos de formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
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Parecer CNE 01/2002 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. 

Parecer CNE 2/2002 – Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

Parecer CNE/CP 27/2001 – Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. 

Parecer CNE 109/2002- Consulta sobre aplicação da Resolução de carga horária para os 

cursos de Formação de professores. 

Parecer CNE 213/2003 – Consulta sobre a resolução CNE/CP 1 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e a Resolução CNE/CP 2, que institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da educação básica em nível superior. 

 

REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE DO FUTURO 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DO FUTURO 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DO FUTURO 
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28 - ANEXOS 
 
28.1. ANEXO I - REGULAMENTO DO CORPO TÉCNICO – 
ADMINISTRATIVO 
 

TÍTULO I 

REGULAMENTO 

 

Art. 1°. O presente regulamento tem por finalidade dispor sobre as funções e carreira do 

Corpo Técnico-Administrativo, nos termos das normas legais, estatutárias e regimentais.  

Parágrafo único – Considera-se como membro do Corpo Técnico Administrativo todo 

aquele que exerça qualquer função diversa da função de ministrar aulas e realizar 

atividades pertinentes.  

 

TITULO II 

Da Estrutura Organizacional 

Capítulo I 

Do Corpo Técnico-Administrativo 

 

Art. 2°. O corpo Técnico Administrativo da Instituição é constituído por cinco classes, 

identificadas de A a E, subdivididas em cargos com suas respectivas funções e níveis, 

conforme o Plano de Cargos, funções e salários.  

Parágrafo único – Os cargos de chefia são transitórios e estão  regulamentados no Capitulo  

VII. 

 

Art. 3°. O Plano de Cargos, Funções e Salários é composto pela descrição de cargos, 

tabela, salarial, manual de recrutamento e seleção, manual de orientação, manual de 

avaliação de desempenho, plano de benefícios, normas de enquadramento e código de 

ética.  

 

Art. 4°. Entende-se por cargos o conjunto de funções integrantes da carreira na Instituição.  

 

Art. 5°. Entende-se por funções o conjunto de atividades desenvolvidas pelo empregado da 

Instituição. 
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Art. 6°. Entende-se por nível a subdivisão de cada classe  posições numeradas de 0 (zero) a 

10 ( dez).  

 

Art. 7°. Entende-se por valor de nível o valor salarial de cada nível, em ordem crescente. 

 

Capítulo II 

Do Provimento de Vagas 

 

Art. 8°. O provimento de vagas dos cargos do Corpo Técnico-Administrativo, dá-se por:  

I – Admissão 

II - Enquadramento 

III – Promoção 

IV – Nomeação  

 

Art. 9°. O processo seletivo atende normas formuladas pela Coordenadoria de Recursos 

Humanos.  

Parágrafo único - No Processo de preenchimento de vagas é dada preferência aos 

candidatos que sejam empregados da própria Instituição.  

 

Capítulo III 

Da Admissão e Demissão 

 

Art. 10°. A admissão é feita mediante contrato por período experimental de até 90 dias  ( 

noventa) dias.  

Parágrafo único – Os empregados admitidos são enquadrados no nível 0 (zero) da 

respectiva classe.  

 

Art. 11. Após sua aprovação no processo seletivo o candidato é admitido por ato do 

Diretor, ouvido o Departamento Financeiro da Instituição. 

 

Art. 12. O processo de demissão, exceto a voluntária, do integrante do Corpo Técnico-

Administrativo, é um ato do Diretor  ouvido o Departamento Financeiro da Instituição  
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Art. 13. Em caráter especial, o Diretor ouvido o Departamento Financeiro da Instituição, 

pode contratar profissionais, não integrantes do Corpo Técnico Administrativo da 

Instituição, por prazo determinado para a execução de tarefas específicas.  

Parágrafo único – A estes profissionais não se aplica este regulamento.  

 

Capítulo IV  

Do Enquadramento 

 

Art. 14. Enquadramento é o processo de compatibilização das tarefas efetivamente 

executadas pelo empregado, com o elenco de cargos previstos no plano. 

 

Art. 15. O processo de enquadramento dos empregados é desenvolvido por um Grupo de 

Trabalho, nomeado e presidido pelo Departamento Financeiro da Instituição. 

Parágrafo 1° Todo enquadramento salarial está sujeito à aprovação do Diretor 

Parágrafo 2° Os empregados que não se enquadrarem nos requisitos do plano, tem prazo de 

três anos para a sua adaptação, permanecendo durante este período na situação atual.  

 

Art. 16. Na conclusão dos trabalhos, será divulgado o posicionamento final de cada 

empregado, estabelecendo o prazo de até 10 dias para qualquer tipo de recurso, visando da 

revisão de enquadramento.  

Parágrafo Único - O empregado, respeitado o prazo estabelecido, encaminha à 

coordenadoria de Recursos Humanos, através da chefia imediata, o processo de revisão, 

justificando os motivos.  

 

Capítulo V 

Da Promoção 

 

Art. 17. Promoção é o ato mediante o qual o integrante do Corpo Técnico-Administrativo, 

ascende de uma classe ou de um nível para outro, conforme especificações a seguir: 

I – Promoção Funcional - é a passagem do empregado de uma classe ou de um nível para 

outro, mudando de cargo e salário:  

II- Promoção Salarial - é a passagem do empregado de um cargo para outro sem mudar de 

salário.  
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Art. 18. Nenhuma promoção funcional, promoção salarial ou transferência pode ser 

efetivada sem a respectiva autorização do Departamento Financeiro da Instituição. 

 

Art. 19. Na promoção salarial o empregado é posicionado no nível salarial imediatamente 

superior. 

 

Art. 20. Na promoção funcional o empregado é posicionado no valor de nível 

imediatamente superior da nova classe.  

Parágrafo 1°. Promoção funcional (por mudança de classe) pode ser efetivada a qualquer 

momento, e não prejudica a contagem de tempo de serviço, para fins de promoção salarial 

por antiguidade.  

Parágrafo 2°. Nenhum empregado pode ser promovido em prazo inferior a 6 (seis) meses 

da data de admissão 

 

Art. 21. As promoções por mérito são analisadas com intervalo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) meses e precedidas da avaliação. 

 

Art. 22. As promoções salariais por tempo de serviço são feitas conforme critérios a seguir:  

I- De 4 em 4 anos o empregado tem direito a promoções por tempo de serviço.  

II-  Após receber 2 promoções salariais por tempo de serviço, é necessário que tenha 

1(uma) promoção por mérito para recomeçar a contagem de tempo de serviço para efeitos 

de promoção. 

Parágrafo único – O aumento previsto à título de promoção salarial, é de 01(um) nível. 

 

Capítulo VI  

Da Designação 

 

Art. 23. Designação é o ato de provimento de cargos de chefia por integrantes do Corpo 

Técnico-Administrativo da Instituição, preenchido de maneira transitória.  

 

Capítulo VII 

Das Chefias 
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Art. 24. Entende-se por chefia os cargos existentes na Instituição, conforme especificações  

abaixo:  

I- Cargos de Confiança - São Cargos de confiança aqueles que têm como característica o 

envolvimento com direção assessoramento superior, ocupados por chefes de coordenadoria 

ou assessores especiais.  

II- Chefias de Setores – são cargos com responsabilidades definidas sobre os resultados, 

ocupados por chefes ou encarregados de setores.  

 

Art. 25. O ocupante do cargo de chefia é designado pelo Diretor. 

 

Art. 26. A destituição do cargo de chefia implica na perda da gratificação correspondente.  

 

Art. 27. A substituição do empregado afastado ou impedido temporariamente é 

determinada pelo respectivo Departamento Financeiro da Instituição. 

 

TÍTULO III 

Capítulo I  

Do Regime de Trabalho 

 

Art. 29. O regime de trabalho é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como 

da normas emanadas do  Regimento da Instituição. 

 

Capítulo II  

Da Jornada de Trabalho 

 

Art. 30. A jornada normal de trabalho é a legal para cada categoria profissional.  

Parágrafo 1° A instituição pode contratar empregados para jornada de trabalho inferior, 

sendo o salário calculado proporcionalmente à jornada normal de trabalho.  

Parágrafo 2° Pode haver acordo entre a Instituição e o Corpo Técnico-Administrativo para 

compensação da jornada de trabalho.  

 

Capítulo III  

Da Freqüência 
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Art. 31. A freqüência dos empregados da Instituição ao Trabalho é apurada á vista do 

registro de ponto, efetuado no início e final de cada período da jornada de trabalho.  

Parágrafo 1° Somente os ocupantes de cargos de confiança são isentos o registro de ponto.  

Parágrafo 2° As anormalidades no registro de ponto são comunicadas pelo próprio 

empregado à coordenadoria de Recursos Humanos.  

Parágrafo 3° O registro de ponto alheio é considerado falta grave.  

Parágrafo 4° O empregado identifica-se, durante a jornada de trabalho , usando o crachá 

fornecido pela Instituição. 

Art. 32. Da remuneração do empregado são descontadas as importâncias correspondentes 

às faltas e as impontualidades sem prejuízo da ação disciplinar cabível.  

 

Art. 33. As faltas e as impontualidades são computadas para efeitos de avaliações. 

 

Capítulo IV 

Das Férias 

 

Art. 34. As férias são concedidas de acordo com as disposições legais. 

Parágrafo Único. As férias são gozadas individual ou coletivamente, seguem a escala 

organizada pela Coordenadoria de Recursos Humanos, ouvidos a chefia imediata e o 

empregado interessado.  

 

Capítulo V  

Do Exercício 

 

Art. 35. O início das atividades do empregado depende do exame prévio da documentação 

e do atendimento das exigências legais junto à coordenadoria de Recurso Humanos.  

 

Art. 36. A Coordenadoria de Recursos Humanos, deve promover a integração do novo 

empregado na Instituição. 

 

Título IV 

Da remuneração 

Capítulo I  

Da tabela Salarial 
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Art. 37. A tabela salarial é compota de classes, cargos, funções, níveis e valores de níveis.  

 

Art. 38. A tabela salarial é corrigida por instrumento legal ou espontaneamente, por 

decisão da Instituição. 

 

Art. 39. O nível 0 (zero) de cada classe representa 90% do valor do nível 1 (um) da 

respectiva classe,respeitando o salário mínimo vigente.  

 

Art. 40. Após 90 (noventa) dias de efetivo exercício na função, o empregado passa 

automaticamente para o nível (um) da respectiva classe.  

 

Art. 41. Os salários e as gratificações de chefia, são apresentados em tabela própria . 

Parágrafo único. Compete ao Departamento Financeiro da Instituição, deliberar sobre as 

decisões referentes a tabela salarial. 

 

Capítulo II  

Da Composição Salarial 

 

Art. 42. Entende-se por remuneração ou salário o total efetivamente pago aos empregados 

e que pode ser constituído das seguintes parcelas; 

a- Salário Base 

b- Adicionais  

c- Vantagens  

d- Gratificação por chefia 

 

Art. 43. Entende-se por salário base o valor pago a título de contra prestação de serviços, 

sem adicionais, gratificação por chefia ou vantagens. 

 

Art. 44. Entende-se por adicionais os valores extra salariais pagos pela Instituição a seus 

empregados, cumprindo exigências legais. 

Parágrafo Único. Os adicionais classificam-se em diretos, indiretos e antecipados. 

