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Conhecer e compreender os recentes avanços no campo da bioinformâtica, e suas aplicações na

irea da biotecnologia.

Sequenciamento e montagem de sequências genômicas. Métodos de alinhamento de sequências

biológicas. Busca e análise nos bancos de dados biológicos. Filogenia molecular e modelos

evolucionários. Predição gênica. Predições de estruturas moleculares.

l. Histórico da bioinformática.
2. Sequências biológicas.
a) Métodos de sequenciamento.
b) Montagern de sequências.
c) Coleta e estocagem de sequências biológicas.
3. Banco de dados biológicos.
4. Alinhamento de sequências.
a) Alinhamento de pares de sequências.
b) Alinhamento múltiplos de sequências.

5. Predição fi logenética.
6. Predição de genes.

7. Classificação de proteínas e predição de estntturas

LESK, A. M. Introdução à bioinformática. São Paulo: Artmed, 2008.
MOUNT, D. W. Bioinformatics: sequence and genome analysis. New York: Cold Spring

bioinformatics [ebook]. Hoboken: Wiley, IEIIE Computer Society, c2014
and artificial intel

Harbor, 2001.
PAN, Y; WANG, J.; CHINA, M. L
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BALDI, P.; BRUNAK, S. Bioinformatics: the machine leaming approach. Cambridge: M.I.T.

Press,2001
BAXEVANIS, A. D.; OUELLETTE, B. F. F. Bioinformatics: a practical guide to the analysis

of genes and proteins. Nova Yorque: Wiley, 2004.

BOREM, A.; VIEIRA, M.L.C. Glossário de biotecnologia. Viçosa: Ed. dos Autores, 2005.

FOGEL, G.B.; CORNE, D.W.; PAN, Y. Computational intelligence in bioinformatics [ebook].
Hoboken; Piscataway: John Wiley & Sons: IEEE PRESS, c2007.

GIBAS, C.; JAMBBECK, P. Developing bioinformatics computer skills. Sebastopol: O'Reilly,

2001.
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CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Análises Clínicas

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE :

Instituto de Ciências Biomédicas
SIGLA:

ICBIM
CH TOTAL TEORICA:

60
CII TOTALPRATICA:

60
CH TOTAL:

t20
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Habilitar o aluno a usar os recursos diagnósticos do Laboratório Clínico, devendo para isso
conhecer: 1) a indicação dos exames mais frequentes; 2) as condições de coleta e processamento
das amostras e 3) a interpretação dos resultados dos exames mais comumente utilizados na
práúica diária.
Traduzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso
racional e sustentável dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos
ecossistemas, ao saneamento e à saúde hurnana, com objetivo de preservar a vida em todas as

suas formas e manifestações.

EMENTA

Hematologia: hemograma, hemossedimentação e coagulação. Bioquímica: dosagem de glicose,
tureia, creatinina, íons, proteínas, enzimas, bem como dominar algumas rnetodologias como
eletroforese e cromatografia. Microbiologia: bacteriologia, microbiologia e virologia,
dominando as metodologias de colorações específicas, semeaduras e cultivos de diversos
agentes etiológicos. Imunologia, reações sorológicas para doenças infecciosas e autoimunes,
bem como dominar algumas metodologias, tais como imunoensaio e quiroluminescência.
Parasitologia, tais como exames rotineiros de parasitologia com técnicas frequentes em nosso
meio.

-Metodologia de coleta, conservação e armazenamento dos seguintes líquidos corporais: soro,
urina, líquido amniótico, muco oervical, sêmen líquido cefalorraquiano, líquido sinovial, líquido
ascético, líquido pleural, Iíquido pericárdico, exsudato, transudado, fluido de edema.
-Considerações anatomofisiológicas e exame a físico dos líquidos corporais.
-Exame químico e microscópico dos líquidos corporais.
-Dosagens de glicose, ureia, creatinina e ácido úrico.
-Dosagens de proteínas totais e frações.
-Eletroforese de proteínas.
-Dosagem de bilinubinas.
-Dosagens de lipídeos, colesterol, HDl-colesterol, LDl-colesterol.
-Dosagem de triglicerídeos.
-Eletroforese de lipoproteínas.
-Dosagens de amilase e lipase.
-Curva de de ASAT e ALAT.das aminotransferases

Componente Curricular: Análises Clínicas (Folha I de 3)



-Curva de calibração das fosfatases. Dosagens de fosfatase a 'cida e alcalina

-Gama glutamil-transferase. CPK.IDH.
-Aldolase. Hemoglobina glicosilada' Frutosamina.

-Sódio. Potássio. Lítio. Cálcio. Fósforo. Magnésio. Cloro. Ferro Sérico. Capac. Lig. Fe.

-Fatores intereferentes nos diferentes líquidos corporais, quando submetidos aos exames físicos,

dosagens bioquímicas e outras determinações.

-Colãta de amostras de sangue venoso e arterial. IJtilizaçáo de anticoagulantes em hematologia.

Esfregaço sanguíneo e uso de corantes em hematologia.

-Contagem de hemácias, reticulócitos e leucócitos.
-Hematócrito, hemoglobina, índices hematimétricos.
-Classificação das anemias. Diagnóstico das anemias. Estudo morfológico e confecção de

laudos de série vermelha.
-Forma leucocitária. Dstudo morfológico e confecção de laudos de série branca. Diagnóstico

laboratorial da leucose aguda e crônica.
-Pesquisa de célula LE.
-Teste de focalização. PFO. VHS.
-Eletroforese cle hemoglobinas. Teste de falcizaçáo e pesquisa de hemoglobina S. Dosagem de

hemoglobina AZ eFetal.
-Contagem de plaquetas.
-sistema ABO. Sistema,Nr. Outros sistemas eritrocitários. Classificação sanguínea, direta e

reversa, em lâminas e tubos.
-Teste de Coombs (Direto e Indireto)
-D.H.P.N.
-Hemostasia.
-Coagulograma (TS, TC. PFC, RC, CP, TP/AP/RNI, Hpa, TT, PFP, fibrinogênio, etc)

-Púrpuras vasculares e plaquetárias.
-Coagulopatias adquiridas e hereditárias. Diagnóstico das doenças hemorrágicas.
-Princípios de imunohematologia aplicados ao banco de sangue.

-Controle e qualidade em hematologia.
-Observação microscópica de lâminas catalogadas de arquivo selecionado.
-Correlação clínico-laboratorial e interpretação do hemograma.
-Correlação clínico-laboratorial e interpretação do coagulograma.

MOTTA, V.T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e interpretações. 5 ed. Rio de

Janeiro: MedBook, 2009.
ROSENFELD, R. Fundamentos do hemograma: do laboratório à clínica. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2007.
SMITH, C.; MARKS, A. D.; LIEBERMAN, M. Bioquímica médica básica de Marks: uma

abordagem clínica. Porto Alegre: Artmed, 2007.
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BURTIS, C. A.; BRUNS, D. E. Tietz fundamentos de química clínica e diagnóstico molecular.

Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

DE CARLI, G. A. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório para o
diagnóstico das parasitoses humanas. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 20 [ l.

cB.H. REYN 5 ed. PortoIA.P
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Alegre: Artmed, 201 l.
STRASINGER, S. K.; LORENZO M.S. Urinálise e fluidos corporais. 5 ed. São Paulo: Livraria
Médica Paulista Editora, 2009.
VERRASTRO, T. (Coord.). Hematologia hemoterapia: fundamentos de morfologia, fisiologia,
patologia e clinica. São Paulo: Atheneu, 1998.
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cónrco: COMPONENTE CI]RRICULAR:
Avaliação de Impacto Ambiental para Biólogos

T]NIDADE OFERTAÀITE:
Instituto de

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
60

CH TOTAL PNÁTTCI:
0

CH TOTAL:
60
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Identificar os principais tipos de impacto ambiental. Aplicar os principais métodos de avaliação
de impacto ambiental. IdentiÍicar e interpretar a importância dos estudãs do Impacto ambiental.

Conhecer os principais métodos de avaliagão de impacto ambiental. Recoúecer os principais
tipos de impacto ambiental para arealizaçáo de exame sistemático dos Impactos ambientais.

. A origem da AIA e atuais tendências mundiais de sua aplicação.

. Introdução a aplicação do AIA no Brasil.
' Orientações básicas püa.?condução de processos de avaliação de Impacto ambiental: agentes
sociais envolvidos, procedimentos e ferramentas.
. O processo de avaliação de impacto ambiental e seus objetivos
. Elaboração do termo de referênciapaÍaestudos ambientais.
. Acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais.

CUNHA, S. B'; GUERRA, A. J. T. Avaliação e perícia ambiental. Rio de Janeiro: Betrand
Brasil,2013.
PHILIPPI Jr., A.; RoMERo, M. A.; BRUNA, G. c. curso de eestão ambiental. Barueri:
Manole,2004.
SÁNCtmZ, L. H. E. Avaliacão de impacto ambiental: conceitos e métodos. São paulo: Oficina
de Textos, 2013.

CFBIO. Resolugão no tl.,.de 05 de julho de 2003. Dispõe sobre a regulamentação para
"Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" por atividade profissioial no âmbito dasatividades inerentes à profissão de Biólogà. Disponível em:
http://www.cfbio.gov.brlResolucoes-cFBio. Acesso em: 25 abr. 20 1 g.

asobre ade 1996CFBIO. de 02 de
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concessão de Termo de Responsabilidade Técnica em Análise e Controle de Qualidade Físico-
química e Microbiológica de Águas, inclusive as de Abastecimento Público. Disponível em:
http://www.cfbio. gov. brlResolucoes-CFBio. Acesso em: 25 abr. 20 I 8.
CFBIO. Resolugão no 301, de 08 de dezembro de 2012. Dispõe sobre os procedimentos de
captura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais vertebrados in situ e ex situ, e dá
outras providências. Disponível em: http://www.cfbio.gov.brlResolucoes-CFBio. Acesso em:25
abr.2018.
CFBIO. Resolucão no 350, de l0 de outubro de2014. Dispõe sobre as diretrizes paraaatuaçáo
do Biólogo em Licenciamento Ambiental. Disponível em: htÍp:llwww.cfbio.gov.brlResolucoes-
CFBio. Acesso em:25 abr,2018.
CFBIO. Resolução no 374, de 17 de junho de 2015. Dispõe sobre a atuação do Biólogo em
Gestão Ambiental. Disponível em: http:llwww.cfbio.gov.brlResolucoes-CFBio. Acesso em: 25
abr.20l8.
CFBIO. Resolucão no 384,de 12 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a atuação do Biólogo no
controle de vetores e Pragas sinantrópicas. Disponível em:
http://www.cfbio. gov. brlResolucoes-CFBio. Acesso em: 25 abr. 20 I 8.
CFBIO. Resolugão no 449, de 23 de outubro de 2017: Dispõe sobre as diretrizes para a atuação
do biólogo em Paisagismo. Disponível em: http://www.cfbio.gov.brlResolucoes-CFBio. Acesso
em:25 abr. 2018.
PINTO, M. N. Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas.2 Edição. Brasília: Editora da
UnB, 1994.
SANTOS, L. M. M. Avaliacão ambiental de processos industriais. São Paulo: Oficina de
Textos, 201l.
TAYLOR, G R. A ameaca ecológica. São Paulo: Verbo, EDUSP, 1978.
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cónrco: COMPONENTE CURRICULAR:
Aquicultura

I]NIDADE ACAD CA OFERTANTE:
Instituto de

CH TOTAL CA: CH TOTAL TICÀ:
30 30

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL:
60

Desenvolver uma visão holística sobre a produção de organismos aquáticos em equilíbrio com
os ecossistemas. Analisar as principais características fisico-químicas dos ambientes
limnológicos e as influências bióticas e abióticas sob a variação das mesmas. Caracteúzar as
comunidades aquáticas quanto à sua estrutura e funcionamento nos ecossistemas aquáticos.
Avaliar a relação entre o extrativismo e a aquicultura visando a manutenção das espécies em seu
habitat. Conhecer as principais espécies cultivadas no Brasil, avalianáo o cicló de vida das
mesmas e seus principais sistemas de cultivo. Discutir sobre a cadeia produtiva da aquicultura
ornamental e o extrativismo. Exemplificar protocolos de prevenção, tratamentos e medidas
mitigadoras de impactos gerados pela aquicultura, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Importância social, econômica e ambiental da aquicultura. Características gerais da aquicultura
continental e marinha. Estrutura e funcionamento de ecossistemas aquáiicos. Os ambientes
estudados pela limnologia. Comunidades aquáticas como unidades dê estudos. A produção
aquícola mundial, nacional e regional e sua importância. Sistemas de produção e principais
espécies cultivadas. Panorama da aquicultura ornamental no Brasil e no mundó. O conceito de
sustentabilidade e sua aplicação no desenvolvimento da aquicultura.

Aquicultura geral. Panorama da aquicultura continental e marinha. Ecossistemas aquáticos
Limnologia geral. Comunidades aquáticas. Extrativismo versus Aquicultura. Aquicultura
ornamental. Aquicultura sustentável.

HICKMAN, J.R.; CLEVELAND, p.; ROBERTS, L. s.; LARSoN, A. princípios integrados de
zoolggia. I I ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
MILLE& G.T.; SPOOLMAN, S.E. Ecologia eiusteÍrtabilidade. São Paulo: Cengage Learning,
2013.

J.G T. M. São Paulo: Oficina de T 2008.

Componente Curricular: Aquicultura (Folha I de2)
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CASTAGNOLLI, N. et al. Criacão de peixes de agua doce. Jaboticabal: FUNEP, 1992.
ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Interciência,20ll.
FURTADO, J. F. R. Piscicultura: uma alternativa rentável. Guaíba: Agropecuária,1995.
VALENTI, W. C. Criagão de camarões em águas interiores. Jaboticabal: FIINEP, 1996.
VAZZOLER, A. E.A. M. Manual de métodos para estudos biológicos de populagões de peixes:
reprodução e crescimento. Brasília: CNPq, 1982.
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CODIGO:
INBIO39OO2

COMPONENTE CURRICULAR:
Bem Estar Animal

T]NIDADE ACADÊMICA OF'ERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
45

CH TOTAL PNÁTTCA:
15

CH TOTAL:
60

Compreender o conceito de bem estar animal e levantar questões associadas ao tema;
Caracterizar bem estar para diferentes espécies animais; Aplicar à área em questão conceitos
referentes ao estudo do comportamento animal; Buscar meios para reduzir o sofrimento de
animais sob o cuidado humano; Descrever metodologias utilizadas para eliminar, reduzir ou
amenizar comportamentos estressantes em animais; Traduzir, para o exercício profissional, o
conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso racional sustentável dos recursos naturais,
associados à manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, ao saneamento e saúde humana,
objetivando a preservação da vida em todas as suas formas e manifestações.

