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ATO PRÓ

 O presente APN 

Universidade Federal de Goiás, campus Goiânia,

(CCBL/NDE) define os critérios

alunos ingressos nesta Instituição de Ensino Superior a partir do 1º semestre de 2015.

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 

professores que ministram os componentes curriculares (

como Componente Curriculares

 No 1º semestre de 2015

Ciências Biológicas, grau acadêmico

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, compus de Goiânia

alunos ingressos, seja pelo Processo Seletivo (Vestibular), Sistemas Unificados de Seleção 

(SISU), Mudança Interna de Curso (Preenchimento de Vagas), 

Transferência Ex-Officio, Portador de Diploma de Graduação, Convênios ou Acordos Culturais e 

Matrícula Cortesia (diplomática)

2 para os alunos ingressos no 

Noturno.  

 

 

AS NORMAS SERÃO ANALISADAS TENDO POR PRINCÍPIO 

 

01 - O aluno deverá Preencher o Formulário Pró

Componente Curricular (disciplinas)

relacionadas que contém as Práticas como Componentes Curriculares. 
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ATO PRÓPRIO NORMATIVO (APN) Nº 01/201

 (CCCBL/COLEGIADO CBL) 

 

 

 do curso de Ciências Biológicas, modalidade licenciatura da 

Universidade Federal de Goiás, campus Goiânia, com base na norma interna nº 1/2016  

os critérios para análise dos pedidos de Aproveitamento de Disciplinas dos 

alunos ingressos nesta Instituição de Ensino Superior a partir do 1º semestre de 2015.

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas – Grau acadêmico Licenciatura, com o apoio 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas – Grau acadêmico Licenciatura,

os componentes curriculares (disciplinas) elencad

como Componente Curriculares (PCC), no sentido de orientar o deferimento dos pedidos.

No 1º semestre de 2015 foi implementada e implantada a Matriz Curricular do Curso de 

, grau acadêmico Licenciatura – CIBIO-LI-2/CIBIO

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, compus de Goiânia

seja pelo Processo Seletivo (Vestibular), Sistemas Unificados de Seleção 

Mudança Interna de Curso (Preenchimento de Vagas), Transferência Facultativa

Officio, Portador de Diploma de Graduação, Convênios ou Acordos Culturais e 

sia (diplomática), estarão vinculados a estas duas matrizes curricular

no Turno Integral ou CIBIO-LN-2 para os alunos ingressos 

AS NORMAS SERÃO ANALISADAS TENDO POR PRINCÍPIO OS SEGUINTES ITENS:

O aluno deverá Preencher o Formulário Próprio de Solicitação de 

(disciplinas), identificando quais deseja aproveitar

Práticas como Componentes Curriculares.  
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Nº 01/2017R 

do curso de Ciências Biológicas, modalidade licenciatura da 

com base na norma interna nº 1/2016  

os pedidos de Aproveitamento de Disciplinas dos 

alunos ingressos nesta Instituição de Ensino Superior a partir do 1º semestre de 2015. O 

Licenciatura, com o apoio do 

Licenciatura, bem como dos 

elencados no rol das Práticas 

o deferimento dos pedidos.  

a Matriz Curricular do Curso de 

IO-LN-2 do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, compus de Goiânia. Sendo assim, todos os 

seja pelo Processo Seletivo (Vestibular), Sistemas Unificados de Seleção 

Transferência Facultativa, 

Officio, Portador de Diploma de Graduação, Convênios ou Acordos Culturais e 

estarão vinculados a estas duas matrizes curriculares, CIBIO-LI-

2 para os alunos ingressos no Turno 

OS SEGUINTES ITENS: 

rio de Solicitação de Aproveitamento de 

, identificando quais deseja aproveitar dentro das 
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02 -  O processo de Aproveitamento será o processo de ingresso do aluno 

Graduação em Ciências Biológicas

03 - O estudante receberá da Coordenação do Curso as Atividades a serem desenvolvidas

conjunto de componentes curriculares que apresente relações de conhecimentos e saberes

acordo com a decisão antecipada

04 -  Após a entrega das 

curso que emitirá um parecer atestando 

Componente Curricular (PCC)

 05 -  Este parecer fará parte do Processo de Aproveitamento

aproveitamento dos componentes curriculares

Acadêmico do aluno como aproveitadas. 