I – Adicionais diretos são pagos pela Instituição, através da folha de pagamento, gerando 

encargos sociais. Compreendem: décimo terceiro salário férias, horas extras, auxílio 
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doença, (primeiros 15 dias) e adicional de periculosidades, insalubridade e noturno, e 

outros  decorrentes de lei.  

II – Adicionais indiretos – O empregado da Instituição, faz jus a adicionais, que devem ser 

requeridos diretamente junto aos órgãos responsáveis. Compreendem: aposentadoria, 

seguro de acidente do trabalho, auxílio funeral, auxílio doença (após 15 dias de 

afastamento) Pois, e outros decorrentes de lei; 

III – Adicionais antecipados – Os adicionais antecipados são os pagos pela Instituição, 

posteriormente descontados nos recolhimentos sociais e compreendem: salário 

maternidade, salário família, auxílio natalidade de outros decorrentes de lei. 

 

Art. 45. Entende-se por vantagens as parcelas concedidas por liberalidade da Instituição ou 

por exigências legais. 

Parágrafo único. Existem dois tipos de vantagens: vantagem espontânea e vantagem legal.  

I – Vantagem espontânea – Parcela paga por liberalidade da Instituição sem conotação de 

habitualidade, chamada Gratificação eventual. 

II – Vantagem Legal – É a parcela paga pela Instituição, chamada gratificação por tempo 

de serviço, decorrente de dissídio, convenção acordo coletivo ou pó  direito adquirido.   

 

Art. 46. Entende-se por gratificação de chefia a prela paga ao empregado designado, 

enquanto no exercício do cargo.  

Parágrafo único. A tabela de gratificação de chefia é anexo deste regulamento.  

 

TÍTULO V 

Do Código de Ética e do Regime Disciplinar 

Capítulo I  

Dos Direitos 

 

Art. 47. São direitos dos integrantes do CTA, os previstos me Lei, bem como os emanados 

dos estatutos, regimentos e outras fontes normativas de Instituição. 

 

Capítulo II 

Dos Deveres 

 

Art. 48. São deveres do Corpo Técnico-Administrativo 
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I- Respeitar os princípios e valores da Instituição, bem como zelar pelo bom nome da 

mesma;  

II-  Observar os princípios éticos no desempenho de suas funções e nas relações com os 

membros do corpo docente, discente, técnico-administrativo e com terceiros;  

III-  Responder pela ordem pelo uso do material e pela sua conservação, no local de 

trabalho;  

IV-  Comparecer as reuniões dos colegiados dos quais seja membro; 

V- Cumprir e fazer cumprir quaisquer outras obrigações previstas neste Regulamento ou 

derivada de atos normativos ou inerentes a sua função. 

 

Art. 49. Os deveres do Corpo Técnico-Administrativo estão detalhados em manual próprio 

. 

 

Capítulo III  

Das Transgressões Disciplinares e das Penalidades 

 

Art. 50. O regime disciplinar está baseado no código de ética da Instituição. 

 

Art. 51. Constitui transgressão disciplinar o não cumprimento dos deveres previstos na 

CLT, neste Regulamento e em atos normativos complementares. 

 

Art. 52. Aos empregados que incorrerem em transgressões disciplinares são aplicadas, 

segundo a natureza e a gravidade da falta, as seguintes penalidades:  

A) advertência ; 

B) Suspensão; 

C) Demissão; 

Parágrafo 1° - As penalidades são elaboradas por escrito, pela Coordenadoria de Recursos 

Humanos e Aplicadas, nas hipóteses das alíneas “A” pela chefia imediata, “B” pelo o 

Departamento Financeiro da Instituição e “C”pelo Diretor.  

Parágrafo 2° - As advertências e suspensões são anotadas na ficha funcional do empregado  

 

Art. 53. Nas hipóteses das alíneas “A”e “B”, ao empregado é facultado o direito de 

recorrer, mediante petição encaminhada por intermédio da chefia imediata à coordenadoria 

de Recursos Humanos.  
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Parágrafo 1° O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de 48 

(quarenta e oito horas) 

Parágrafo 2° A Coordenadoria de Recursos Humanos emite parecer e encaminha ao o 

Departamento Financeiro da Instituição para decisão. 

 

Art. 54. A demissão é comunicada pela Coordenadoria de Recursos Humanos. 

 

TÍTULO VI 

Dos Benefícios 

 

Art. 55. Entende-se por benefícios, as concessões oferecidas em forma de serviços ou 

facilidade se que não constituem salário.  

 

Art. 56. Os benefícios classificam-se em Espontâneos, Legais e Antecipados,  

I – Benefícios Espontâneos- que visam prover o empregado e / ou seus dependentes de 

condições de segurança, previdência, lazer, higiene, facilidade e utilidades para melhorar 

sua qualidade de vida, São eles: lanches, empréstimos, assistência médico-odontológica, 

assistência psicológica e jurídica, serviço social, bolsas de estudo, quadras de esportes, 

refeitório, estacionamento, agência bancária no local de trabalho e outros. 

II – Benefícios Antecipados- que visam facilitar ao empregado o uso de planos particulares 

de saúde, meios de transporte, e outros, pagando a fatura e descontado posteriormente na 

folha de pagamento São eles: seguro saúde, vale transporte (parte do empregado) 

associação dos empregados e outros.  

III – Benefícios Legais - que são oferecidos pela Instituição para atender exigências legais 

tais como creche e vale transporte (parte do empregado) 

 

Título VII 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 57. É vedado atribuir-se ao empregado funções ou serviços diferentes daqueles 

próprios de seu cargo 

Parágrafo Único – Este artigo não se aplica aos casos de substituições eventuais e 

temporárias. 

 



 165

Art. 58. Os empregados são responsáveis pelos valores e materiais exigentes nas 

respectivas dependências de trabalho, conforme termo de responsabilidade emitido pelo 

patrimônio. 

Parágrafo único – O empregado é responsável pelos danos ou estragos por ele causados, 

por dolo, negligência ou imperícia ao patrimônio da Instituição, sendo os prejuízos, 

decorrentes de seus atos ou omissões, descontados de seu salário.  

 

Art. 59. O empregado não pode trabalhar sob a direção imediata do cônjuge ou de parente 

até o segundo grau.  

 

Art. 60. Os casos omissos são resolvidos pelo Diretor. 
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28.2. ANEXO II: REGULAMENTO DA BIBLIOTECA PROFESSOR A 
IVONNE RIBEIRO DE ALMEIDA 
 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

Da finalidade 

 

Art. 1º A Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida, da Faculdade do Futuro, terá 

por finalidade: 

I - proporcionar ao corpo docente, discente, de pesquisadores, funcionários e estagiários 

acesso à informação necessária ao desempenho satisfatório de suas atividades, oferecendo 

instalações adequadas para utilização do acervo de que dispõe; 

II - proporcionar ao corpo docente, discente, de pesquisadores, funcionários e estagiários 

acesso a obras técnicas, especializadas, de literatura e cultura geral. 

 

Art. 2º  A Biblioteca organizar-se-á no sentido de buscar a especialização em obras que 

enfoquem, específicas ou correlativamente, assuntos afetos às áreas de atuação de cada 

curso do Instituto. 

 

CAPÍTULO II  

Da subordinação 

 

Art. 3º A Biblioteca é um departamento do Instituto de Ensino Superior de Manhuaçu. 

Parágrafo único. A Biblioteca é mantida por verba incluída anualmente no orçamento da 

Diretoria a qual está subordinada. 

 

CAPÍTULO III 

Da administração 

 

Art. 4º  A administração da Biblioteca será exercida por Bacharel em Biblioteconomia 

devidamente registrado no Conselho Regional da classe da 6ª Região (Minas Gerais). 

 

Art. 5º Compete ao Administrador da Biblioteca: 

I - assessorar a Diretoria no estabelecimento de políticas específicas para a Biblioteca; 
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II - sugerir e implementar medidas que visem à melhoria da Biblioteca através da 

utilização de meios automáticos; 

III - desenvolver projetos, estudos e elaborar normas para o bom funcionamento da 

Biblioteca; 

IV - elaborar e avaliar normas de utilização dos recursos de informação disponíveis para os 

usuários; 

V - coordenar a política de seleção de material bibliográfico e bases de dados referentes ao 

acervo da Biblioteca; 

VI - assessorar o corpo técnico da Biblioteca nas questões relativas ao processamento 

técnico do acervo de monografias e periódicos; 

VII - coordenar, organizar e manter atualizadas bases de dados e catálogos internos e 

públicos da Biblioteca; 

VIII - promover e realizar a divulgação dos serviços e produtos oferecidos pela Biblioteca; 

IX - organizar eventos com a participação de autores, tradutores, especialistas etc. com o 

objetivo de aproximar corpo docente e discente dos escritores e suas linhas de pesquisa; 

V - participar de seminários nacionais e internacionais, workshop, palestras, etc. para a 

atualização da equipe da biblioteca, em relação aos autores da área, novos termos, 

pesquisas entre outras; 

 

CAPÍTULO IV  

Da competência 

 

Art. 6 º À Biblioteca compete: 

I - selecionar, processar, preparar e fazer manutenção de livros, teses, folhetos, periódicos e 

materiais especiais: DVD, CD-ROM(s), disquetes e outros, visando ao armazenamento, à 

divulgação e à recuperação da informação; 

II - proceder à avaliação da coleção; 

III - realizar o balanço da coleção e dar baixa do material extraviado; 

IV - organizar, preparar e normalizar as publicações de responsabilidade da Biblioteca, 

bem como auxiliar, na normalização bibliográfica os usuários da biblioteca; 

V - disseminar informações bibliográficas, utilizando os recursos de informações 

disponíveis para os usuários; 

VI - realizar serviços de comutação bibliográfica; 
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VII - coordenar, realizar e divulgar os serviços de pesquisa bibliográfica automatizada ou 

manual; 

VIII - organizar e realizar serviços de empréstimo, no recinto, domiciliar e entre 

bibliotecas, mantendo o cadastro de usuários atualizado; 

IX - orientar o uso do acervo e dos serviços da Biblioteca; 

X - coletar, analisar e apresentar dados estatísticos das atividades desenvolvidas; 

XI - planejar, coordenar e executar programas de treinamento de usuários; 

XII - coletar, processar e armazenar, durante a gestão de cada professor, artigos e 

publicações elaboradas por ele e de matéria veiculada em órgãos da imprensa em geral 

sobre a Instituição e assuntos afins.  

XIII - desenvolver outras atividades inerentes à Biblioteca, quando se fizer necessário. 

 

CAPÍTULO V  

Do funcionamento 

 

Art. 7º A Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida poderá ser utilizada pelos 

usuários da Biblioteca dentro de seu horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, 

das 8 horas às 22h 30. 

 

Art. 8º A Biblioteca poderá funcionar em finais de semana, feriados e férias, caso haja 

determinação da Diretoria à qual está subordinada. 

 

Art. 9º Em período de inventário, a Biblioteca permanecerá fechada ao público, não sendo 

permitido o empréstimo de obras. 

Parágrafo único. O balanço será realizado anualmente no período de férias escolares. 

 

Art. 10º O acervo será de livre acesso, ficando facultado aos usuários ir diretamente às 

estantes para pesquisa do material desejado, ou no caso de dúvida, consultar o funcionário 

da Biblioteca. 