Conceitos, indicadores e aplicabilidade de bem estar animal. Interações homem-animal. Ética e
bem estar. Educação humanitária. Organizaçóes de bem estar animal. Legislação de proteção.
Animais de produção e de trabalho. Animais utilizados para entretenimento e em experimentos.
Animais de companhia. Animais silvestres cativos. Eutanásia.

Princípios de etologia aplicados ao bem estar animal;
Introdução a bem-estar animal;
Avaliação do bem-estar e as Cinco Liberdades;
Indicadores fisiológicos de bem-estar;
Indicadores imunológicos e de produção de bem-estar;
Indicadores comportamentais ;

Interações homem-animal;
Introdução à ética do bem-estar animal;
Educação humanitaria;
Organizações de bem-estar animal;
Legislação de proteção;
Exploração comercial da vida silvestre;
Animais de produção e de trabalho;
Animais utilizados para entretenimento e em experimentos;
Animais de companhia;
Eutanásia
Manejo de animais silvestres;
A religião e os animais;
Guerra e desastres naturais.

Componente Curricular: Bem Estar Animal (Folha 1 de 2)
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BROOM, D.M.; FRASER, A. F. Comportamento e bem-estpr de animais domésticos. Barueri:
Manole,2010.
DEL-CLARO, K. Introdugão à ecologia comportamental: um manual paru o estudo do
comportamento animal. Rio de Janeiro: Technical Books,2010.
DEL-CLARO, K.; PREZOTO, F. As distintas faces do comportamento animal. Jundiaí:
Sociedade Brasileira de Etologia: Conceito, 2003.

I{ENRIQUE, I. M. A (des)protecão dos animais: abordagens filosóficas, sociais e jurídicas.
Santos: Comunicar, 2006.
KREBS, J. R.; DAVIES, N. B. Introducão à ecologia comportamental. São Paulo: Atheneu,
1996.
LUDTKE, C. B. et al. Abate humanitiítio de aves. Rio de Janeiro: WSPA, Brasil,2010.
LUDTKE, C. B. et al. Abate humanitiárip de suínos. Rio de Janeiro: WSPA, Brasil,20l0.
SINGER, P. Libertagão animal. São Paulo: WMF Martins Fontes,2010.
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CODIGO:
INBIO3I5O2

COMPONENTE CURRICULAR:
Biologia da Conservação

ITNIDADE ACADEMICA OFERTANTE :

Instituto de Biologia
SIGLA:

INBIO
CH TOTAL TEORICA:

60
CH TOTAL PRATICA:

0
CH TOTAL:

60

Entender e avaliar os impactos humanos sobre as espécies e seus ecossistemas e desenvolver
abordagens para minimizar estes impactos. Demonstrar a importância da conservação da
biodiversidade e da preservação do meio ambiente com vistas à sustentabilidade ambiental.
Capacitar o aluno sobre conceitos teóricos e abordagens práticas ligadas à temática Conservação
e Diversidade Biológica, de forma a facilitar que o mesmo tenha condições de entender e
posteriormente desenvolver trabalhos técnico-científicos desenvolvidos sobre esta temática.
Traduzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso
racional sustentável dos recursos naturais, associados à manutengão e equilíbrio dos
ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a preservação da vida em todas as
suas formas e manifestações.

Manejo e Conservação da Diversidade Biológica. Ameaças à Diversidade Biológica.
Conservação e Manejo de Populações e Espécies. Conservação de Comunidades e
Ecossistemas. Conservação e Desenvolvimento Sustentável.

CONSERVAÇÃO E DTVERSIDADE BIOLOGICA
O que é Biologia da Conservação; Distribuição da diversidade biológica; Quanto está sendo
perdido; Valoração da Biodiversidade.
AMEAÇAS A DTVERSIDADE BIOLOGICA
Perda de hâbitat; Poluição e Mudanças-Climáticas, Superexploração, Introdução de espécies;
MONITORAMENTO DE POPULAÇÕES
Os problemas de pequenas populações;.Análise de viabilidade populacional.
CONSERVAÇÃO DE POPULAÇÕES E ESPECIES.
Fogo e Biodiversidade; Vulnerabilidade à extinção; Categorias de conservação de espécies
CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVÊL
Critérios para seleção de Unidades de Conservação; Análise de lacunas; Hotspots e Ecorregiões;
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação; A Lei de Proteção à Vegetação Nativa

BEGON, M.; IIARPER, JL.; TOWSEND, C.R.Ecologia: de indivíduos a Ecossistemas. 2 ed.
Porto 2007.

Componente Curricular: Biologia da Conservação (Folha I de 2)
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PRIMACK, R.B.; RODRIGUEZ, E. Biologia da conservacão. Londrina: Gráfica e Editora
Midiograf,200l.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. 6 ed. Rio Janeiro: Guanabara Koogan, 2010

CARUSO, R. Cerrado brasileiro: desenvolvimento, preservação e sustentabilidade. Campinas:
Cargill,1997.
CULLEN, L., RUDRAN, R.; VALADARES-PÁDUA (orgs.). Métodos de estudo em biologia
da conservacão e manejo da vida silveshe. Curitiba: Editora da UFpR, 2003.
GOTELLI, N.J. Ecologia. Londrina: Editora Planta,2007.
ROCHA, C.F.D., BBRGALLO, H.G., SLUYS, M.V.; ALVES, M.A. (orgs.) Biologia da
conservagão: essências. São Carlos: Editora Rima, 2006.
wrLSoN, E.o. Diverqidade da vida. Rio de Janeiro: companhia das Letras, 1992.
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CODIGO:
INBIO39OO3

COMPONENTE CURRICULAR:
Biologia Marinha

I]NIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL iNÁrrCA:
60

CH TOTAL:
90
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Discutir os principais aspectos da biologia de organismos marinhos, assim como a relação do
ser humano com esses ambientes, reforçando a necessidade de elaboração de propostas de uso
sustentável dos recursos provenientes dos ambientes marinhos;
Realizar leitura de textos científicos, incentivando o trabalho em equipe, a criatividade, a
organizaçáo e a apresentação de ideias;
Possibilitar o contato com o trabalho de campo em ambientes marinhos costeiros;
Fornecer subsídios para identificação dos principais grupos de organismos presentes em
ambientes marinhos costeiros.

Ecossistemas marinhos: estudo dos fatores físico-químicos e das comunidades presentes.
Fatores bióticos e abióticos que regulam a distribuição e diversidade das comunidades marinhas
planctônicas, bentônicas e nectônicas presentes nos diferentes ambientes litorâneos (praias,
costões rochosos, manguezais e estuários) e de águas profundas. A Ecologia e as adapiações
fisiológicas e comportamentais dos organismos presentes na região éntre-marés e nos
manguezais. Técnicas para coleta, fixação, conservação e identificação de organismos
marinhos, assim como sua manutenção em aquários.