07 -  Caso o aluno esteja realizando uma Atividade de uma disciplina que tenha Carga Horária 

de PCC, que é Pré-Requisito para outra disciplina que ele queira cursar no semestre em curso, o 

mesmo poderá cursar a disciplina me

Tal autorização dá direito ao aluno assistir as aulas, assinar 

07.1 - A frequência e as avaliações 

disciplina, e só serão liberad

Aproveitamento, com a devida aprovação na Atividade realizada para o reconhecimento da PCC.

Após isso o aluno será matriculado na disciplina, tendo acesso ao s

avaliações realizadas.  

08 - O componente curricular

Biológicas, grau acadêmico 

sua Ementa a Prática como Componente Curricular

atividade das práticas como componente curricular (PCC)

avaliação e deferimento. 

09 - O aluno pode optar por aproveitar quais disciplinas quiser, desde que assuma que as 

demais (mesmo que já as tenha feito) deverão ser cumpridas 
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O processo de Aproveitamento será o processo de ingresso do aluno 

Graduação em Ciências Biológicas, grau acadêmico licenciatura.  

O estudante receberá da Coordenação do Curso as Atividades a serem desenvolvidas

conjunto de componentes curriculares que apresente relações de conhecimentos e saberes

a decisão antecipada, onde estarão a especificação das Atividades.

 Atividades, a mesma será avaliada pela coordenação/colegiado de 

emitirá um parecer atestando a suficiência que o aluno realizou a

(PCC) daqueles conjuntos de componentes curriculares.

Este parecer fará parte do Processo de Aproveitamento do aluno, no qual dará ciência do 

dos componentes curriculares deferidos, que vão fazer parte do Histórico 

co do aluno como aproveitadas.  

Caso o aluno esteja realizando uma Atividade de uma disciplina que tenha Carga Horária 

Requisito para outra disciplina que ele queira cursar no semestre em curso, o 

mesmo poderá cursar a disciplina mediante uma Autorização emitida pela Coordenação do Curso. 

Tal autorização dá direito ao aluno assistir as aulas, assinar frequência e realizar 

A frequência e as avaliações serão informadas à coordenação pelo professor

disciplina, e só serão liberadas ao acadêmico após o deferimento da solicitação do 

Aproveitamento, com a devida aprovação na Atividade realizada para o reconhecimento da PCC.

Após isso o aluno será matriculado na disciplina, tendo acesso ao seu Controle de Frequência e às 

componente curricular cujo aluno regularmente matriculado no curso de em Ciências 

grau acadêmico Licenciatura, fizer com outra Matriz Curricular (que não possua em 

ca como Componente Curricular (PCC)), só será aproveitado 

das práticas como componente curricular (PCC), em arquivo .pdf

O aluno pode optar por aproveitar quais disciplinas quiser, desde que assuma que as 

demais (mesmo que já as tenha feito) deverão ser cumpridas na Matriz Curricular
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O processo de Aproveitamento será o processo de ingresso do aluno no Curso de 

O estudante receberá da Coordenação do Curso as Atividades a serem desenvolvidas por 

conjunto de componentes curriculares que apresente relações de conhecimentos e saberes, de 

ão a especificação das Atividades.  

da pela coordenação/colegiado de 

que o aluno realizou a Prática como 

daqueles conjuntos de componentes curriculares. 