Parágrafo único. As publicações retiradas das estantes deverão ser deixadas sobre a mesa, 

para fins de estatística e serão recolocadas nas devidas estantes pelos funcionários da 

Biblioteca. 
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Art. 11º Não será permitida a entrada de usuários na Biblioteca com pertences, tais como: 

pastas, bolsas, mochilas e similares, que deverão ser deixados em guarda-volumes, para 

devolução posterior. 

 

CAPÍTULO VI  

Do Guarda-volumes 

 

Art. 12º O usuário deve dirigir-se ao funcionário da biblioteca, informar seu nome, curso, 

período em que está matriculado e solicitar uma chave com a qual poderá guardar seu 

material no escaninho. 

Art. 13º O uso do guarda-volumes será privativo dos usuários da Biblioteca, que poderão 

utilizá-lo somente enquanto estiverem em seu recinto. 

Parágrafo único. Será permitido o uso de 01 (um) escaninho do guarda-volumes para cada 

usuário. 

Art. 14º O uso do guarda-volumes será individual e intransferível sendo de inteira 

responsabilidade do usuário o cuidado com a plaqueta de identificação do escaninho a ele 

entregue. A biblioteca não se responsabiliza pela perda de material de usuários que não 

fecharem devidamente seu escaninho ou que deixarem seu material fora do guarda 

volumes. 

  

Art. 15º O material deixado no guarda-volume, após o fechamento da Biblioteca, será 

recolhido e entregue ao usuário somente no 1o dia útil subseqüente de funcionamento da 

Biblioteca.  

 

Art. 16º A permanência de material (quando o usuário estiver ausente do interior da 

biblioteca), a perda da chave ou seu pernoite no guarda-volume acarretam multa no valor 

de R$5,00 (cinco reais) por dia (dias corridos: sábados, domingos e feriados).  

 

Parágrafo único. O usuário deverá comunicar imediatamente a perda ou extravio da 

plaqueta de identificação do escaninho que estiver em seu poder. 

Art. 17º Ao transpor a roleta que dá acesso a saída da biblioteca, o usuário deverá retirar o 

material do guarda volume, devolver a chave e verificar se o funcionário da biblioteca deu 

baixa na chave. 
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Art. 18º É vedado o uso da Biblioteca e de suas dependências para a guarda de objetos que 

não se destinem aos fins previstos neste Regulamento. 

 

TÍTULO II  

CAPÍTULO I 

Do acervo 

 

Art. 19º O acervo da Biblioteca classifica-se em: 

I - monografias: livros, teses e obras raras; 

II - periódicos: revistas especializadas e gerais, de jurisprudência e jornais; 

III - obras de referência: dicionários gerais e especializados, enciclopédias, índices, 

bibliografias, bases de dados; 

IV – multimídia: dvd, cd-rom, disquetes. 

Parágrafo único. O acervo é patrimônio da Faculdade do Futuro, fazendo parte de seus 

bens permanentes. 

 

CAPÍTULO II 

Da política de seleção, aquisição e descarte. 

 

Art. 20º À política de seleção e aquisição compete: 

I - levantar a bibliografia básica dos cursos; 

II – distribuir catálogos aos professores regularmente, ou seja, à medida que as editoras nos 

fornecem ou que solicitamos; 

III - analisar catálogos referentes a lançamentos de títulos de livros, periódicos, vídeos e 

CD ROMS juntamente com os docentes da Instituição de Ensino; 

IV - avaliar a demanda dos títulos disponíveis, verificando a necessidade de aquisição de 

exemplares adicionais, visando a atender melhor os usuários; 

V - estabelecer convênios de permuta com outras Instituições de Ensino Superior com o 

intuito de aumentar o volume de títulos de periódicos, livros, vídeos e CD ROMS; 

VI - negociar junto à Diretoria da Instituição verba para aquisição da(s) bibliografia(s) 

básica(s) e/ou adotada(s), a cada início de período letivo; 

VII - manter contato com as principais livrarias especializadas nas áreas de interesse da 

biblioteca; 
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VIII - abrir espaço às editoras para divulgação de seu(s) catálogo(s), através de exposições 

e/ou feiras de livros revertendo em permuta; 

XI - providenciar a compra dos títulos adotados; 

X - decidir quais títulos que melhor atualizam, complementam e atendem a bibliografia dos 

cursos ministrados pela Instituição; 

 

Parágrafo único: As sugestões de compra e permuta apresentadas pelos professores 

deverão ser analisadas para a priorização dos itens, tendo em vista a área de especialização 

do acervo da Biblioteca. 

 

Art. 21º À responsabilidade dos professores, coordenadores dos cursos e diretores 

compete: 

I - elaborar listas bibliográficas, contendo os títulos de livros e periódicos que serão 

utilizados como base para todo o ano letivo, no início do período letivo; 

II - encaminhar a biblioteca, a cada início de período, a bibliografia a ser adotada para 

verificação na base de dados (nº de exemplares disponíveis); 

III – selecionar, através de catálogos, fitas de vídeos, dvd e cd-roms e outros materiais 

áudio visual. 

 

Art. 22º À política do descarte será realizada quando a publicação não atender mais os 

objetivos da Biblioteca e quando a publicação estiver com danos físicos. 

 

Art. 23º As doações à Biblioteca serão aceitas a partir de uma seleção, de acordo com o 

estado de conservação da obra e de sua pertinência em relação à área de assunto coberta 

pela Biblioteca.  

 

CAPÍTULO III  

Das categorias de usuários 

 

Art. 24º Os usuários da Biblioteca classificam-se em internos e externos: 

I – internos: professores, pesquisadores, alunos, funcionários e estagiários. 

II - externos: dependentes dos usuários internos, filhos, cônjuges e outras bibliotecas. 
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Parágrafo único: A Biblioteca considera como usuários em potencial membros da 

comunidade em geral, interessados na área de assunto coberta pelo seu acervo, bem como 

pelos serviços prestados. 

 

CAPÍTULO IV  

Da Inscrição 

 

Art. 25º A inscrição do aluno na biblioteca será feita automaticamente após a matrícula na 

secretaria da Faculdade.  

Art. 26º A inscrição dos alunos na biblioteca será válida por todo o período em que 

permanecerem regularmente matriculados. 

 

Art. 27º 2.3 – Professores e funcionários, também, deverão fazer o cadastro na secretaria. 

A biblioteca fará a importação dos dados dos mesmos para seu cadastro. 

Art. 28º O usuário deverá assinar um termo de compromisso no qual se compromete a 

respeitar as normas deste regulamento e responder por possíveis perdas e/ou danos do 

material consultado e/ou emprestado. 

. 

Art. 29º A secretaria deve ser avisada em caso de mudança de endereço, ou sobre qualquer 

alteração dos dados fornecidos pelos usuários no preenchimento de seus dados cadastrais. 

Art. 30º Ao término de casa semestre letivo, o usuário deve solicitar o NADA CONSTA 

(seja aluno ou funcionário) da biblioteca para efeito de processamento da documentação 

abaixo: 

a – Matrícula. 

b – Transferência ou desistência de curso (o aluno deverá solicitar o cancelamento de sua 

inscrição na biblioteca). 

c – Trancamento de matrícula. 

d – Colação de grau. 

e – Rescisão de Contrato, no caso de funcionários/professores.  

 

CAPÍTULO V  

Dos empréstimos 
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Art. 31º É permitido o empréstimo a todos os usuários inscritos na Biblioteca que não 

estejam em atraso de devolução e que não tenha qualquer pendência com a Biblioteca. O 

empréstimo ocorrerá mediante a apresentação da carteirinha da Biblioteca e pelo próprio 

usuário. 

Parágrafo único: É permitido o empréstimo de, no máximo, 01 (uma) Fita de vídeo por 

vez, com prazo máximo de um dia, caso não haja reserva da mesma. A fita tem que ser 

devolvida rebobinada. 

 

Art. 32º É permitido o empréstimo de livros, caso não haja reserva dos volumes. O limite 

de volumes e o prazo de empréstimo variam de acordo com o tipo de usuário: 

 

 

USUÁRIO Nº DE VOLUMES TOTAL PRAZO DE EMPRÉSTIMO 

Professores 
Livros 03 

03 
07 dias 

Fita de vídeo 03 07 dias 

Alunos, funcionários, 

estagiários e usuários 

externos. 

Livros 03 

03 

02 dias 

Fita de vídeo 03 02 dias 

Empréstimo entre 

Bibliotecas 

Livros 09 
10 

07 dias 

Fita de vídeo 01 01dia 

 

Art. 33º O usuário será responsável pela guarda e conservação da(s) obras(s) 

emprestada(s), não podendo transferi-la(s) para outra pessoa. 

 

Art. 34º O prazo de empréstimo será de 02 (dois) dias consecutivos, podendo ser renovado 

por três vezes pelo idêntico período, caso a obra não esteja reservada, e o usuário a esteja 

apresentando dentro do prazo. 

 

Art. 35º Não poderão ser retirados, para empréstimo domiciliar,  obras de referência 

(dicionários, enciclopédias, anuário periódicos, etc.), coleção de referência e livros 

previamente definidos com base para elaboração de trabalhos, salvo em casos especiais, a 

critério do Bibliotecário. O acesso a estas publicações só será permitido através de 

consulta; 
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Parágrafo único. Fica a critério do Bibliotecário, à vista de circunstâncias que justifiquem a 

medida, vedar, de forma permanente ou temporária, o empréstimo de outro tipo de material 

bibliográfico. 

 

Art. 36º Os usuários inscritos na Biblioteca têm direitos a retirar livros e/ou periódicos 

para serem utilizados em sala de aula e xérox , desde que munidos de documento oficial de 

identificação. O material bibliográfico retirado deve ser devolvido no mesmo dia, antes do 

horário de encerramento da Biblioteca; 

Parágrafo único. Qualquer material retirado por empréstimo só poderá ser devolvido na 

biblioteca. 

 

CAPÍTULO V  

Do Empréstimo entre Bibliotecas 

 

Art. 37º Aos usuários de outras instituições, o empréstimo deverá ser feito através do 

Empréstimo-entre-Bibliotecas. A Biblioteca interessada deve fazer a solicitação através de 

carta timbrada ou ofício, fornecendo os dados bibliográficos completos da obra a ser 

emprestada. 

 

Art. 38º A Biblioteca manterá cadastro atualizado das Bibliotecas solicitantes, a partir dos 

ofícios de Requisição de Empréstimos recebidos. 

 

Art. 39º O empréstimo da(s) obra(s) poderá ser renovado por meio da Biblioteca 

solicitante ou pessoalmente pelo usuário, se a(s) obra(s) não estiver(em) reservada(s). 

Parágrafo único. A Biblioteca fornecedora poderá solicitar a devolução da obra, sempre 

que julgar necessário. 

 

Art. 40º A devolução do material deverá ser feita pela Biblioteca solicitante ou pelo 

próprio usuário à Biblioteca fornecedora, que deverá registrar a devolução no ofício de 

Empréstimo entre Bibliotecas. 

Parágrafo único. A Biblioteca solicitante deverá manter arquivados, pelo período de dois 

anos, os formulários com as baixas do material devolvido, para eventuais consultas. 
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Art. 41º No caso de perda, extravio ou dano comprovado à obra, a Biblioteca solicitante 

responderá pelo prejuízo, devendo restituir à Biblioteca fornecedora outro exemplar da 

mesma obra (autor, título, edição) ou edição mais atualizada. 