Características gerais dos oceanos, geografia e geomorfologia, principais fatores físicos e
químicos, ciclagem de nutrientes, produtividade;
Organismos marinhos e processos ecológicos: biodiversidade marinha, domínios pelágico e
bentônico, classificação dos organismos: plâncton, nécton, bentos, padrões de desenvúvimento
e estratégias reprodutivas;
Comunidades planctônicas: Definições, principais componentes, adaptações, distribuição
espacial e temporal;
Comunidades de substratos consolidados: costões rochosos (fatores ambientais e adaptações dos
organismos, padrões de zonação, interações) e recit-es de coral (distribuição, biodiversidade e
interações);
Comunidades de substratos não consolidados: praias e ambientes arenosos e lodosos de
infralitoral e mangues (fatores ambientais e adaptações dos organismos, padrões de distribuição
dos organismos);
Métodos de coleta de organismos marinhos;
Comunidades de grandes profundidades e de regiões polares;
Pesca e em ambiente marinho comercialmente no

Componente Curricular: Biologia Marinha (Folha I de 2)
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Brasil, sustentabilidade, perspectivas;
Principais desafios à conservação de ecossistemas marinhos no Brasil;
Elaboração e desenvolvimento de atividades práticas em laboratório e em campo

$

BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. Invertebrados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007
CASTRO, P.; HUBER, M.E.Biologia marir-rha. Porto Alegre: AMGH,2012.
PEREIRA, R.; SOARES-GOMES, A. Biologia marinha. São Paulo: Interciência,2009.

AMARAL, C. Z.; RIZZO, A. E.; ARRUDA, E. P. Manual de identificação dos invgrtebrados
marinh.os da região.sudeste-sul do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2006.
LAVRADO, H. P.; VIANA, M. S. Atlas de invertebrados marinhgs da fegião central da zona
econômica exclusiva brasilgira. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007.
IIYBAKKEN, J. W. Marine biology: an ecological approach. San Francisco: Benjamin-
Cummings,2001.
POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; IIEISER, J. B. A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu,
2008.
RIBEIRO-COSTA, C.; ROCHA, R.M.Invgrtebrados: manual de aulas práticas. Ribeirão Preto:
Holos,2006.
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Conhecer os conceitos fundamentais de Biologia Molecular.
Compreender as noções básicas sobre a estrutura, organização e funcionalidade dos ácidos
nucléicos tanto em células procarióticas como em células eucarióticas.
Compreender as técnicas básicas utilizadas em Biologia Molecular.

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNOM

FICHA DE COMPONENÍE. CURRICULAR

CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Biologia Molecular

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
Instituto de Biotecnologia

SIGLA:
IBTEC

CH TOTAL TEORICA:
45

CH TOTAL PRÁTICA:
15

CH TOTAL:
60

Histórico da Biologia Molecular. Estrutura dos ácidos nucléicos. Organizaçáo da cromatina e
estrutura dos cromossomos. O conceito de gene. Mecanismos de replicação de DNA em
procariotos e eucariotos. Aspectos moleculares das mutações, recombinações e reparo de DNA.
Transcrição e processamento do RNA. Mecanismos de regulação da expressão em procariotos e
eucariotos. Transposons. Tecnologia do DNA recombinante. Enzimas de restrição. Vetores e
clonagem molecular. Bibliotecas genômicas e de cDNA. Transformação bacteriana. PCR.
Eletroforese de ácidos nucléicos. Técnicas de hibridação molecular. Seqüenciamento de DNA e
Genômica.

componentes e estrutura dos ácidos nucléicos e organização da cromatina;
Replicação do DNA;
Organização gênica em procariotos e em eucariotos;
Transcrição e processamento do RNA;
O Código genético e Síntese de proteínas (Tradução);
controle da expressão gênica em procariotos (sistema operon) e eucariotos;
Mutação reparo do DNA;
Técnicas de marcadores moleculares, PCR e RFLP (fundamentos, análise e aplicações);
Tecnologia do sequenciamento do DNA;
Técnica do DNA recombinante (enzimas de restrição e vetores de clonagem);
conceitos de bibliotecas genômicas e de cDNA (construção e aplicações);
Noções básicas sobre Genômica, Transcriptômica, Proteômica e Interatoma.

ALBERTS, B.; JOHNSoN, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; RoBERTS, K.; WALTER, p. Biologia
molecular da célula. 5ed. Porto Alegre: Artmed,20l0.
GRIFFIT A.J WES S.B DOEBLEY J.S. R.
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ALBERTS ET AL. Molecular biolog), of the cell. 3 ed. New York: Garland,1994.
COOPER, G.M. A célula: uma abordagem molecular.2 ed. Porto Alegre: Artmed,200l

E. M. F. Bases da biolosia celular e molecular. 2 ed
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
HOLTZMAN, E.; NOVIKOFF, A. B. Células e estrutura celular. 3 ed. Rio de Janeiro:
Interamericana, 1985.
WATSON, J.D.; BAKER, T.A.; BELL, S.P.; GANN, A.; LEVINE, M.; LOSICK, R. Biologia
molecular do gene. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

DE ROBERTIS, E. D. P.;DE ROBERTIS,

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNUU

10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de bioq@. 5 ed. Porto Alegre
Artmed, 201 l.
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CODIGO:
INBIO39O04

COMPONENTE CURRICULAR:
Biologia Reprodutiva de Plantas

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL PRATICA:
30

CH TOTAL:
60

Discutir a evolução do processo reprodutivo nos grandes grupos de plantas de forma a entender
a reprodução nas AngiosperÍnas. Estudar em detalhe o ciclo de vida e a reprodução das

Angiospermas. Discutir as pressões evolutivas e as consequências do processo reprodutivo nas

plantas. Discutir a morfologia e biologia floral com ênfase nas síndromes e adaptações aos

diferentes vetores bióticos e abióticos. Estudar os diferentes tipos de polinizadores bióticos, seus

requisitos alimentares e estratégias de forrageamento. Discutir as adaptações para direcionar o
fluxo de pólen e a fisiologia e genética de sistemas de incompatibilidade. Estudar o
desenvolvimento de frutos e sementes, bem como as adaptações morfológicas e fisológicas para
o processo de dispersão. Discutir as consequências destes processos para a organização de
ecossistemas e para a conservação ambiental. Entender como estes processos podem afetar
agroecossistemas e o uso sustentavel dos serviços de polinização. Traduzir, para o exercício
profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso racional sustentável dos
recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, ao saneamento e

saúde humana, objetivando a preservação da vida em todas as suas formas e manifestações.

Evolução do processo reprodutivo nas AngiospeÍrnas e nas plantas de uma maneira geral.
Processos fisiológicos e ecológicos envolvidos e o papel das adaptações mofológicas para o
funcionamento do processo de polinização e dispersão. Consequências destes processos para a

organizaçáo e conservação de ecossistemas naturais bem como paraautilizaçáo sustentável dos
serviços de polinização em agroecossitemas.

Introdução e história dos estudos sobre reprodução de plantas.
Reprodução de plantas: evolução e escopo dos estudos.
Noções básicas de morfologia vegetal e métodos de estudo.
Ciclo reprodutivo das angiospermas e suas conseqüências evolutivas
Fenologia e dinâmica de floração
Sistemas de polinização. Evolução dos sistemas de polinizagão e síndromes adaptativas
Visitantes e recursos florais
Sistemas de reprodução: Autogamia vs. Xenogamia. Adaptações morfológicas,
comportamentais e sistemas sexuais.
Sistemas de incompatibilidade.
Frutificação e dispersão: aspectos morfológicos e fisiológicos

do de e estabelecimento.
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Polinização, dispersão e estrutura de comunidades: Padrões geográficos e ecológicos e estudos

comunitarios.
Biologia reprodutiva e conservação ambiental.

Reprodução, serviços ambientais e botânica econômica.