, no qual dará ciência do 

s, que vão fazer parte do Histórico 

Caso o aluno esteja realizando uma Atividade de uma disciplina que tenha Carga Horária 

Requisito para outra disciplina que ele queira cursar no semestre em curso, o 

diante uma Autorização emitida pela Coordenação do Curso. 

frequência e realizar avaliação.  

serão informadas à coordenação pelo professor professor da 

o deferimento da solicitação do 

Aproveitamento, com a devida aprovação na Atividade realizada para o reconhecimento da PCC. 

eu Controle de Frequência e às 

cujo aluno regularmente matriculado no curso de em Ciências 

fizer com outra Matriz Curricular (que não possua em 

, só será aproveitado após a entrega da 

arquivo .pdf à coordenação para 

O aluno pode optar por aproveitar quais disciplinas quiser, desde que assuma que as 

a Matriz Curricular em vigor. 
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Formulário de Solicitação de 

Favor marcar a disciplina que deseja aproveitar com PCC
Aluno  
Matrícula  
Curso Ciências Biológicas 
Data do Pedido 

DISCIPLINA 

ICB0631  Biofísica  

ICB0642  Biologia Molecular 

ICB0622  Bioquímica I  

ICB0638  Bioquímica II  

ICB0647  Anatomia Vegetal

ICB0653  Fisiologia Vegetal

ICB0644  Morfologia e Sistemática de Espermatófitas

ICB0640  Sistemática de Criptógamos

ICB0656  Taxonomia e Ecologia de Fungos

ICB0623  Educação em Ciências e Biologia I 

ICB0639  Educação em Ciências e Biologia II 

ICB0088  Epistemologia da Ciência 

ICB0531  Metodologia da Pesquisa em Educação 

ICB0635  Bioestatística  

ICB0654  Biogeografia  
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Formulário de Solicitação de Aproveitamento das disciplinas que contêm
Componente Curricular (PCC) 

Favor marcar a disciplina que deseja aproveitar com PCC

Ciências Biológicas – Licenciatura (  )Integral / (  ) Noturno
 

UNID 

CH 
Sem. 

T/P 

DBBM 48 16

Biologia Molecular  DBBM 52 12

DBBM 28 4

DBBM 52 12

Anatomia Vegetal DBOT 32 32

Fisiologia Vegetal DBOT 48 32

Morfologia e Sistemática de Espermatófitas DBOT 32 64

Sistemática de Criptógamos DBOT 32 32

Taxonomia e Ecologia de Fungos DBOT 32 16

Educação em Ciências e Biologia I  DEC 32 32

Educação em Ciências e Biologia II  DEC 32 32

Epistemologia da Ciência  DEC 32 32

Metodologia da Pesquisa em Educação  DEC 32 32

DECO 48 16

DECO 24 24
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Aproveitamento das disciplinas que contêm a Prática como 

Favor marcar a disciplina que deseja aproveitar com PCC 

Licenciatura (  )Integral / (  ) Noturno 

 CHT PCC 

Sel 

16 64 12  

12 64 12  

4 32 4  

12 64 12  

32 64 12  

32 80 14  

64 96 16  

32 64 12  

16 48 8  

32 64 30  

32 64 30  

32 64 30  

32 64 30  

16 64 12  

24 48 8  
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DISCIPLINA 

ICB0652  Ecologia de Comunidades 

ICB0648  Ecologia de Populações 

ICB0645  Paleobiologia  

ICB0634  Zoologia I - Filogenia 

ICB0637  Zoologia II - Invertebrados I 

ICB0641  Zoologia III - Invertebrados II 

ICB0646  Zoologia IV - Vertebrados

ICB0651  Biologia Evolutiva

ICB0650  Genética  

ICB0630  Biologia Celular 

ICB0632  Histologia I  

ICB0636  Histologia II  

ICB0629  Anatomia Humana e Comparada 

ICB0624  Fisiologia Humana Comparada 

ICB0633  Tópicos de Bioética 
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UNID 

CH 
Sem. 