Parágrafo único. Quando se tratar de obra esgotada, o Bibliotecário indicará outra de valor 

equivalente para substituí-la. 

 

Art. 42º A não-devolução de obra no prazo estipulado incorrerá na suspensão imediata do 

contrato de empréstimo entre a Biblioteca fornecedora com a Biblioteca solicitante, até a 

devolução do material ou sua reposição. 

Parágrafo primeiro. O atraso na devolução de obras pertencentes a outra Biblioteca implica 

aceitar as penalidades impostas pela Biblioteca fornecedora do material, de acordo com seu 

Regulamento. 

Parágrafo segundo. Não ocorrendo a devolução da obra no prazo de um mês, efetuar-se-á a 

cobrança por escrito, mediante ofício enviado pela Diretoria da Biblioteca, ocasião em que 

a Biblioteca solicitante estará formalmente notificada para que proceda à devolução ou 

reposição do material. 

 

CAPÍTULO VI  

Da reserva de obras 

 

Art. 43º As reservas serão feitas a partir de solicitação dos usuários, quando a obra 

desejada estiver emprestada. 

 

Art. 44º A reserva será nominal, obedecendo à ordem cronológica dos pedidos. 

Parágrafo único. O material reservado ficará a disposição do leitor durante 24 horas, a 

contar da data informada pela Biblioteca da devolução do mesmo. Findo o horário, será 

liberado para empréstimo ao candidato subseqüente. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do interessado, informar-se sobre a chegada do 

material reservado. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da renovação 

 



 176

Art. 45º A renovação da publicação poderá ser feita, se não houver pedido de reserva da 

publicação. 

 

Art. 46º Para  renovação da publicação  serão exigidas a apresentação da publicação e a 

presença do usuário munido da carteirinha da biblioteca.  

Parágrafo único. A Biblioteca poderá solicitar a devolução da obra, quando se fizer 

extremamente necessário. 

CAPÍTULO IX 

Das penalidades 

 

Art. 47º Quanto a não devolução do material: 

I - O usuário interno (alunos) e o usuário externo (empréstimo entre bibliotecas) que não 

devolverem o material retirado, na data estipulada recibo de empréstimo, pagarão multa 

diária (dias corridos) incluindo sábados, domingos e feriados,  no valor de R$ 2,00 (dois 

reais) por cada exemplar emprestado e ficará suspenso do empréstimo até a devolução ou 

renovação da publicação. Caso o usuário não resolva a situação, ficará suspenso do 

empréstimo por um período de seis meses.  

II - Para o professor e o funcionário que não devolverem o material retirado, na data 

estipulada no recibo de empréstimo, ficará suspenso do empréstimo até a devolução ou 

renovação da publicação. 

Parágrafo único. No caso de fechamento imprevisto da Biblioteca, a devolução da obra 

deverá ser feita, sem penalidade, no 1o dia útil subseqüente. 

 

Art. 48º Findo o período de 15 dias do vencimento do prazo de empréstimo ou da 

renovação de uma obra, será feita cobrança por  funcionários da Biblioteca, sendo o 

usuário cientificado de que ficará com o empréstimo suspenso, de acordo  com o art. 47 

deste Regulamento. 

Parágrafo único: Não ocorrendo à devolução da obra, depois de realizadas as devidas 

cobranças, o caso será comunicado à Diretoria executiva, para serem tomadas às devidas 

providências legais. 

 

Art. 49º. No caso de perdas e danos, o usuário deverá restituir à Biblioteca outro exemplar 

da mesma obra (autor, título e edição) ou edição mais atualizada, no prazo máximo de 15 

dias. 
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Parágrafo 1º Quando se tratar de obra esgotada, o Bibliotecário indicará outra de valor 

equivalente, para substituí-la. 

Parágrafo 2º Não promovendo a substituição da obra, o usuário sofrerá as penalidades 

previstas nos artigos 47, 48. 

TÍTULO III  

CAPÍTULO I 

Dos serviços 

 

Art. 50º A Biblioteca oferece aos seus usuários os seguintes serviços: 

I - pesquisa em bancos de dados bibliográficos e referenciais; 

II - consulta a publicações e documentos existentes em suas coleções; 

III - consulta a informações disponíveis em registros manuais e eletrônicos; 

IV - empréstimo de material bibliográfico; 

V - normalização de publicações; 

VI - localização de material bibliográfico e documentário não existente em suas coleções e 

disponível em instituições cooperantes; 

VII - orientação no uso de suas coleções e serviços; 

Parágrafo primeiro. O acesso à Internet será facultado aos usuários da Biblioteca para 

consulta de temas ligados às áreas dos cursos da Faculdade do Futuro, não devendo a 

consulta ultrapassar o período de 1 (uma) hora. Para impressão do material selecionado, o 

usuário deverá se dirigir aos laboratórios de informática onde  será cobrado o impresso por 

folha 

CAPÍTULO II 

Da disciplina 

 

Art. 51º Será exigido silêncio e respeito no recinto da Biblioteca, não sendo permitido: 

I - falar em voz alta ou fazer quaisquer outros barulhos. 

II - conforme prevê a Lei Federal nº 9.294 de 15 de julho de 1996, é proibido fumar nas 

dependências do Serviço de Biblioteca. 

fumar; 

III - consumir qualquer tipo de bebida ou alimento; 

IV - o uso de aparelho eletro-eletrônico (sob responsabilidade única do usuário, poderá ser 

usado desde que não perturbe outros leitores e funcionários);  
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V - Não será permitida a freqüência à Biblioteca de usuários sem camiseta ou em trajes 

inadequados;  

VI - Não será permitida a entrada de usuários na Biblioteca com pertences, tais como: 

pastas, bolsas, mochilas, fichários e similares que deverão ser deixados em guarda-

volumes, para devolução posterior. 

 

VII - Em caso de tentativa de retirada sem o devido registro no Balcão de Atendimento ou 

dano deliberado (recorte, retirada de páginas entre outros), é automaticamente bloqueado o 

direito ao empréstimo, cobrada multa referente ao valor da obra e lavrado Boletim de 

Ocorrência. 

 

 

VIII – o uso de aparelho de comunicação que deverá ficar desligado ou poderá ser posto 

em estado de alerta por vibração, (é proibido estabelecer conversação dentro da biblioteca); 

IX - escrever nas páginas das publicações da Biblioteca; 

X- arrancar páginas dos livros, pois tal atitude prejudicará o entendimento global das 

obras. 

Parágrafo único. As instalações da Biblioteca não podem ser utilizadas para reuniões ou 

outros fins que perturbem o silêncio no recinto. 

 

TÍTULO IV 

Uso de Dependências 

 

CAPÍTULO I 

Das disposições gerais 

 

Art. 52º Caberá à Secretaria dos cursos e do Departamento de Recursos Humanos 

encaminhar à Biblioteca, regularmente, o nome dos alunos e funcionários (professores e 

outros) que estão se desligando definitivamente da instituição para que seja feita a emissão 

de documento atestando a existência ou não de débitos junto à Biblioteca e providenciada a 

baixa na ficha do usuário. 

 

Art. 52º. Não serão atendidos, no recinto da biblioteca, usuários que não respeitarem suas 

normas. 
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Art. 53º. As omissões e particularidades não contempladas neste regulamento serão 

resolvidas pela Chefia da Biblioteca, em acordo com a Diretoria Executiva. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 180

28.3. ANEXO III - REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR  
SUPERVISIONADO 
  

Capítulo I 

 DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

Art. 1º - O estágio curricular supervisionado, atividade acadêmica obrigatória para a 

conclusão do curso, regulamentada pela Lei 1.788, de 25 de setembro de 2008, obedecerá 

às presentes normas. 

Art. 2º - O estágio curricular supervisionado nos cursos superiores de 

graduação tem por finalidade: 

a) complementação do ensino e da aprendizagem; 

b) adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional; 

c) treinamento do estudante para facilitar sua futura absorção pelo mercado de trabalho; 

d) orientação do estudante na escolha de sua especialização profissional. 

Art. 3º - Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória dos cursos superiores de 

graduação ministrados pela Faculdade do Futuro. 

Capítulo II 

DA FORMA DE REALIZAÇÃO 

Art. 4º - O estágio curricular supervisionado deverá ser realizado em instituições de ensino 

público ou privado, em seus diferentes níveis (séries finais da Educação Fundamental e no 

Ensino Médio). Estas instituições deverão estar devidamente credenciadas com a 

Faculdade do Futuro, e devem apresentar condições de proporcionar experiências na área 

de formação do aluno. 

Parágrafo Único - Cabe ao Coordenador de Estágio Curricular de Ciências Biológicas 

junto ao Professor Supervisor de Estágio organizar um sistema de rodízio, entre os 

acadêmicos estagiários que oportunize aos mesmos, contato com níveis de ensino 
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diferentes no Estágio Supervisionado I, II e III, conforme disponibilidade das unidades 

concedente de estágio.   

 

Art. 5º - O estágio será precedido da celebração do Termo de Compromisso (ANEXO I) 

entre o estudante e a empresa ou instituição pública ou privada com a interveniência da 

Faculdade do Futuro. 

Art. 6º - A Faculdade do Futuro providenciará um seguro de acidentes pessoais para cada 

aluno estagiário. 

Art. 7º - O estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Art. 8º - Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter 

redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 

(duzentas) horas. 

Capítulo III 

DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA 

Art. 9° - A matrícula nas disciplinas de Estágio Supervisionado I, II ou III ocorrerá de 

acordo com a disposição dessa disciplina na matriz curricular do curso de Ciências 

Biológicas. 

Art. 10° - A matrícula nas disciplinas de Estágio Supervisionado terá validade até o 

momento em que o aluno tenha sido avaliado, nos termos do Capítulo VII deste 

Regulamento. 

Capítulo IV 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 11 - O estágio terá duração mínima de 400 (quatrocentas) horas, conforme previsto no 

currículo do curso de Ciências Biológicas, atendida a legislação vigente. O estágio 

curricular supervisionado se desenvolverá a partir do início da segunda metade do curso. 

Art. 12 - O estágio poderá ser desenvolvido em mais de uma instituição de ensino, desde 

que autorizado pela Coordenadoria de Estágio. 
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Art. 13 - A complementação do estágio na mesma instituição ou em outra, após sua 

interrupção, somente poderá ocorrer após aprovação da assinatura de novo Termo de 

Compromisso. 

Art. 14 - O tempo previsto para o estágio passará a ser contado a partir da aprovação pelo 

Coordenador do Curso do plano de ensino, elaborado pelo Professor Supervisor de Estágio. 

Art. 15 - O aluno que deixar de cumprir as atividades de estágio nas datas previstas no 

calendário escolar e nas divulgadas em edital pela Coordenação de Curso perderá o direito 

de conclusão de seu estágio naquele período letivo. 

Capítulo V 

DO DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 16 - O estagiário poderá ser desligado da empresa antes do encerramento do período 

previsto, nos seguintes casos: 

a) a pedido do estagiário com prévia aquiescência da Coordenadoria de Estágio, com 

comunicação à empresa; 

b) por iniciativa da empresa.  

Capítulo VI 

COORDENADORIA DE ESTÁGIO 

Art. 17 - Todas as atividades do estágio devem ser controladas pela Coordenadoria de 

Estágio do curso de Ciências Biológicas e estar de acordo com o presente Regulamento de 

Estágio.  