IMpERATRIZ-FONSECA, V.L. et al. (org). Polini4adores no Brasil: contribuigão e
perspectivas para a biodiversidade, uso sustentável, conservação e serviços ambientais. São

Paulo: EDUSP,2012.
RAVEN P.H., EVERT R.F.; EICHHORN S.E. Biologia vqgetal. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan,2007.
TAIZ,L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2003'

cuTLER, D.F.; BOTHA, T.; STEVENSON, D.W. Anatomia vegetal: uma abordagem

aplicada. Tradução: Marcelo Gravina de Moraes. Porto Alegre: Artmed, 2011.

ruDD, W.S. et al. Plant systematic. Sunderland: Sinauer,2008.

SALISBURY, F.B.; ROSS, C.W. Fisiologia das plantas. São Paulo: Cengage Leaming,2013.

SOUZA, V.S.; FLORES, T.B.; LORENZI, H. Introducão à botânica: morfologia. Nova Odessa:

Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2013.

YAMAMOTO, et al. Uso sustentável e restauração da diversidade dos polinizadores autóctones

na agricultura e nos ecossistemas relacionados: planos de manejo. Brasília: Ministério do Meio

Ambiente : FUNBIO, 2014.
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CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Biossegurança, Higiene e Segurança do Trabalho

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE :

Instituto de Biotecnologia
SIGLA:

IBTEC
CH TOTAL TEORICA:

30
CH TOTAL PRATICA:

0
CH TOTAL:

30

Adquirir noções básicas sobre biossegurança em laboratórios e conscientizar os acadêrnicos
sobre a impoftância em seguir e ser agente multiplicador das norrnas de biossegurança no
ambiente de trabalho e no meio ambiente.
Fornecer conhecimentos básicos de higiene e segurança do trabalho (HST) que capacitem o
aluno a identificar, interpretar tecnicamente e avaliar os riscos à sua saúde no ambiente de
trabalho e nos demais setores de atividade econômica, visando o projeto e gerenciamento de
soluções para a redução/eliminação destes riscos.
Compreender as normas gerais de biossegurança.
Compreender os conceitos de risco, a sua classificação, avaliação e controle.
Entender o que são os riscos biológicos, sua classificação.
Compreender os níveis de biossegurança (NBS).
Dar especial irnportância a Lei de Biossegurança (lei no. ll.l05). Resoluções e instruções
normativas e aos Organismos Geneticamente Modificados (OGM).
Entender os níveis de biossegurança laboratorial, orientando para a utilizaçáo de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) como as cabines de segurança biológica. Normas
para setores de limpeza e esterilização no laboratório. Calor úmido e seco. Equipamentos
potencialmente danosos ao laboratorista e meio ambientes
Compreender as atividades de biossegurança com animais de laboratório e biotérios.
Compreender as medidas cle biossegurança com produtos químicos (tóxicos, muito tóxicos,
corrosivos, inflamáveis, neurotóxicos, carcinogênicos).
Dar especial importância ao tratamento de resíduos biológicos e químicos e a profilaxia de
doenças ocupacionais para os laboratoristas.
Conhecer a legislação existente sobre higiene e segurança do trabalho;
Conhecer os principais riscos encontrados no ambiente de trabalho;
Noções de acidente de trabalho e doença do trabalho;
Principais órgãos institucionais relacionados com a higiene e segurança no trabalho.

Biossegurança em laboratórios e manipulação de organismos patogênicos e/ou geneticamente
modificados. Instalações para laboratórios. Geração, manuseio, transpoúe e descarte de lixo.
Princípios das Leis de Biossegurança e agentes físicos. Biossegurança e agentes químicos.
Biossegurança e agentes biológicos. Biossegurança e agentes biologicamente modificados.

lina dea e do
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- Histórico sobre a higiene e segurança do trabalho;
- Noções de acidente de trabalho e doença do trabalho;
- Riscos encontrados no ambiente de trabalho: fisicos, mecânicos, elétricos, químicos,
biológicos, incêndio, ergonômicos e psicossociais.
- Legislação básica sobre higiene e segurança do trabalho, apresentação das norÍnas
regulamentadoras (NRs)
- Equipamentos de proteção EPI e EPC;
- Noção de prevenção de incêndios;
- Noções de primeiros socoÍros;
- Segurança em laboratórios de pesquisa.
- Segurança em biotérios e no manejo de animais.
- Descrição da CIPA E SESMT;
- Preparação de mapa de riscos e de árvore de causas.
- PPRA e PCMSO - Programas institucionais de prevenção.
- Introdução. Lei de Biossegurança - No 8974195
- Normas gerais de biossegurança. Relacionadas ao Laboratorista, à manipulação de materiais
de laboratório, aos equipamentos, aos produtos químicos.
- Níveis de biossegurança. NBSI, NBS2, NBS3, NB54.
- Animais de laboratórios nos diferentes níveis de biossegurança.
- Normas de esterilização e desinfecção. Calor úmido, calor seco.
- Normas para os setores de limpeza e esterilização no laboratório.
- Equipamentos potencialmente danosos ao laboratorista e meio ambiente.
- Medidas de biossegurança com produtos químicos. Inflamáveis, carcinogênicos, neurotóxicos.
- Cabines de segurança biológica. Classe I, classe II e classe III.
- Tratamento do lixo biológico e químico gerados em laboratórios.
- Profilaxia de doenças ocupacionais para os laboratoristas.
- Biossegurança e agentes biológicos. Biossegurança e agentes biologicamente

modificados.Zl33

(g

BEAGLEHOLE, R.; BONITA, R.; KJELLSTROM, T. Basic epidemiology. Genova: World
Heath Orgarization, I 99 4.

CARDELLA, B. Seguranca no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística:
segurança integrada a missão organizacional com produtividade, qualidade, preservação
ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999.
ENGELHARDT JR., H. T. Fundamentos da bioética. São Paulo: Loyola, 1998.

ARAUJO, G. M. Notmas regulamentadoras comentaclas e ilustradas: legislação de segurança e
saúde no trabalho. v. L e2. Rio de Janeiro: Livraria Virtual, 2011.
COSTA, S. F. I.; OSELKA, G.; GARRAFA, V. Iniciação à bioética. Brasília, DF: Conselho
Federal de Medicina, 1998.
MENDES, R. (Org.). Patologia do trabalho. São Paulo: Atheneu, 1995.
VALLE, S.; TEIXEIRA, P. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 1996.
-Legislações específicas (MPs , Leis, Decretos, Resoluções, Inst.Normativas, Portarias, Atos e
Normatizações):
www.anbio.org.br
www br
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www.ms.gov.br
http ://www. segurancaetrabalho.com. br
http ://www.nrfacil.com. br
http ://www. instcut. org. brlPubl icacoes.htm
- Portais do Governo brasileiro
http://portal.mte. gov. brlportal-mte
http: I / portaL mte. gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras- I .htm
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CODIGO:
INBIO39OO9

COMPONENTE CURRICULAR:
Ecofisiologia Vegetal

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE :

Instituto de Biologia
SIGLA:

INBIO
CH TOTAL TEORICA:

30
CH TOTAL PRATICA:

30
CH TOTAL:

60

Conhecer as tecnologias disponíveis ao uso racional sustentável dos recursos naturais,
associados à manutenção e equilíbrio dos ecossistemas;
Compreender o funcionamento das plantas e a sua relação com o ambiente buscando a
preservação da vida em todas as suas formas e manisfestações;
Compreender o metabolismo vegetal em função das mudanças nos fatores ambientais bem como
as técnicas experimentais que permitam a avaliação das características fisiológicas dos vegetais
em condições naturais de crescimento.