T/P 

Ecologia de Comunidades  DECO 48 16

Ecologia de Populações  DECO 52 12

DECO 48 16

Filogenia  DECO 32 16

Invertebrados I  DECO 48 16

Invertebrados II  DECO 48 16

Vertebrados DECO 48 16

Biologia Evolutiva DGEN 52 12

DGEN 52 12

Biologia Celular  DHISTO 32 32

DHISTO 16 32

DHISTO 16 32

Anatomia Humana e Comparada  DMORF 32 48

Fisiologia Humana Comparada  DCIF 66 14

Tópicos de Bioética  DMORF 28 4
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 CHT PCC 

Sel 

16 64 12  

12 64 12  

16 64 12  

16 48 8  

16 64 12  

16 64 12  

16 64 12  

12 64 12  

12 64 12  

32 64 12  

32 48 8  

32 48 8  

48 96 16  

14 80 14  

4 32 4  
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 Eu,___________________________________, matrícula_____________, declaro 

estar ciente que o aproveitamento do(s) componente(s) curricular(es) acima selecionados, 

somente será(ão) aproveitado

pelo colegiado do curso e/ou a coordenação e

indicado para a grande área do conhecimento.

 

Goiânia, ______ de _____________ de ____.

 

 

_____________________________________
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DECLARAÇÃO 

Eu,___________________________________, matrícula_____________, declaro 

estar ciente que o aproveitamento do(s) componente(s) curricular(es) acima selecionados, 

aproveitado(s) após a entrega da(s) atividade(s) solicitada

e/ou a coordenação e, se necessário, com aval de um(a)

grande área do conhecimento. 

Goiânia, ______ de _____________ de ____. 

_____________________________________ 

(assinatura do solicitante) 
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Eu,___________________________________, matrícula_____________, declaro 

estar ciente que o aproveitamento do(s) componente(s) curricular(es) acima selecionados, 

solicitada(s) e avaliada(s) 

com aval de um(a) professor(a) 
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O aproveitamento das disciplinas que têm a prática como componente curricular

(PCC) se dará com a apresentação e a avaliação de atividades propostas 

requerentes. A coordenação e o colegiado de curso organizaram

saber: a) Morfologia; b) Ensino de C

e) Biofísica, Bioquímica e Biologia M

contemplar relações conceituais do

componentes curriculares do bloco, tendo em vista a discussão da prática pedagógica do 

professor de biologia na educação básica (ensino fundamental e médio). 

As atividades deverão ser apresentadas no formato de um texto que explicite os 

conceitos do conhecimento biológico abordado, público alvo (ensino fundamental ou ensino 

médio), a justificativa para o desenvolvimento da atividade e orientações gerais para o 

desenvolvimento da proposta. 

Os textos deverão ser formatados em concordância com 

Times New Roman, fonte 12, margens superior e

cm), parágrafo 2, espaçamento entre linhas de 1,5. Além disso, deverá ser empregada as 

normas da ABNT NBR 6023/2002

indiretas). No quadro abaixo consta sugestões que poderão ser utilizadas como pontos de 

partida para a elaboração das atividades de PCCs. 

 

Sugestões de atividades para as práticas como componentes 

aluno deve escolher: 

Lista de Atividades (sugestões) que podem ser desenvolvidas como PCC para 

aproveitamento dos componentes curriculares 

Tema Descrição

Análise de Documentos 

(Orientações 

Curriculares) 

relacionados ao ensino de 

Ciências e/ou Biologia 

Existem 

Ciências e Biologia no contexto das esferas municipal, estadual e federal, 

considerando para isso, o ensino fundamental

documentos estão on

PCN Ciências
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O aproveitamento das disciplinas que têm a prática como componente curricular

se dará com a apresentação e a avaliação de atividades propostas 

A coordenação e o colegiado de curso organizaram as disciplinas em bloc

saber: a) Morfologia; b) Ensino de Ciências; c) Genética, Ecologia e Evolução; d) 

e) Biofísica, Bioquímica e Biologia Molecular. Ao propor as atividades (PCCs), estas deverão 

contemplar relações conceituais dos saberes das grandes áreas do con

componentes curriculares do bloco, tendo em vista a discussão da prática pedagógica do 

de biologia na educação básica (ensino fundamental e médio). 