Art. 18 - A Coordenadoria de Estágio de Ciências Biológicas deverá ser composta por: 

Coordenadora Geral de Estágio da Faculdade do Futuro, pelo Coordenador do Curso de 

Ciências Biológicas, e pelos Professores Supervisores de Estágio.  

Art. 19 - Os Professores Supervisores de Estágio deverão, preferentemente, estar ligados às 

disciplinas profissionalizantes relacionadas às áreas de estágio. 
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Art. 20 - Compete à Coordenadoria de Estágios: 

I - Coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágio Supervisionado 

específico do curso, submetendo-a a aprovação do Colegiado do Curso. 

II - Articular-se com o Colegiado do Curso, departamentos e outros setores da faculdade 

para tratar dos assuntos relativos a estágios. 

III - Assegurar, as vagas de estágios necessárias ao curso, mantendo cadastro atualizado 

para atender à demanda e oferta de estágios. 

Capítulo VII 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 21 - O acompanhamento das atividades do estágio curricular será feito por um ou mais 

Professores Supervisores designados pelo Coordenador de Curso através de: 

 

a) reuniões de acompanhamento entre Professor Supervisor de Estágio e aluno durante o 

período de estágio; 

 

b) relatórios parciais ou fichas de atividades de estágio (ANEXO II) elaborados pelo 

estagiário. 

 

Art. 22 - A avaliação final de estágio será realizada pelo (s) professor(es) supervisor(es) de 

estágio, mediante a apresentação do relatório final elaborado pelos alunos. 

 

Parágrafo Único - Será considerado aprovado o aluno que, na avaliação, obtiver nota final 

em conformidade com a nota mínima para aprovação estabelecida no regulamento da 

organização didático pedagógica da Faculdade do Futuro. 

 

Art. 23 - O relatório final será avaliado com base nos seguintes aspectos: 

a) qualidade do trabalho e apresentação do relatório; 

b) capacidade criativa e inovadora demonstrada através do trabalho 
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c) elaboração de acordo com as recomendações contidas nas normas vigentes da ABNT. 

Capítulo VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 

Seção I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

Art. 24 - Incumbe ao Coordenador de Curso: 

a) Homologar os nomes dos Professores Supervisores de Estágio; 

b) Promover a substituição do Professor Supervisor de Estágio, quando do seu 

impedimento; 

c) Aprovar o plano de ensino de estágio elaborado pelo Professor Supervisor de Estágio; 

d) Participar das reuniões da Coordenadoria de Estágio. 

Seção II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

Art. 25 - Incumbe ao Professor Supervisor de Estágio (professor da disciplina): 

a) orientar e acompanhar o aluno durante o período de estágio e na elaboração do relatório 

final; 

b) efetuar a avaliação do relatório e emitir nota; 

c) contribuir para a integração da Faculdade do Futuro e a empresa; 

d) definir e divulgar datas limites para a entrega de relatórios; 

e) participar das reuniões da Coordenadoria de Estágio; 

Seção III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR GERAL DE ESTÁGIO 
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Art. 26 - Incumbe ao Coordenador Geral de Estágio: 

a) Prover meios necessários à obtenção e ao desenvolvimento pedagógico do estágio; 

b) Entregar à empresa concessora do estágio, antes do início do estágio, os seguintes 

documentos: o cronograma, número de estagiários previstos e relação de atividades 

previstas; 

c) Estabelecer o contato entre os locais de estágio, os estagiários e a própria Coordenadoria 

de Estágio; 

d) Assegurar, as vagas de estágios necessárias ao curso, mantendo cadastro atualizado para 

atender a demanda e oferta de estágios; 

e) Executar a celebração do Termo de Compromisso (ANEXO I) entre o estagiário e a 

empresa ou instituição pública ou privada concessora de estágio; 

f) Executar a celebração do Termo de Cooperação Técnica (ANEXO III) entre a Faculdade 

do Futuro e a empresa ou instituição pública ou privada concessora de estágio; 

g) Providenciar seguro de acidentes pessoais para cada aluno estagiário; 

h) Participar das reuniões da Coordenadoria de Estágio. 

Seção IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA CONCESSORA DO ESTÁGIO 

Art. 27 - Segundo a Lei 1.788, de 25 de setembro de 2008, caberá à empresa concessora do 

estágio: 

a) celebrar com a Faculdade do Futuro convênio para estágio, segundo o Termo de 

Cooperação Técnica (ANEXO III); 

b) firmar com o estagiário o Termo de Compromisso (ANEXO I); 

c) informar ao estagiário as normas da empresa; 

d) comunicar à Faculdade do Futuro quaisquer alterações no Termo de Compromisso 

firmado com o estagiário. 
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Seção V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO ESTAGIÁRIO 

Art. 28 - Incumbe ao estagiário: 

a) Apresentar, à Coordenação Geral de Estágios, antes do início do estágio, os seguintes 

documentos: Termo de Compromisso devidamente assinado (ANEXO I); cópia do 

documento de identidade e cópia do cartão de vacina, quando necessário; 

Parágrafo único – Em caso do estagiário não apresentar o cartão de vacina ou apresentá-lo 

incompleto, o próprio estagiário deverá providenciar a atualização das vacinas no prazo 

máximo de uma semana após o início das aulas; 

b) Elaborar e executar adequadamente, dentro dos prazos previstos, as atividades 

solicitadas pelo Professor Supervisor de Estágio; 

c) Apresentar-se na instituição onde realizará seu estágio curricular devidamente trajado 

para o exercício da docência, portando sua carteira de estudante da Faculdade do Futuro e 

respeitando rigorosamente horários de início e término de suas atividades de estágio 

curricular. 

 

Capítulo IX 

DO ESTÁGIO EXTRA-CURRICULAR 

Art. 29 - O estágio extra-curricular pode ser realizado por acadêmicos regularmente 

matriculados desde que não cause prejuízos às atividades regulares do Curso de Ciências 

Biológicas. 

Art. 30 - A realização do estágio extra-curricular, por acadêmicos do Curso de Ciências 

Biológicas, dar-se-á com a ciência do Coordenador Geral de Estágio e, na falta deste, do 

Coordenador de Curso, de forma a garantir que seja providenciada toda a documentação 

necessária descrita no Artigo 28º (letra a) e no Artigo 32º. 
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Art. 31 - As atividades previstas para o estagiário voluntário deverão estar relacionadas às 

especificidades do Curso de Ciências Biológicas, de forma a garantir o aprimoramento da 

formação acadêmica e profissional. 

Art. 32 - Caberá, à unidade concedente do estágio voluntário: 

I – designar um supervisor técnico para acompanhar o estagiário em suas atividades; 

II – fornecer, ao final do estágio, declaração comprobatória de sua realização onde deverão 

constar, entre outros dados, nome do acadêmico estagiário, períodos de realização, total de 

horas cumpridas, ficha das atividades desenvolvidas no estágio (anexo II), local, nome e 

assinatura do supervisor técnico do estágio realizado; 

Art. 33 - O estágio extra-curricular poderá ser aproveitado na forma de atividades 

complementares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pelo colegiado do Curso 

de Ciências Biológicas após análise dos comprovantes descritos no Artigo 32º . 

Capítulo X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 34 - As especificidades dos estágios do Curso de Ciências Biológicas não 

contempladas neste Regulamento de Estágio Supervisionado terão normatização própria 

previsto em currículo ou aprovada pela Diretoria Geral. 

Art. 35 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenadoria de 

Estágio junto ao Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. 
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ANEXO I do Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

(Lei 1.788, de 25 de setembro de 2008) 
 
Acordo para efetivação de estágio que celebram entre si, 

A Faculdade do Futuro de Manhuaçu, com sede à rua Duarte Peixoto nº 259 na cidade de 

Manhuaçu, Minas Gerais, credenciada pela portaria ministerial nº 2039, de 25 de julho de 2003, 

publicado no DOU 28/07/2003 CNPJ 04.808.030/0001-80 e ______________________________ , 

situado à Rua: _________________ nº _____, bairro _______________ – CNPJ 

_________________________. 

 

ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO: 

_________________________________(nome), CPF: ____________, RG :____________, 

residência:____________________________________________, CEP:_______________, 

telefone:___________________, matriculado no ......período do Curso de Ciências Biológicas , na 

FACULDADE DO FUTURO de Manhuaçu. 

 

Sob as seguintes condições: 

 

Cláusula 1a. - O CONVÊNIO tem a finalidade de formalizar o estágio do estudante da Instituição 

de Ensino junto à Entidade Concedente, o qual, obrigatório ou não, deve ser de interesse curricular 

e pedagógico ao processo de ensino-aprendizagem e/ou profissionalizante. 

 

Cláusula 2a. - Em decorrência deste CONVÊNIO, celebra-se o COMPROMISSO DE ESTÁGIO, 

entre a Entidade Concedente e o Estudante-Estagiário, com a interveniência da Instituição de 

Ensino, o qual constituirá prova de inexistência de vínculo empregatício, entre as partes. 

 

Cláusula 3a. - Na vigência do presente COMPROMISSO, o Estudante-Estagiário terá a cobertura 

de Seguro Contra Acidentes Pessoais, de acordo com a Apólice nº 905/00650 Vera Cruz Vida e 

Providência S/A . 

 

Cláusula 4a. - O COMPROMISSO DE ESTÁGIO é regido pelas seguintes condições: 

 

(a) VIGÊNCIA: Até ____ semestre, podendo ser interrompido pela Entidade Concedente ou 

prorrogado mediante termo aditivo; 
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(b) As atividades deverão ser cumpridas com interesse, operosidade e zelo pelo Estudante-

Estagiário, que deverá observar as normas escritas e verbais adotadas pela Entidade 

Concedente, elaborar RELATÓRIO DE ESTÁGIO, periódico, quando solicitado pela 

Instituição de Ensino e/ou pela Entidade Concedente, bem como, cumprir os preceitos 

éticos e legais que regem a profissão. 

 

Compete ao Acadêmico: 

I. Informar-se e cumprir as normas e regulamentos do estágio; 

II. Definir, com o professor supervisor, o período, o campo e as condições para o 

cumprimento do estágio; 

III. Apresentar relatórios, pesquisas, trabalhos ao professor supervisor quando solicitados; 

IV. Respeitar o sigilo e as particularidades da unidade concedente de estágio e obedecer às 

normas por ela estabelecidas; 

V. Portar o crachá no estágio, quando solicitado; 

VI. Zelar pela ordem e materiais utilizados em cada unidade de estágio; 

VII. Cumprir rigorosamente as normas apresentadas pela instituição do estágio; 

VIII. Respeitar o Código de Ética dos Profissionais de Ciências Biológicas, no que diz 

respeito à atitude profissional e sigilo; 

IX. Abster-se dos atos que possam importar no descumprimento / desrespeito aos preceitos 

éticos, morais, sociais e culturais quer sejam na trato com clientes, autoridades públicas e 

ou da Faculdade, docentes, integrantes do corpo administrativo, com os próprios colegas, 

bem como com relação a todas as pessoas de outras instituições de ensino / assistência 

pelos quais o aluno vier a passar; 

X. Desempenhar suas atividades com responsabilidade, evitando erros técnicos, se caso 

ocorrerem, os mesmos serão julgados pelo professor supervisor e Coordenação do Curso; 

XI. Socializar-se e ter a capacidade de estabelecer e manter contatos com o cliente, colegas 

e equipe; 

XII. Respeitar a pontualidade para início do estágio. Sendo que é de responsabilidade do 

aluno estar 10 min antes do horário do estágio, com a finalidade de preparar o material que 

irá utilizar; 

XIII. É vetado ao aluno circular nas dependências da Instituição do estágio fora do período 

do estágio; 

XIV. Ter o direito a 15 min de intervalo, por dia do estágio, sendo que o mesmo ficará a 

critério do professor e da Instituição; 
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Assim, de comum acordo, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor e para o 

mesmo fim, ficando uma via com cada parte interveniente. 