O ambiente como fator de estresse e sua influencia no desenvolvimento vegetal. O metabolismo
vegetal e suas variações em resposta ao ambiente. Relação entre estrutura e função como
mecanismos adaptativos. Condução de observações e experimentos de campo e/ou laboratório
na ârea de ecofisiologia.

O AMBIENTE COMO FATOR DE ESTRESSE
Definição de estresse. Características fisicas e químicas do ambiente como fator de estresse.
Fitofisionomias e os diferentes estresses.
O METABOLISMO VEGETAL E SUAS VAruAÇÕES EM RESPOSTA AO AMBIENTE.
Obtenção de água e nutrientes pelos vegetais, com ênfase nas variações em resposta ao
ambiente.
O metabolismo do carbono e suas variações em resposta ao ambiente.
Germinação, crescimento, desenvolvimento e suas variações em resposta ao ambiente.
RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA E FUNÇÃO COMO MECANISMOS ADAPTATTVOS
Adaptações estruturais dos vegetais que auxiliem o suprimento de água e nutrientes minerais.
Adaptações estruturais dos vegetais que maximizem o metabolismo do carbono.
Adaptações estruturais que favoreçam o desenvolvimento e crescimento vegetal em resposta às
variações ambientais.

KERBAUY, G. B. Fisiologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
LARCHER" W. Ecofisiologia vegetal. São Paulo: EPU, 1986.

L. 2004.ArtmedPortoE.

Componente Curricular: Ecofisiologia Vegetal (Folha I de 2)
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FERREIRA, A.G.; BORGI{ETTI. F. Germinagão: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed
Editora,2004.
GUREVITCH, J.; SCHEINER, S. M.; FOX, G. A. Ecologia vegetal. Porto Alegre: Artmed
Editora,2009.
LAMBERS, H.; CHAPIN III, S. T.; PONS, T. J. Plant physiological ecologv. Berlim: Springer,
2008.
LÜTTGE, U. Physiological ecology of tropical plants. Berlim: Springer,2008.
SALISBURY, F.B.Fisiologia das plantas. São Paulo: Cengage Learning,20l3.

Componente Curricular: EcoÍisiologia Vegetal (Folha 2 de 2)



CODIGO:
INBIO3I40l

COMPONENTE CURRICULAR:
Ecologia Comportamental

IINIDAI)E ACADEMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
45

CH TOTAL PRATICA:
l5

CH TOTAL:
60

@ UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBBRLÂNDIA

Definir, compreender e promover uma síntese geral dos aspectos ecológicos evolutivos ligados

a etologia dos organismos (histórias de vida e interações). Caracterizar os padrões e processos

etológicos existentes nos diferentes aspectos dos sentidos biológicos animais. Explorar a

observação, comparação e manipulação experimental como ferramentas básicas para o teste de

hipóteses e previsões dentro do modelo hipotético dedutivo clássico, aplicado à

etologia/comportamento/ecologia comportamental. Compreender o sentido de bem-estar animal

e enriquecimento animal, reponsabilidade e ética no trato com animais de cativeiro (laboratório
e zoológico).

Conceito básicos; A elaboração de um projeto de pesquisa e manipulação experimental em

comportamento animal; Aspectos históricos e evolutivos do comportamento animal; Etogramas
ou repertórios comportamentais; Evolução do comportamento em animais atuais; Adaptação e
sinaiJ de comunicação; Orientação espacial; Comportamento alimentar; Area de vida e

territorialidade; Ecologia e Interações; Ecologia do comportamento anti-predatório; Coloração
Animal; Táticas Reprodutivas e Sistemas de Acasalamento; Ecologia do Comportamento
Social; Bem Estar Animal e enriquecimento ambiental.

Introdução ao estudo do comportamento animal
Como observar um comportamento?
1) Definição de termos 2) Observação e registro 3) Amostragem
Os passos na elaboração de um projeto de pesquisa em comportamento animal.
Explorar os aspectos teóricos e a manipulação experimental em: Comportamento e evolução -
vias históricas - comportamento de animais extintos
Etogramas ou repertórios comportamentais
Evolução do comportamento em animais atuais
Adaptação e sinais de comunicação
Orientação espacial
Comportamento alimentar
Encontrando um local para viver: área de vida e territorialidade. Ecologia e Interações a)

lnterações multitróficas e comportamento b) Simbioses
Ecologia do Comportamento anti-predatório
Coloração Animal
Táticas e Sistemas de Acasalamento.

Componente Curricular: Ecologia Comportamental (Folha I de 2)
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Ecologia do Comportamento Social
Bem Estar Animal e enriquecimento ambiental

(g

BEGON, M.; HARPER, JL.; TOWSEND, C.R. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 2 ed.

Porto Alegre: Artmed, 2007.
DEL-CLARO, K Introdução à ecologia comportamental: um manual para o estudo do

comportamento animal. São Paulo: Technical Books,2010.
KREBS, J. R.; DAVIES, N.B. Introdução à e,cologia comportamental. São Paulo: Atheneu,

1996.

ALCOCK, J. Comportamento aqimal: uma abordagem evolutiva. Porto Alegre: Artmed,20l l.
DARWIN, C. A expressão dps emogões no homerq g nos animais. Tradução: L.de S. L. Garcia.
A expressão das emoções no homem e nos animais. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009.

DEL-CLARO, K.; PREZOTO, F.; SABINO, J. As distintas fpces do comportamento Animal. 2

ed. rev. amp. Valiúos-SP: Aúanguera Educacional, 2008.
DEL-CLARO, K.; TOREZAN-SILINGARDI, H. M. Ecologia das interações plantas-animais.

São Paulo: Technical Books, 2012.
WRIGHT, R. The moral animal: the new science of evolutionary psychology. Nova York:
Pantheon Books, 1994.
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CODIGO:
TNBIO39OlO

COMPONENTE CURRICULAR:
Ecologia de Bentos

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL PRÁTICA:
30

CH TOTAL:
60

Discutir os principais conceitos relacionados à ecologia de organismos bentônicos de águas
continentais; Realizar leitura de textos científicos; Desenvolver o trabalho em equipe, a
criatividade, a organizaçáo e a apresentação de idéias; Realizar trabalhos de campo; Identificar
dos principais grupos de invertebrados bentônicos de águas continentais; Exercitar a capacidade
de observação, elaboração de hipóteses e delineamento metodológico, visando o
desenvolvimento de mini-projetos de pesquisa.

.i;.t,r;: f j',iirW;:'

Os principais grupos de organismos bentônicos de águas continentais. Fatores bióticos e
abióticos que interferem na distribuição e diversidade das comunidades bentônicas presentes em
ambientes lóticos e lênticos. lnterações ecológicas e das adaptações fisiológicas e
comportamentais dos organismos, especialmente dos invertebrados. Técnicas para coleta,
fixagão e identificação de organismos bentônicos (principalmente de insetos aquáticos). O
Potencial de utilização de invertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade ambiental
de ecossistemas aquáticos continentais.

Organismos bentônicos - diversidade, influência de fatores ambientais, distribuição vertical,
variação temporal, produtividade e interações, história de vida e reprodução dos principais
gupos;
Potencial de utilização de inveúebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade ambiental
Métodos de coleta e fixação de organismos bentônicos;
Identificação dos principais grupos de invertebrados, com destaque para as ordens e famílias de
insetos aquáticos;
Elaboração e desenvolvimento de mini-projetos de pesquisa em ambientes aquáticos
continentais.