As atividades deverão ser apresentadas no formato de um texto que explicite os 

eitos do conhecimento biológico abordado, público alvo (ensino fundamental ou ensino 

médio), a justificativa para o desenvolvimento da atividade e orientações gerais para o 

desenvolvimento da proposta.  

Os textos deverão ser formatados em concordância com os seguintes aspectos: 

n, fonte 12, margens superior e esquerda (3,0cm) e 

espaçamento entre linhas de 1,5. Além disso, deverá ser empregada as 

NBR 6023/2002 para a construção da lista de referências, citações (diretas e 

indiretas). No quadro abaixo consta sugestões que poderão ser utilizadas como pontos de 

partida para a elaboração das atividades de PCCs.  

de atividades para as práticas como componentes curriculares (PCCs)

Lista de Atividades (sugestões) que podem ser desenvolvidas como PCC para 

aproveitamento dos componentes curriculares presentes nos Blocos (1 a 5)

Descrição 

Existem diferentes documentos orientadores na perspectiva curricular

Ciências e Biologia no contexto das esferas municipal, estadual e federal, 

considerando para isso, o ensino fundamental e/ou médio. Alguns desses 

documentos estão on-line e podem ser acessados em: 

PCN Ciências 
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O aproveitamento das disciplinas que têm a prática como componente curricular 

se dará com a apresentação e a avaliação de atividades propostas aos alunos 

as disciplinas em blocos, a 

nética, Ecologia e Evolução; d) Botânica; 

olecular. Ao propor as atividades (PCCs), estas deverão 

s saberes das grandes áreas do conhecimento dos 

componentes curriculares do bloco, tendo em vista a discussão da prática pedagógica do 

de biologia na educação básica (ensino fundamental e médio).  

As atividades deverão ser apresentadas no formato de um texto que explicite os 

eitos do conhecimento biológico abordado, público alvo (ensino fundamental ou ensino 

médio), a justificativa para o desenvolvimento da atividade e orientações gerais para o 

os seguintes aspectos: fonte 

 direita e inferior (2,0 

espaçamento entre linhas de 1,5. Além disso, deverá ser empregada as 

referências, citações (diretas e 

indiretas). No quadro abaixo consta sugestões que poderão ser utilizadas como pontos de 

curriculares (PCCs), o qual o 

Lista de Atividades (sugestões) que podem ser desenvolvidas como PCC para 

presentes nos Blocos (1 a 5) 

dores na perspectiva curricular para 

Ciências e Biologia no contexto das esferas municipal, estadual e federal, 

e/ou médio. Alguns desses 
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http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf

PCN 

Tecnologias)

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf

PCN + (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias)

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf

OCNEM

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf

BNCC

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/4.3_BNCC

Proposta 

http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo

%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20

Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A

1s!.pdf

Podem

de referencia (Ciências/Biologia). Por exemplo, é possível analisar a ideia de 

evolução nesse material, ou a natureza da ciência e depois discutir como isso 

pode estar relacionado ao

Análise de material 

didático (livro didático) 

 

O livro didático é o material de apoio mais utilizado no B

diferentes aná

analisar o conceito 

discutir a abordagem desses conceitos, como

história e filosofia da biologia. Outras questões como ética

também podem ser discutidos. Para ajudar

(Programa Nacional do Livro Didático) e utilizar as orientações de análise, ou 

acessar a ficha em: 

Análise de material 

didático (Jogos, quebra-

cabeças, revistas, etc.) 