 

 

 

Minas Gerais,      de                                  de 200  . 

 

Instituição de Ensino: FACULDADE DO FUTURO  

 

Estudante-Estagiário: _______________________________________ 

 
 
 
 
 



 191

 
 
 
 
 

                              

 

FACULDADE DO FUTURO 
Credenciada pela Portaria nº 2.039, de 25/07/2003, publicada 

no D.O.U. de 28/07/2003.  
 

FICHA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
Ciências Biológicas 

 
ALUNO(A) ------------------------------------------ ---------------------------------------- 
PERÍODO:----------------------------------------TUR MA------------------------------- 
SUPERVISOR(A):------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DAT
A 

 

 
HORÁRIO 
DE 
INÍCIO 

 
HORÁRIO 
DE 
TÉRMINO 

 
ATIVIDADES 
OBSERVADAS E 
DESENVOLVIDAS 

 
VISTO DO SUPERVISOR 

 
OBSERVAÇÕES 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ANEXO II do Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 



 192

 
 ANEXO III do Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM ------------------
----------------------------------------------------------------------- E A SOCIEDADE DE 
ENSINO DE MANHUAÇU LTDA, COM A INTERVENIÊNCIA DA FA CULDADE 
DO FUTURO. 
O --------------------------------------, inscrito no CGC sob o nº----------------------------,  
localizado à -----------------------------------------, em Manhuaçu – MG  , neste ato 
representado por ----------------------------------------------------- e a Sociedade de Educação 
Superior de Manhuaçu, inscrita no CNPJ sob o nº 04808030/0001-80, Registrada no 
Cartório de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas no livro C-1, a fl 965 sob o 
nº 1927 em 14/12/2001, localizada à rua Duarte Peixoto n°259 – Bairro Coqueiro, em 
Manhuaçu – MG, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Flávio José Ribeiro 
de Almeida e interveniência da FACULDADE DO FUTURO, designada 
CONVENIENTE, neste ato representado por seu Diretor Flávio José Ribeiro de Almeida , 
resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos termos das seguintes 
cláusulas: 
 
DO OBJETIVO 
Cláusula Primeira: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por objetivo 
congregar esforços e recursos existentes, com vistas à execução de atividades curriculares 
das disciplinas específicas do curso da área de saúde (Curso de Ciências Biológicas) da 
FACULDADE DO FUTURO, como também formalizar as condições básicas para a 
realização de estágios de estudantes, entendido o estágio como uma estratégia de 
profissionalização que complementa o processo ensino/aprendizagem. 
 
DAS OBRIGAÇÕES  
Cláusula Segunda: São Obrigações das Instituições: 
 
DA CONVENIADA  

a) assegurar o uso da capacidade física instalada da ESCOLA, compreendendo a 
utilização de equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades 
curriculares e de estágio;  

b) Promover intercâmbio entre ensino e assistência, contribuindo no 
desenvolvimento de aulas práticas; 

c) Seguir o cronograma específico para aulas práticas elaboradas pela Coordenação 
do Instituto; 

d) Respeitar e fazer respeitar as normas de biossegurança. 
 
 
DA CONVENIENTE 

a) Fornecer semestralmente ao -------------------------a programação de aulas práticas 
ou de qualquer outra atividade pertinente ao aprendizado do aluno;  

b) Utilizar a Rede de Serviços da Conveniada estritamente para atividades 
acadêmicas;  

c) Observar o cronograma definido;  
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d) Manter vínculo de ajuda mútua mesmo nos períodos que não houver atividades 
acadêmicas;  

e) Providenciar material de consumo às necessidades acadêmicas como: material 
pedagógico e outros afins necessários para o desenvolvimento das aulas do estágio; 

f) Responsabilizar-se por qualquer dano material provocado por alunos ou docentes 
por ocasião das atividades acadêmicas; 

g) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Conveniada. 
h) Garantir a entrada de alunos nas unidades da Conveniada somente uniformizados e 

com o acompanhamento do professor-supervisor do Curso. 
 
DAS RELAÇÕES DE TRABALHOS  
Cláusula Terceira: Em nenhuma hipótese existirá relação de vínculo empregatício de 
pessoal da Conveniada para com a FACULDADE e Vice-Versa.  
 
Cláusula Quarta: Os profissionais admitidos para acompanhamento do estágio serão 
remunerados pela FACULDADE. 
 
HORÁRIO DAS ATIVIDADES  
Cláusula quinta: As atividades curriculares das matérias específicas e o estágio serão 
desenvolvidos de segunda a sábado, de 07 às 22:45 horas , de acordo com a carga-horária 
prevista na Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , estatuído no Quadro 
Curricular dos cursos da FACULDADE, em grupos de alunos definidos pelo projeto 
pedagógico, de acordo com a atividade programada pelo professor-supervisor. A matriz 
curricular definirá as séries dos cursos que realizarão o estágio obrigatório. 
 
DA DURAÇÃO  
Cláusula sexta: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO entrará em vigor na data de 
sua assinatura e terá a duração de 02 (dois) anos, podendo, de comum acordo entre as 
Partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo  a ser celebrado mediante solicitação. 
 
DA RESCISÃO  
Cláusula sexta: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  poderá ser 
reincidido por ambas as partes, pelo não cumprimento das cláusulas deste acordo: o qual as 
partes deverão ser notificadas com 60 (sessenta) dias de antecedência. 
 
DO FORO  
Cláusula Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Manhuaçu, para dirimir dúvidas que 
possam advir do presente ACORDO. 
E, por fim, estando juntas e acordadas as partes assinam o presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA  em 03 (três) vias de igual teor e forma.  
 

Manhuaçu, ------de -------------de 20----- 
 
                                                 _______________________________ 
                                                              Responsável pela Instituição 
                                                 _________________________________ 

                Diretor do Instituto 
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28.4. ANEXO IV: REGULAMENTO DOS TRABALHOS DE CONCLU SÃO 
DE CURSO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Este regulamento tem por finalidade regulamentar as atividades de Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) dos cursos de graduação em Ciências Biológicas 

(Licenciatura). 

Art. 2º - O TCC consiste de um estudo a ser realizado a partir de um projeto inicial, 

podendo envolver pesquisa experimental, bibliográfica e/ou de campo, cuja 

apresentação final deverá ser em forma de artigo científico. 

Art. 3° - O TCC é obrigatório para a conclusão do curso, a ser executado pelo discente 

de maneira individual, sob orientação de um docente. 

Art. 4º - Os objetivos do TCC são os de estimular a produção de conhecimento nas 

áreas específicas do curso e propiciar aos discentes a participação em situações reais ou 

simuladas de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como análise 

crítica das mesmas.  

Art. 5º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso devem ser um mecanismo, em todas as 

suas variantes, de articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão além 

de permitirem o estabelecimento de um elo de ligação entre a faculdade, a comunidade 

e o estudante para complementar a sua formação, no que tange ao desempenho de sua 

futura atividade profissional. 

Capítulo II 

DO COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 6º - O Coordenador de TCC será um professor do curso indicado pelo 

Coordenador do Curso, uma vez que o Trabalho de Conclusão de Curso não constitui 

disciplina própria na matriz curricular do Curso de Ciências Biológicas. 

Art. 7º - Ao Coordenador de TCC compete: 
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I- Cumprir e fazer cumprir, no que lhe compete, este regulamento; 

II-  Divulgar as disposições deste regulamento e das normas que o complementam, 

esclarecendo o corpo docente e o discente sobre a forma de sua execução; 

III-  Elaborar calendário das atividades relativas ao TCC, em especial o cronograma 

de apresentação dos mesmos; 

IV-  Atender os orientadores no que se refere às atividades relacionadas ao TCC; 

V- Elaborar e encaminhar aos professores orientadores formulário de registro de 

presença e das atividades de acompanhamento dos orientados (anexo I deste 

regulamento); 

VI-  Convocar, sempre que necessário, reunião com os professores orientadores e/ou 

com os acadêmicos; 

VII-  Realizar periodicamente consulta aos professores sobre disponibilidade para 

orientação e temáticas que se propõe a orientar; 

VIII-  Encaminhar os acadêmicos aos respectivos orientadores de acordo com as 

temáticas dos alunos e áreas de conhecimento dos docentes; 

IX-  Manter arquivo atualizado com os projetos de TCC em andamento e 

concluídos; 

X- Supervisionar o encaminhamento à biblioteca de cópias dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso aprovados; 

XI-  Agendar a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, providenciando 

local e equipamentos necessários, segundo a disponibilidade da Instituição; 

XII-  Elaborar ata de apresentação de TCC; 

XIII-  Registrar em livro de chamada as notas atribuídas aos acadêmicos; 

XIV-  Tomar medidas necessárias para o cumprimento deste regulamento. 
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Capítulo III 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

Art. 8º - O TCC é desenvolvido sob orientação de um professor com titulação mínima 

de especialista. 

Art. 9º - Todos os professores que integram a grade curricular do curso, poderão atuar 

como orientadores, co-orientadores e colaboradores.  

Art. 10º - Professores de outros cursos da Faculdade do Futuro ou outros profissionais 

poderão atuar como co-orientadores ou colaboradores. 

Art. 11 - Os professores orientadores deverão orientar no máximo 5 (cinco) Trabalhos 

de Conclusão de Curso. 

Art. 12 - Os encargos dos orientadores serão decididos valendo-se do número de 

trabalhos orientados e titulação. 

Art. 13 - Os docentes do curso poderão manifestar, ao coordenador do TCC no final do 

ano letivo que antecede ao da orientação, sua disponibilidade quanto ao número de 

trabalhos que poderá orientar e temáticas de sua área de atuação e/ou de seu interesse 

para orientação. 

Art. 14 - A substituição do professor orientador, durante o processo de elaboração do 

TCC, só será permitida quando outro docente assumir sua orientação, mediante 

aprovação dos Coordenadores de Curso e de TCC. 

Art. 15 - Em casos que envolverem problema de qualquer natureza entre acadêmico e 

orientador, caberá ao Coordenador de TCC a solução, podendo, se necessário, 

submeter o caso ao Coordenador de Curso. 

Art. 16 - O professor orientador tem, sem exclusão de outros inerentes à sua atividade, 

os seguintes deveres específicos: 

I- Orientar os discentes quanto à metodologia, etapas, conteúdo e formatação dos 

projetos; 
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II-  Cumprir prazos de correção e devolução do material aos estudantes, respeitando 

o limite de duas semanas; 

III-  Freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC; 

IV-  Destinar a cada trabalho orientado, o mínimo de 1 (uma) hora/aula semanal, 

com cronograma previamente estabelecido para o total do período, sem prejuízo das 

aulas normais do curso. 