BICUDO, c. E. M.; BICUDO, D. c. (org.). Amostragem em limnologia. são carlos: RIMA,
2007.
COSTA, C.; IDE, S.; SIMONKA, C. E. (Ed.) lnsetos imaturos: metamorfose e identificação.
Ribeirão Preto: Holos, 2006.

20ttRio de JaneiroF. A.

Componente Curricular: Ecologia de Bentos (Folha I de 2)
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BRIGANTE, J.; ESPÍNDOLA, E. L. G. (Ed.). Limnologia fluvial: um estudo no Rio Mogi-
Guaçu. São Carlos: Rima,2003.
BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. Invertebrados. No de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
CULLEN JLJNIOR, L.; RUDRAN, R.; vALLADARES-PADUA, c. (org.). Métodos de esrudo
em biologia da conservacão e manejo da vida silvestre. Curitiba: UFPR, 2006.
RODRIGUES, L.; THOMAZ, s. M.; AGosrINHo, A. A. Bioceposes em reservatórios
padrões espaciais e temporais. São Carlos: Rima, 2005.
TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos,2008.
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có»rco: COMPONENTE CURRICULAR:
Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais

ITNIDADE ACADEMICA OFERTANTE :

Instituto de Biologia
SIGLA:

INBIO
CH TOTAL TEORICA:

45
CH TOTAL PNÁTTCA.:

15

CH TOTAL:
60

Conhecer a organização e funcionamento de ecossistemas aquáticos continentais. Descrever as

características das principais comunidades aquáticas de água doce, destacando aspectos das
interações bióticas e abióticas dos organismos aquáticos que as constituem.

Histórico e perspectivas da pesquisa em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais.
Estrutura e diversidade dos ecossistemas aquáticos continentais. Parâmetros fisico-químicos de
ambientes aquáticos. Comunidades aquáticas e suas principais interações bióticas e abióticas.
Métodos de pesquisa em ecossistemas aquáticos continentais. Impactos antrópicos em
ecossistemas aquáticos e mecanismos de monitoramento e recuperação.

Teórico
L Histórico e perspectivas da pesquisa em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais
2. Eshutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos continentais
2.I . Ambientes lênticos e lóticos e suas principais características
2.2. Descritores físicos, químicos e biológicos
3. Macrófitas Aquáticas
3.1. Composição e hábitos
3.2. Adaptagões de macrófitas ao ambiente aquático
3.3. Biomassa e produtividade primária
4. Fitoplâncton
4.1. Principais representantes e suas adaptações
4.2. Distribuição espacial e variação temporal
4.3. Biomassa e proclutividade primária
4.4.Eutrofizaçáo
5. Zooplâncton
5.1. Principais representantes e suas adaptações
5.2. Distribuição espacial e variação temporal
6. Bentos
6. l. Principais representantes e suas adaptações
6.2. Distribuição espacial e variação temporal
6.3. Ecologia trófica de invertebrados bentônicos
6.4.Utilização de organismos bentônicos como bioindicadores de qualidade de ecossistemas

uáticos

Componente Curricular: Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais (Folha I de 2)
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7.Ictiofauna
7.1. Principais representantes e suas adaptações
7.2. Distribuição espacial e variação temporal
7.3. Reprodução
7.4. Pesca e piscicultura
8. Principais impactos antrópicos, seus efeitos e formas de controle
8.1. Consequências da poluição, erosão e desmatamento
8.2. Geração de energia hidrelétrica e seus impactos

Prático
1. Métodos de coleta e preservação de organismos bentônicos, planctônicos e ictiofauna
2.Identificação dos principais grupos de organismos aquáticos de águas continentais
3. Elaboração e desenvolvimento de miniprojeto em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos

BICUDO, c. E. M.; BICUDO, D. c. (orgs.). Ar+ostrqgem em limnolqgia. são carlos: RIMA,
2007.
ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro: Interciência,2oll.
TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. Invertebrados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2007.

BRIGANTE, J.; ESPÍNDOLA, E. L. G. (Ed.). Limnologia fluvial: um estudo no Rio Mogi-
Guaçu. São Carlos: Rima,2003.
BRÓNMARK, C.; HANSSON, L. The biology of lakes and ponds. Oxford: Oxford University
Press,2005.
DODDS, W. Freshqater ecolog.v: concepts and environmental applications. San Diego:
Academic Press, 2002.
TAVARES, L. H. s. Limnologia aplicada a aquicultura. Jaboticabal: FUNEp, 1995.
THOMAZ, S. M.; BINI, L. M. (Ed.). Ecologia q manejo de macrófitas aquáticas. Maringá:
EDUEM,2OO3.
TUNDISI, J. G. Limnologia e manejo de represas. São Paulo: Academia Ciências, 1988.
WETZEL, R. G.; LIKENS, G. E. Limnological analysqs. New York: springer- verlag, 2000.
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COMPOI\"ENTE CURRICULAR:

UNTDADE ACAD OFERTAÀITE:
Instituto de

CH TOTAL CH TOTAL
30 30

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL:
60
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Conhecer a diversidade de Hexapoda, suas relações filogenéticas e interações ecológicas, bem
como dar exemplos da sua importância econômica e biotecnológica.
Traduzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso
racional sustentável dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos
ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a preservação da vida em todas as
suas formas e manifestações.

Evolução e Diversidade de Hexapoda. Métodos de coleta, preservação e organização de
coleções de Insetos. Identificação dos principais táxons de Heiapoda. interaçoei Ecológicas.
Insetos de importância econômica e biotecnologica.

Evolução e diversidades de hexapoda
Classificaçao e filogenia
Grandes grupos de Hexapoda: diversidade morfológica e modo de vida
Identificão dos principais tiíxons de Hexapoda
Interações ecológicas: insetos predadores, parasitóides e polinizadores
Insetos de importância econômica e biotecnologica

Métodos de coleta e preservaçao de Hexapoda

GRIMALDI, D.; ENGEL, M. S. Evolution of insects. New York: Cambridge University press.
2005.
RAFAEL, J. A. et al.Insetos do Brasil: diversidade e taxonomia. Ribeirão preto: Holos, 2012.
TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos insetos. São Paulo: Cengage Learning,
20t1.

FUJIHARA, R. T. et al. Insetos de importância.econômica: guia ilustrado para identificação de

Componente Curricular: Entomologia (Folha I de2)
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famílias. Botucatu: FEPAP, 201l.
GALLO, D. Manual de Entomologia. Piracicaba: ESALe,2002.
GULLAN, P. J; CRASTON, P. S. Os insejos: um resumo de Entomologia. São Paulo: Rocca,
2012.
RIBEIRO-COSTA, C.; ROCHA, R.M. Invertebrados: manual de aulas práticas. Ribeirão Preto:
Holos,2006.
SCHOWALTER, T. D. Insect Ecolory: an ecosystem approach. São Paulo: Academic Press,
2006.
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CODIGO
COMPONENTE CURRICULAR:
Etnobotânica e Botânica Econômica

I]NIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
lnstituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL PRATICA:
0

CH TOTAL:
30

(g

Entender a importância das plantas para a humanidade e a importância da conservação dos

biomas para obtenção de produtos de origem vegetal. Analisar aspectos botânicos de plantas de

interesse econômico na região.