Existem muitos materiais 

jogo, uma revista de palavras

desse tipo de material pode ser interessante do ponto de vista pedagóg

Os links a seguir incluem exemplos de como é possível avaliar um material 

discutindo suas possibilidades pedagógicas

Materiais Didáticos 

http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia%20
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http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf 

PCN Ensino Médio Biologia (Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias) 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf 

PCN + (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias)

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf

OCNEM (Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio)

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) - Ciências 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/4.3_BNCC

Proposta Curricular do Estado Goiás 

http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo

%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20

Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A

1s!.pdf 

Podem ser analisadas tanto questões pedagógicas, quanto relacionadas à ciência 

de referencia (Ciências/Biologia). Por exemplo, é possível analisar a ideia de 

evolução nesse material, ou a natureza da ciência e depois discutir como isso 

pode estar relacionado ao ensino do conceito na escola. 

O livro didático é o material de apoio mais utilizado no B

diferentes análises dependendo do que se objetiva. Por exemplo, é possível 

analisar o conceito de célula, ou as figuras relacionadas a ele. Também é possível 

discutir a abordagem desses conceitos, como, por exemplo

história e filosofia da biologia. Outras questões como ética

também podem ser discutidos. Para ajudar é possível acessar o Guia do PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático) e utilizar as orientações de análise, ou 

acessar a ficha em: http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/ 

Existem muitos materiais que foram produzidos com finalidade educativa, um 

jogo, uma revista de palavras-cruzadas, entre outros. Analisar as possibilidades 

desse tipo de material pode ser interessante do ponto de vista pedagóg

Os links a seguir incluem exemplos de como é possível avaliar um material 

discutindo suas possibilidades pedagógicas: 

Materiais Didáticos – como avaliar, utilizar e (re)eleborar

http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia%20
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(Ciências da Natureza, Matemática e suas 

PCN + (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias) 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf 

(Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) – Biologia 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/4.3_BNCC-Final_CN.pdf 

http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo

%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20

Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A

ser analisadas tanto questões pedagógicas, quanto relacionadas à ciência 

de referencia (Ciências/Biologia). Por exemplo, é possível analisar a ideia de 

evolução nesse material, ou a natureza da ciência e depois discutir como isso 

 

O livro didático é o material de apoio mais utilizado no Brasil, é possível fazer 

lises dependendo do que se objetiva. Por exemplo, é possível 

de célula, ou as figuras relacionadas a ele. Também é possível 

por exemplo, a relacionada à 

história e filosofia da biologia. Outras questões como ética, cidadania, etc., 

é possível acessar o Guia do PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático) e utilizar as orientações de análise, ou 

que foram produzidos com finalidade educativa, um 

cruzadas, entre outros. Analisar as possibilidades 

desse tipo de material pode ser interessante do ponto de vista pedagógico. 

Os links a seguir incluem exemplos de como é possível avaliar um material 

como avaliar, utilizar e (re)eleborar 

http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia%20-
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%20Reing/Estagio%20Supervisionado/Est_Sup_A05_MBJM_WEB_030310.pdf

Avaliação de Materiais Didáticos

https://www.researchgate.net/publication/282293764_AVALIACAO_DE_MAT

ERIAL_DIDATICO

Análise de Ambientes 

Virtuais voltados ao 

ensino de ciências e 

biologia. 

Atualmente existem vários ambientes virtuais que objetivam

Museu Virtual da Água

http://www.museuvirtualdaagua.com/scid/mvragua_v2_june/

Museu de História 

http://www.museus.ulisboa.pt/pt

Elaboração de recursos 

didáticos (Jogos, quebra-

cabeças, revistas, etc.); 

Além de analisar, é possível produzir materiai

ciências/biologia.

aluno a aprender um determinado conceito e não serem apenas “passatempos” ou 

uma diversão (embora possam ser divertidos). A seguir existem algun

podem ajudar a fundamentar essa atividade.

