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RESOLUÇÁO No 534-CONSEPE, de 28 de maio de 2007 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de 
Ciências Biológicas, nas modalidades 
Bacharelado e Bacharelado-Licenciatura e dá 
outras providências. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais; 

C Considerando a Resolução CNEICES no 7, de 1 1  de março de 2002 e o 
Parecer CNEíCES 13 0 1/200 1, que estabelecem as Diretrizes Cumculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Ciências Biológicas e as Resoluções CNEICP no 1 e 2, de 18 de fevereiro de 
2001, que institui Diretrizes Curriculares para a Formaqão de Professores da Educação Básica, 

Considerando a Resolução no 82/CONSUN, de 02 de dezembro de 2005, 
que cria a Unidade Acadêmica denominada Centro de Ciências Agrárias e Arnbientais, integrada 
por três cursos de graduação, entre os quais o de Ciências Biológicas, 

Considerando finalmente, o que consta no Processo no 3494/2007-60 e o 
que decidiu referido Conselho em sessão desta data, 

R E S O L V E :  

ArL 1" Aprovar o Projeto Pedagógico do curso de graduação em Ciências 
Biológicas, nas modalidades Bacharelado e Bacharelado-Licenciatura, 

vinculado ao Centro de Ciências Agrárias e Arnbientais, no Campu.r IV, com sede no município 
de Chapadinha-MA. 

Art. 2" O curso de Ciências Biológicas tem por objetivo formar cidadãos e 
profissionais bacharéis e licenciados no campo das Ciências Biológicas, 

articulando as dimensões humanística, sócio-cultural e científica, por meio de processo 
integrados de ensino, pesquisa e extensão, tanto no que se refere a formação inicial e a 
formação continuada; produzir e socializar as Ciências Biológicas, utilizando-se de processos 
metodológicos que valorizem a relação teoria-prática e as atitudes reflexivas, investigativas e 
éticas; coordenar, planejar, desenvolver e avaliar a pesquisa científica e tecnológica no campo do 
conhecimento específico da Biologia ou área de conhecimento Agrária e Arnbiental, bem como 
na sua especificidade cumcular da Educação Básica, pretendendo ainda, contribuir para uma 
formação acadêmica iautada nos conhecimentos técnico-científicos requeridos para o 
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 

a) No Bacharelado 
I - Avaliar os efeitos de agentes fisicos, químicos e biológicos sobre . 

células, tecidos, írrgãos, fiinções e comportamento dos seres vivos; 
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I1 -' 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 do conhecimento; 
estabelecer relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente; 
IZI- Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e 
execução de processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, 
perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes 
contextos; 
IV- Utilizar os conhecimentos das Ciências Biológicas para compreender e 
transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a 
prática profissional; 
V - 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; 
VI -Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes 
especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparado a 
contínua mudança do mundo produtivo; 
VII-Avaliar o impacto potencial ou real de novos 
conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade 
profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos; 
VIII-Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, 
assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças 
contínuas, esclarecido quanto as opções sindicais e corporativas inerentes 
ao exercício profissional. 

b) No Bacharelado/Licenciatura 
Na modalidade Bacharelado/Licenciatura, além das competências e 
habilidades citadas acima, o aluno deverá desenvolver outras, tais como: 
I - Desenvolver o ensino visando a aprendizagem dos alunos no 
magistério do Ensino Fundamental e Médio, valorizando a perspectiva 
sócio-ambiental; 
11-' Desenvolver visão critica das perspectivas teóricas, adotadas nas 
investigações das Ciências Biológicas que fundamentam a formação do 
educador; 
111- Dominar os conteúdos básicos que são objeto dos processos de 
aprendizagem no Ensino Fundamental e Médio; 
IV- Planejar situações de ensino envolvendo conceitos, princípios e teorias 
das Ciências Biológicas, favorecendo a compreensão de seus significados 
em diversos contextos e o desenvolvimento de espírito investigativo; 
V - Conhecer e utilizar as tecnologias e de matérias de apoio inovadoras; 
VI- Domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a 
transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino; 
VII- Percepção dos diferentes contextos interculturais, visando suar com 
competência, responsabilidade e consciência critica educacional; 
VIII- Desenvolver práticas investigativas sobre o ensino de Biologia e 
ireas afins: 
IX- Planejar, desenvolver e avaliar cursos e .situações de cnsino- 
aprendizagem. 






