V- Entregar ao final da orientação e sempre que solicitado à Coordenação do TCC, 

relatório da orientação dos acadêmicos, conforme formulário próprio (anexo I deste 

regulamento); 

VI-  Participar da apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, dos alunos 

que orientou; 

VII-  Encaminhar a relação dos membros que comporão a banca avaliadora ao 

Coordenador de TCC; 

VIII-  Presidir os trabalhos da Banca de Avaliação Final e elaborar a ata de 

apresentação de TCC; 

IX-  Submeter o TCC para publicação em revista científica. 

X- Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Art. 17 - A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do acadêmico, o 

que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro das 

normas deste regulamento, as atribuições decorrentes de sua atividade de orientador. 

Capítulo IV 

DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 18 - Considerar-se-á acadêmico em fase de realização do TCC aquele que estiver 

regularmente matriculado na disciplina a qual é vinculada o TCC. 
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Art. 19 - O acadêmico em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes 

deveres: 

I – Observar o regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

II - participar das reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC e pelo seu professor 

orientador; 

III - cumprir o cronograma preestabelecido com o seu professor orientador. 

IV - elaborar a versão final de seu TCC, de acordo com este regulamento, bem como 

segundo as instruções de seu professor orientador; 

V - cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do TCC para entrega de 

projetos, versão final do TCC e apresentação do mesmo; 

VI - entregar ao professor orientador 03 (três) cópias de seu TCC e uma cópia digital 

(em CD); 

VII - comparecer no dia e hora determinado pelo Coordenador do TCC para apresentar 

seu trabalho à banca: 

VIII - adotar em todas as situações uma postura ética, responsável e profissional; 

IX – Submeter o TCC para publicação em revista científica juntamente com seu 

professor orientador; 

X - cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Capítulo V 

DO PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 20 - Antes de iniciar o TCC o acadêmico deverá eleger a área sobre a qual versará 

o trabalho que pretende desenvolver dentro dos termos sugeridos pelo orientador. 

Parágrafo único. Cabe ao professor orientador aprovar, rejeitar ou determinar 

alterações no projeto do TCC. 

Art. 21 - A estrutura do projeto de TCC compõe-se no mínimo de: 
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I - Introdução (assunto, tema, problema, pressupostos teóricos) 

II - Justificativa 

III - Objetivos 

IV - Metodologia 

V - Referências bibliográfica 

VI – Cronograma 

Parágrafo único: O projeto deverá ter no mínimo 02 e no máximo 05 folhas, seguindo 

as normas da ABNT. 

Art. 22 - Uma vez aprovado o projeto de TCC, a mudança do tema só será permitida 

com a elaboração de um novo projeto, mediante o preenchimento dos seguintes 

requisitos: 

I - aprovação expressa do professor orientador; 

II - concordância expressa de outro professor em realizar a orientação, caso a mudança 

não seja aceita pelo orientador do primeiro tema; 

III - aprovação do Coordenador do TCC. 

Parágrafo único. Mudanças pequenas, que não comprometem as linhas básicas do 

projeto, são permitidas a qualquer tempo, sob a responsabilidade do professor 

orientador. 

Art. 23 - Se o projeto de TCC se propõe a uma pesquisa envolvendo seres humanos, o 

mesmo deverá ser encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Art. 24 - O parecer do comitê de ética deverá estar anexado a versão final do TCC. 

Capítulo VI 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 25 - O TCC, deve ser elaborado considerando-se sua estrutura de artigo, o qual 
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deve conter as regras estabelecidas pela revista científica escolhida para publicação; 

Art. 26 - No seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no Art. 3° deste Regulamento e 

a vinculação direta do tema com um dos ramos do conhecimento específico do curso 

de Ciências Biológicas. 

Capítulo VII 

DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 27 - A apresentação do TCC será organizado pelo Coordenador do TCC. 

Parágrafo Único. Para o agendamento da apresentação oral, o TCC deverá ter sido 

submetido à revista escolhida, sendo necessário a apresentação do protocolo de 

submissão. 

Art. 28 - Na apresentação oral, o acadêmico terá 30 (trinta) minutos para fazer sua 

exposição e 30 (trinta) minutos para argüição, sugestões e comentários. 

Art. 29 - O TCC será avaliado por uma banca, composta pelo professor orientador do 

trabalho e por mais dois docentes ou profissionais de reconhecido saber na área. A nota 

final do aluno será dada mediante tanto o texto escrito como a apresentação oral do 

trabalho. 

Art. 30 - O acadêmico que não entregar o TCC ou não comparecer para a sua 

apresentação sem justificativa na forma da legislação vigente, será considerado 

reprovado. 

Art. 31 - A nota final do aluno será composta pela nota obtida na apresentação à Banca 

de Avaliação Final.  

§ 1. O aluno será considerado reprovado quando obtiver nota inferior a 6.0 (seis).  

§ 2. O aluno deverá fazer as correções solicitadas pela banca e entregar o TCC 

corrigido, uma via impressa e uma via eletrônica, pessoalmente, ao coordenador de 

TCC no prazo de vinte dias úteis. Somente após este evento, a nota da banca será 

disponibilizada à Secretaria Geral. 
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Art. 32 - Em caso de reprovação, o aluno poderá refazer seu TCC ou realizar um novo 

projeto tendo que defender em um período mínimo de seis meses e máximo de um ano.  

Art. 33 – A aprovação final do aluno é pré-requisito para a colação de grau. 

Capítulo VIII 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 34 - As sessões de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso são 

públicas e serão anunciadas nos editais e home-page da Faculdade do Futuro a título de 

convite aos docentes e discentes. 

Art. 35 - Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador do TCC, com ad 

referendum ao Coordenador do curso. 
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Anexo I do REGULAMENTO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO D E CURSO 
DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

FACULDADE DO FUTURO 
Credenciada pela Portaria nº 2.039, de 25/07/2003, publicada 

no D.O.U. de 28/07/2003.  
 

REGISTRO DAS ORIENTAÇÕES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO D E CURSO 
 

TÍTULO DO TRABALHO: 
PROFESSOR ORIENTADOR: 
AUTORES: 
 

 
DATA  

 
ATIVIDADE 

 
OBSERVAÇÕES 

RUBRICA 
AUTORES 

RUBRICA 
ORIENTADOR 

RUBRICA COORD. 
TCC 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

COMENTÁRIOS: 
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28.5. ANEXO V: REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

 
 
Capítulo I – Dos princípios gerais 
 
Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade definir normas e critérios para a 

seleção e aproveitamento das disciplinas e atividades que compõe as atividades 

complementares do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro. 

 

Art. 2º - As atividades complementares são componentes extra-curriculares que têm por 

finalidade propiciar aos discentes a oportunidade de realizar, em prolongamento à matriz 

curricular, uma trajetória autônoma e particular, com conteúdos extra-curriculares, que lhe 

permitam enriquecer os conhecimentos auferidos no curso. 

 Parágrafo único – Os cursos de graduação da Faculdade do Futuro deverão reservar 

de 5% a 10% da sua carga horária para as atividades complementares, como definido no 

projeto pedagógico de cada curso. 

 

Art. 3º - Compreende-se como atividade complementar toda e qualquer atividade, não 

compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das 

disciplinas, obrigatórias ou eletivas, do currículo pleno do curso, desde que adequada à 

formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. 

Capítulo II – Da composição 

 

Art. 4º - A carga horária destinada às Atividades Complementares a ser desenvolvida ao 

longo do curso deverá atingir uma carga horária mínima estipulada pelo projeto 

pedagógico de cada curso. Para o curso de Ciências Biológicas são destinadas 200 horas 

para estas atividades. As horas deverão ser integralizadas até o último semestre do curso, 

constituindo condição indispensável para a colação de grau. 

  

Art. 5º - Serão consideradas como Atividades Complementares, as atividades que não 

fazem partes das disciplinas curriculares que deverão ser avaliadas e validadas pelo 

Coordenador de Curso. 

 Parágrafo Único – As atividades Complementares deverão estar em consonância 

com o projeto pedagógico de cada curso. 
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Art. 6º - As Atividades Complementares estão divididas em quatro grupos: 

 I – Ensino 

 II – Pesquisa 

III – Extensão 

IV – Outros. 

 

§ 1º - As Atividades Complementares, bem como o número de horas computadas, 

estão listadas e enumeradas no Anexo I deste regulamento. 

§ 2º - Para efeitos de contabilização, nenhuma atividade poderá ultrapassar 30% do 

total da carga horária de Atividades Complementares, exceto para as disciplinas optativas e 

eletivas, as quais poderão ser contabilizadas até o máximo de 60% do total da carga horária 

de Atividades Complementares. 

§ 3º - O discente deverá, obrigatoriamente, exercer, pelo menos, atividades 

complementares em dois grupos. 

 

Capítulo III – Das atribuições dos Coordenadores de Curso 

 

Art. 7º - Compete ao Coordenador de Curso 

a) Avaliar e validar as atividades executadas pelo discente. 

b) Analisar os documentos apresentados pelos alunos para comprovar a realização 

de cada Atividade Complementar. 

c) Resolver as questões não previstas neste regulamento. 

 

Capítulo IV – Das responsabilidades dos discentes 

 

Art. 8º - São de responsabilidade dos discentes a organização dos documentos 

comprobatórios e o devido encaminhamento aos setores competentes para conferência e/ou 

registro. 

 

Art. 9º - Para fins de comprovação, todos os certificados deverão ser apresentados em 

originais e cópias, sendo a cópia arquivada na pasta do aluno. 

Parágrafo Único - Deverão ser observados os prazos de entrega dos documentos 

comprobatórios conforme estabelecido no artigo 13 deste regulamento.  
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Capítulo V – Dos registros 

 

Art. 10º - Todas as atividades objeto deste regulamento serão comprovadas pelo discente 

ao Coordenador de Curso por meio de comprovação documental própria. 

§ 1º - O discente deverá preencher o formulário constante do Anexo II deste 

regulamento e anexá-lo aos comprovantes. 

§ 2º - Após ser homologado pelo Coordenador de Curso, a documentação deverá 

ser encaminhar para a secretaria acadêmica para que possa ser feito o arquivamento na 

pasta do aluno. 

 

Art. 11 - Cabe à Secretaria Acadêmica a responsabilidade pelo lançamento em horas das 

Atividades Complementares, conforme homologação emitida pelo Coordenador de Curso. 

 

Art. 12 - Serão computadas apenas as atividades realizadas durante o período em que o 

aluno estiver regularmente matriculado no curso. 

 Parágrafo Único – As atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em 

qualquer semestre ou período letivo, inclusive nas férias escolares. 

 

Art. 13 - O prazo para entrega da documentação comprobatória das Atividades 

Complementares para a Secretaria Acadêmica será definido pelo Coordenador do Curso e 

divulgado em calendário acadêmico. 