Material Didático no Ensino de Ciências

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/47362/1/u1_d23_v10_t06.pdf

Unidades temáticas 

inicial

http://if.ufm

Elaboração de roteiros de 

aulas práticas de ciências 

e biologia para o ensino 

fundamental e/ou médio; 

As

Elaborar roteiros de ati

muito interessante. Um exemplo de roteiro de atividades práticas pode ser 

encontrado no link: 

“Experimentoteca 

Manual de aulas práticas de ciências e biologia

http://fcjp.edu.br/pdf/20150619104130fc.pdf

Sugestão para planejamento de atividades experimentais

http://w3.ufsm.br/ppgecqv/Producao/atividades_experimentais.pdf

Elaboração de roteiros 

para aulas em espaços 

não formais de ensino e 

aprendizagem (museus, 

parques, praças, reservas 

biológicas, etc.); 

Aulas em espaços não formais de ensino necessitam ser planejadas em 

concordância com os objetivos de aprendizagem do ensino de ciências na 

educação básica. Em concordância com os blocos estabelecidos neste ato 

normativo, é possível ele

potencialidades para o ensino de ciências e biologia. Face a isso, proponha 

roteiros de aulas para esses espaços.
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%20Reing/Estagio%20Supervisionado/Est_Sup_A05_MBJM_WEB_030310.pdf

Avaliação de Materiais Didáticos 

https://www.researchgate.net/publication/282293764_AVALIACAO_DE_MAT

ERIAL_DIDATICO 

Atualmente existem vários ambientes virtuais que objetivam

Museu Virtual da Água 

http://www.museuvirtualdaagua.com/scid/mvragua_v2_june/

Museu de História Natural e da Ciência 

http://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/visita-virtual 

Além de analisar, é possível produzir materiais voltados para o ensino de 

ciências/biologia. Os materiais desenvolvidos deve, entre outras coisas, auxiliar o 

aluno a aprender um determinado conceito e não serem apenas “passatempos” ou 

uma diversão (embora possam ser divertidos). A seguir existem algun

podem ajudar a fundamentar essa atividade. 

Material Didático no Ensino de Ciências 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/47362/1/u1_d23_v10_t06.pdf

Unidades temáticas – produção de material didático por professores em formação 

inicial 

http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID28/pdf/2007_2_1_28.pdf

s aulas práticas são estratégias importantes no ensino de ciências/biologia

Elaborar roteiros de atividades práticas para alunos da Educação Básica pode ser 

muito interessante. Um exemplo de roteiro de atividades práticas pode ser 

encontrado no link: http://www.cdcc.sc.usp.br/experimentoteca/

“Experimentoteca – CDCC/USP”. 

Manual de aulas práticas de ciências e biologia 

http://fcjp.edu.br/pdf/20150619104130fc.pdf 

Sugestão para planejamento de atividades experimentais

http://w3.ufsm.br/ppgecqv/Producao/atividades_experimentais.pdf

Aulas em espaços não formais de ensino necessitam ser planejadas em 

concordância com os objetivos de aprendizagem do ensino de ciências na 

educação básica. Em concordância com os blocos estabelecidos neste ato 

normativo, é possível elencar espaços não formais que apresentam 

potencialidades para o ensino de ciências e biologia. Face a isso, proponha 

roteiros de aulas para esses espaços. 
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%20Reing/Estagio%20Supervisionado/Est_Sup_A05_MBJM_WEB_030310.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/282293764_AVALIACAO_DE_MAT

Atualmente existem vários ambientes virtuais que objetivam 

http://www.museuvirtualdaagua.com/scid/mvragua_v2_june/ 

s voltados para o ensino de 

Os materiais desenvolvidos deve, entre outras coisas, auxiliar o 

aluno a aprender um determinado conceito e não serem apenas “passatempos” ou 

uma diversão (embora possam ser divertidos). A seguir existem alguns textos que 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/47362/1/u1_d23_v10_t06.pdf 

produção de material didático por professores em formação 

t.br/eenci/artigos/Artigo_ID28/pdf/2007_2_1_28.pdf 

aulas práticas são estratégias importantes no ensino de ciências/biologia. 

vidades práticas para alunos da Educação Básica pode ser 

muito interessante. Um exemplo de roteiro de atividades práticas pode ser 

http://www.cdcc.sc.usp.br/experimentoteca/ junto com a 

Sugestão para planejamento de atividades experimentais 

http://w3.ufsm.br/ppgecqv/Producao/atividades_experimentais.pdf 

Aulas em espaços não formais de ensino necessitam ser planejadas em 

concordância com os objetivos de aprendizagem do ensino de ciências na 

educação básica. Em concordância com os blocos estabelecidos neste ato 

espaços não formais que apresentam 

potencialidades para o ensino de ciências e biologia. Face a isso, proponha 



                                        

                                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS                        
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

 

Análise da produção 

científica sobre o ensino 

de ciências e biologia; 

A pesquisa sobre a 

vertiginosamente, sobretudo com a criação de programa de pós

área. 

ensino de ciências e biologia. Dentre os blocos elencados neste ato norm

escolha uma área para analisar a produção científica (educação em ciências) e o 

que esta tem apontado para o ensino de ciências/biologia na educação básica.

Produção de materiais de 

divulgação científica 

(Revistas, blogs, sites, 

etc.) 

Texto de

ciências e biologia na educação básica. Estes textos de divulgação científica 

podem ser utilizados para se pensar as PCCs. Abaixo segue links de textos sobre 

a relação divulgação científica e en

acessados para pensar as PCCs.

Textos de divulgação científica no ensino de Ciências: uma revisão

https://periodicos.ufsc.b

Comunicação científica e divulgação

conceituais

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/6761

Ciência 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/

Portal de divulgação científica e tecnológica

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/pesquisascompletas.html

Observatório Nacional

http://www.on.br/index.php/pt

Scientific American Br

http://www2.uol.com.br/sciam/
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A pesquisa sobre a Educação em Ciências no Brasil tem crescido 

vertiginosamente, sobretudo com a criação de programa de pós

área. Parte dessa produção científica (artigos) tem como objeto de pesquisa o 

ensino de ciências e biologia. Dentre os blocos elencados neste ato norm

escolha uma área para analisar a produção científica (educação em ciências) e o 

que esta tem apontado para o ensino de ciências/biologia na educação básica.

Texto de divulgação científica tem sido utilizados como apoio ao ensino de 

ciências e biologia na educação básica. Estes textos de divulgação científica 

podem ser utilizados para se pensar as PCCs. Abaixo segue links de textos sobre 

a relação divulgação científica e ensino de ciências e alguns sites que podem ser 

acessados para pensar as PCCs. 

Textos de divulgação científica no ensino de Ciências: uma revisão

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37695/28866

Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas 

conceituais 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/6761

Ciência – Folha de São Paulo 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/ 

Portal de divulgação científica e tecnológica 

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/pesquisascompletas.html

Observatório Nacional 

http://www.on.br/index.php/pt-br/ 

Scientific American Brasil 

http://www2.uol.com.br/sciam/ 
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no Brasil tem crescido 

vertiginosamente, sobretudo com a criação de programa de pós-graduação da 

Parte dessa produção científica (artigos) tem como objeto de pesquisa o 

ensino de ciências e biologia. Dentre os blocos elencados neste ato normativo, 

escolha uma área para analisar a produção científica (educação em ciências) e o 

que esta tem apontado para o ensino de ciências/biologia na educação básica. 

utilizados como apoio ao ensino de 

ciências e biologia na educação básica. Estes textos de divulgação científica 

podem ser utilizados para se pensar as PCCs. Abaixo segue links de textos sobre 

sino de ciências e alguns sites que podem ser 

Textos de divulgação científica no ensino de Ciências: uma revisão 

r/index.php/alexandria/article/view/37695/28866 

aproximações e rupturas 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/6761 

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/pesquisascompletas.html 