 

Capítulo VI – Das disposições finais 

 

Art. 14 - Compete, em primeira instância, ao Coordenador de Curso e, em segunda 

instância, ao Colegiado de Curso, dirimir dúvidas referentes à interpretação deste 

regulamento e resolvendo os casos omissos constatados durante a sua aplicação. 
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ANEXO I do Regulamento das Atividades Complementares 

 
Atividades Complementares 

 

GRUPO ATIVIDADE QT HORAS 

Ensino 

Monitoria 
20h/ monitoria/ 

semestre 

Participação em órgãos de representação estudantil 
15h/ representação/ 

mandato 
Cursos de Idiomas 40 h/curso 
Estágios extra-curriculares Até 60 horas/estágio 

Disciplinas Eletivas e optativas  
CH da disciplina - 

Até 120 horas 

Atividade docente em áreas afins 
Metade da CH da 

atividade 

Pesquisa  

Atuação em projetos de pesquisa e de iniciação científica 
30h a cada 6 meses 

de projeto 
Trabalhos científicos – Resumos em anais de Congressos Regionais e 
Nacionais 

10h/resumo 

Trabalhos científicos – Resumos em anais de Congressos Internacionais 20h/resumo 
Trabalhos científicos – Artigos em Revista Qualis A ou B 45h/artigo 
Trabalhos científicos – Artigos em Revista Qualis C 25h/artigo 

Extensão  

Participação em eventos: Seminários, conferência e outras atividades afins – 
participante 

Até 2 h/evento 

Participação em eventos: Seminários, conferência, e outras atividades afins – 
ministrante 

Até 3 h/evento 

Participação em eventos: Congressos e simpósios – Regionais e Nacionais Até 30 h/evento 
Participação em eventos: Congressos e Simpósios – Internacionais Até 40 h/evento 
Participação em programas de extensão: Projetos sociais do curso. CH da atividade 
Participação em cursos e minicursos – participante CH do curso 
Participação em cursos e minicursos – ministrante CH do curso 
Comparecimento comprovado a defesas de TCC, mestrado e/ou doutorado 2h/defesa 
Organização de eventos em atividades afins Até 10h 

Outros  De acordo com o parecer do Coordenador de Curso  
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ANEXO II do Regulamento das Atividades Complementares 
    

 
FACULDADE DO FUTURO 

Credenciada pela Portaria nº 2.039, de 25/07/2003,  

publicada no D.O.U. de 28/07/2003. 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE HORAS 

 EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

À PROFESSORA:. 
. 
 

Eu, 
_______________________________________________________________________________________, 

nome do(a) aluno(a)  

Solicito a inclusão das atividades abaixo relacionadas como Atividade complementar no meu Histórico Escolar, 
conforme comprovação em anexo. 
 

GRUPO DE ATIVIDADES:  
 

          ENSINO                                 PESQUISA                                          EXTENSÃO                                              OUTROS 
 

DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES:  
 

 
 
 

                                                            
 
Nestes termos, peço deferimento, 
 

Manhuaçu, _______de _________________ de __________ 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) ALUNO(A) 

 

PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO 
     

INDEFERIDO                   DEFERIDO ________________  HORAS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

OBSERVAÇÃO:________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 

 
ASSINATURA DA COORDENAÇÃO 
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PROTOCOLO DO(S) DOCUMENTO(S) ENTREGUE(S) À SECRETARIA 
 

Recebi de ________________________________________________________________, a cópia do(s) Certificado(s) de Curso(s) de Extensão 

e o Histórico Escolar, contendo o total de ________________________ folha(s), enumerada(s) e rubricada(s) pela Secretaria. 

                                                      Manhuaçu, _______ de __________________de _______ 

 

         ________________________________                                                 __________________________________         
             ASSINATURA SECRETARIA DA IES                                                                             ASSINATURA DO(A)   ALUNO(A)                       
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28.6. ANEXO VI – REGULAMENTO DAS DISCIPLINAS OPTATI VAS E 
ELETIVAS 

 

Capítulo I 
DA NATUREZA 

  
Art. 1º. Os currículos dos cursos de graduação além de apresentarem disciplinas 

obrigatórias deverão oferecer, para fins de enriquecimento na formação acadêmica, 

disciplinas eletivas e optativas. 

  

Parágrafo Único. Ficará a critério do Colegiado do curso estabelecer a natureza/tipo 

de disciplina a ser oferecida, devendo a(s) mesma(s) ser(em) apresentada(s) explicitamente 

no Projeto Pedagógico de cada Curso de Graduação, como parte integrante do currículo 

pleno, constando seu ementário, bem como objetivos específicos a serem desenvolvidos.  

    

Capítulo II 

DAS DEFINIÇÕES 

  

Art. 2º. Definem-se como disciplinas obrigatórias um conjunto de estudos e 

atividades correspondentes a um programa desenvolvido num período letivo, com número 

de créditos prefixado que deve ser cursada com assiduidade e aproveitamento para a 

conclusão do curso.  

 

Parágrafo Único. As disciplinas obrigatórias são comuns a todos os alunos do 

curso, devendo as mesmas ser cursadas na seqüência estabelecida no currículo padrão. 

  

Art. 3º. Definem-se como disciplinas optativas a disciplina de livre escolha do 

aluno de um elenco oferecido para o curso, que complementam a formação profissional, 

numa determinada área ou subárea de conhecimento, que permitem ao aluno iniciar-se 

numa diversificação do curso. 
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§ 1º. Após optar livremente pela disciplina a ser cursada, há obrigatoriedade por 

parte do aluno em cumprir a carga horária e as atividades com assiduidade e 

aproveitamento. 

 

§ 2º. A disciplina optativa não é parte integrante da matriz curricular, mas é 

integrante do currículo pleno.  

 

Art. 4º. Definem-se como disciplinas eletivas àquelas não constantes da matriz 

curricular obrigatória do curso em formação nem do elenco das optativas ofertadas pelo 

próprio curso. 

 

§ 1º. As disciplinas eletivas serão escolhidas dentre o elenco das disciplinas 

obrigatórias e optativas oferecidas por todos os cursos da Instituição em quaisquer períodos 

que sejam ministradas.  

 

§ 2º. As disciplinas eletivas são de livre escolha do aluno regular, contudo 

dependem de aprovação do Colegiado de seu curso para serem cursadas. 

 

§ 3º. A aprovação que alude o parágrafo anterior objetiva resguardar a escolha de 

disciplinas afins com o curso do acadêmico optante assegurando-lhe aproveitamento que 

possibilite enriquecimento cultural, aprofundamento e atualização de conhecimentos 

específicos que complementem a formação acadêmica sem, contudo, prejudicar seu 

rendimento e conhecimento continuado. 

 

§ 4º. A disciplina eletiva não é parte integrante da matriz curricular, mas é 

integrante do currículo pleno.  

  

  

Capítulo III 
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DA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS OPTATIVAS E ELETIVAS  

  

Art. 5º. O aluno poderá matricular-se em disciplinas optativas e eletivas, desde que 

tenha sido atendida a compatibilidade de horário destas disciplinas com as disciplinas 

obrigatórias de seu curso. 

  

§ 1º É da responsabilidade do aluno a compatibilização de horários, de modo a 

evitar que o horário de uma disciplina optativa e eletiva escolhida se sobreponha ao de 

alguma disciplina do seu próprio curso, sob pena de não poder freqüentar simultaneamente 

as disciplinas em sobreposição. 

 

§ 2º. No caso específico das disciplinas eletivas o aluno deverá obter aprovação de 

seu Colegiado de curso antes de começar a cursá-la.  

 

 Art. 6º. A inscrição em disciplina optativa deverá ser feita no ato da matrícula, 

conforme elenco de oferta de disciplina por período fornecido pela Coordenação de cada 

curso junto à Secretaria Acadêmica. 

 

 Art. 7º. A matrícula em disciplina eletiva somente será efetivada após a matrícula 

dos alunos para quais ela é obrigatória em sua grade curricular ou optativa, quando for o 

caso, observando-se o número de vagas estabelecido. 

  

Art. 8º. Depois que for feita a matrícula em disciplina optativa, o aluno terá dois 

dias para desistir da mesma, a partir da qual a matrícula será efetivada. 

 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 9º. A cada início de semestre, cada Coordenação de Curso fará publicar rol 
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com o elenco de disciplinas optativas a serem ofertadas naquele semestre.  

  

§ 1º. Junto à publicação do elenco das disciplinas optativas, cada Coordenação 

estabelecerá o número máximo e mínimo de alunos exigidos para o funcionamento da 

disciplina oferecida. 

 

§ 2º. A critério da Coordenação, na oferta das disciplinas optativas, poderá ser 

reservado percentual de vagas para alunos dos outros cursos ingressarem-se como 

disciplina eletiva, observado o disposto no § 2º e § 3º do artigo 4º.  

 

I. Inexistindo matrículas eletivas na disciplina o percentual poderá ser revertido 

para os alunos que a quiserem cursar como optativa. 

 

II. Existindo uma demanda significativa de alunos para cursá-la como eletiva e não 

havendo o preenchimento de vagas de alunos optantes, poderá ser estendido o percentual 

para os alunos que queiram cursá-la como eletiva, desde que observado o disposto no § 2º 

e § 3º do artigo 4º.  

 

§ 4º. Terminado o período da matrícula e não se alcançando o número mínimo de 

alunos exigidos para funcionamento da disciplina oferecida ela não será ministrada naquele 

semestre.  

 

Art. 10. A cada início de semestre, cada Coordenação de Curso fará publicar rol 

com o número de vagas disponíveis em suas disciplinas obrigatórias por período a serem 

ofertadas naquele semestre. 

 

Parágrafo Único. As vagas existentes poderão ser cursadas como disciplinas 

eletivas pelos alunos dos outros cursos, desde que observados o disposto no § 2º e § 3º do 

artigo 4º e o disposto no artigo 5º.   
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  Art. 11. A carga horária das disciplinas optativas e eletivas cursadas com aprovação 

será computada como horas de Atividades Complementares de Ensino, segundo o 

Regulamento de Atividades Complementares constante no Projeto Pedagógico de cada 

curso.  

 

 § 1º. O aluno que desistir de cursar disciplina optativa e eletiva para a qual se 

matriculou, deverá encaminhar requerimento à Coordenação de seu curso informando os 

motivos da desistência.  

 

 § 2º. O requerimento não dependerá de deferimento, contudo, será arquivado na 

pasta individual do aluno junto à Secretaria Acadêmica.  

 

 § 3º. O aluno desistente de disciplina optativa e eletiva, quando da oferta e 

matrícula para o semestre seguinte terá seu pedido analisado pela Coordenação de Curso 

caso queira se matricular na mesma disciplina optativa ou eletiva da qual desistiu no 

semestre anterior.   

§ 4º. O aluno reprovado por freqüência ou nota em uma disciplina optativa ou 

eletiva, por ele escolhida, não ficará em dependência, nem esta disciplina constará no seu 

histórico escolar.  

Art. 12. A oferta de disciplinas optativas e a possibilidade de cursar disciplinas 

eletivas visam assegurar ao acadêmico a integralização de horas obrigatórias em atividades 

complementares de ensino previstas em cada Projeto Pedagógico de Curso. 

Parágrafo Único. O aluno que nunca cursou nenhuma disciplina optativa ou eletiva 

poderá concluir o curso normalmente, se atendida a integralização da carga horária das 

atividades complementares de ensino, conforme previsto em cada Projeto Pedagógico de 

curso. 

Art. 13. O aluno deve estar ciente e assumir a responsabilidade de integralizar a 

carga horária de atividades complementares de acordo com o previsto no projeto 
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pedagógico de cada curso, sob pena de não cumprir a integralização da carga horária total e 

não poder colar grau. 

      Art.14. Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado de cada curso. 

           Art.15. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

 