Origem das plantas de uso econômico e sua importância para a humanidade. Características
genéticas e evolutivas de plantas de uso econômico. Produtos derivados e seus aspectos

econômicos. Conhecimentos sobre a obtenção e aplicação das diversas substâncias de origem
vegetal

PRODUTOS VEGETAIS DE INTERESSE ECONÔMICO
Origem, biogeografia, evolução e manutenção da diversidade e do patrimônio genético de
plantas de com valor econômico.
Morfologia, fisiologia e melhoramento das plantas de interesse econômico
MADEIRA
Fontes tradicionais e regionais
Aplicações
FIBRAS E CELULOSE
Fontes tradicionais e regionais
Aplicações
EXSUDATOS VEGETAIS
Importância econômica
Goma, látex, resina, pectina, taninos, corantes, óleos, gorduras, óleos essenciais
POTENCIAIS DE ENERGIA
Biomassa
Biocombustível
USO EM FARMACOLOGIA E INDUSTRIAS DE ALIMENTOS
Plantas tóxicas e alucinógenas
Bebidas estimulantes
Plantas do cerrado de importância econômica
Plantas medicinais, aromáticas e condimentares
Importância econômica de Criptógamas
MISCELANEA

e uensProdutos obtidos de

Componente Curricular: Etnobotânica e Botânica Econômica (Folha I de 2)
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ALMEIDA, s.P.; PROENÇA, c.E,B.; sANo, s.M.; RIBEIRO, J.F. cerrado espécies vegetais
úteis. Planaltina: EMBRAPA-CPAC. 1998.
CABALZAR, A.; FONSECA-KRUEL, V.S.; MARTINS, L.; MILLIKEN, W.; NESBITT, M.
(Orgs.) Manual de elnobotânica plantas. artefatos e conhecimentos indígenas. São paulo:
lnstituto Socioambiental; São Gabriel da Cachoeira, AM: fede.uçao das Organizações
Indígenas do Rio Negro (FOIRN), 2017. Disponível em: <https://issuu.coúinstituto-
socioambientaUdocs/manual de etnobotanica baixa/8l>
CORREA, M.P.Dicionrírio?aúlantas úteis <É Brasil e das exóticas cultivadas. Rio de Janeiro:
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, I 978.

ALBUQUERQUE, u.P. Introdução à etnobotânica. Recife: Edições Bagaço,2002.
PRANCE, G.T. Manual de botânica econômica do Maranhão. São Luis: Gráfica Universitiária,
1998.
RAVEN, P. H., EVERT1I. I. et al. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
RIZINNI, C'T.; Mors, W.B. Botânica econômica brasileira. São Paulo: EPV/EDUSP,-1995.
SYMPSOM, B.B.; oGoRZoLy, M.c. Economic botany plants in our ryoríd. Boston:
McGraw-Hill, 2001.
Obs. Também serão utilizados e indicados vrários sites da internet relacionados a cada assunto
abordado e periódicos mais específicos como Economic Botany
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Compreender o conceito de genética quantitativa, com ênfase nos princípios gerais e aplicações;
Compreender os fundamentos da genética quantitativa com vistas a posterior aplicação em
melhoramento animal, melhoramento vegetal e biotecnologia;
Diferenciar caracteres quantitativos e qualitativos, quanto ao tipo de herança, forma de estudo,
tipo de variação e efeitos de ambiente;
Analisar dados e estimação de parâmetros genéticos úteis em programa de melhoramento
genético.

(g UNIVERSIDADE FIIDERAL DE UBERLÂNUM
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CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Genética Quantitativa

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
Instituto de Biotecnologia

SIGLA:
IBTEC

CH TOTAL ITÓruC^q.:
45

CH TOTAL PNÁTICA:
l5

CH TOTAL:
60

Caráter qualitativo e quantitativo. Introdução à genética de populações: constituição genética da
população, mudanças na frequência gênica e equilíbrio de Hardy-Weinberg. Variação contínua.
Média e Variância. Componentes da variância genotípica. Componentes cle variância,
Covariância genética. Delineamentos genéticos. Herdabilidade. Seleção. Hcterose. Endogamia.

Introdução à genética quantitativa: caráter qualitativo e quantitativo; controle genético cle um
caráter quantitativo; modelos para estudos genéticos de caráter quantitativo; médias e variâncias
de valores fenotípicos e genotípicos; estimação de parâmetros genéticos.
Introdução à genética de populações: estrutura genética de uma população: frequencias gênicas
e genotípicas; processos que influenciam a freqüência gênica; equilíbrio de tlardy-Weinberg;
genes ligados ao sexo; acasalamentos.
Componentes de variância genotípica. Modelo aditivo clominante: variância aditiva e variância
dos desvios de dominância.
Componentes cle variância: efeitos fixos e aleatórios; modelos fixos e aleatórios; clelineamentos
estatísticos; esperança dos quadrados rnédios em diferentes delineamentos estatísticos; análise
conjunta de experimentos. Interação Genótipos por Ambientes.
Covariância entre parentes: coeficiente de parentesco e diferentes tipos de covariância entre
parentes.
Delineamentos genéticos: teste de progênie; delineamento I e II; dialelos.
Seleção e respostas à seleção: diferencial seleção, ganho genético.
Heterose: base genética da heterose; eÍ'eito e determinação da heterose.
Endogamia: coeficiente de endogamia; efeito da endogamia na média e variância de uma
população.
PRÂTICO: Uso de prograrna para análises genético-estatísticas.

Componente Curricular: Genética Quantitativa (Folha I cle 2)
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CRUZ, C. D.; REGAZZI, A. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético.
Viçosa: Editora UFV, 1997.
CRUZ, C. D. Princípios de genética quantitativa. Viçosa: Editora UFV,2005.
VENCOVSKY, R.B.P. Genética biométrica no fitomelhoramento. Ribeirão Preto: Edições
Sociedade Brasileira de Genética, 1992.

FALCONER, D. S.; MACKAY, T. F. C. Introduction to quantitative genetics. Harlow, Essex,
UK: Longmans Green, 1996.
RAMALHO, M.A. P.; sANTos, J.B.; PlNTo, c. A. B. p. Genética na agropecuária. Lavras:
Eclitora UFLA, 2008.
RAMALHO, M. A. P.; FERREIRA, D. F.; OLIVEIRA, A. c. Exgerimentação em gené
melhoramento de plantas. Lavras: UFLA, 2005.
RESENDE, M.D.V. Matemática e estatística na análise de experimentos e no melhoramento
genético. Colombo, PR : EMBRAPA Florestas,2007.
SILVA, M. A. Conceitos de genética quantitativa e de populações aplicados ao mell-roramento
g.enético animal. Belo Horizonte : FEPMY Z, 2009.
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Compreender os principais aspectos inerentes à gestão ambiental, seus instrumentos técnicos e
indicadores para aplicabilidadede técnicas, interpretação de resultados e gerenciamento de
recursos naturais.
Traduzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso
racional sustentável dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos
ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a preservação da vida em todas as
suas formas e manifestações.

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂN»M

cÓ»rco: COMPONENTE CURRICULAR:
Gestão Ambiental para Biólogos

TINIDADE ACADÊMICA OFERTAI\TE :

lnstituto de Biologia
SIGLA:

INBIO
CH TOTAL TNÓNTCA:

45
CH TOTAL PNÁUCI:

15
CH TOTAL:

60

Recursos naturais e sua importância. Sustentabilidade e indicadores de produção. poluição e
gestão de resíduos. Biomonitoramento e bioindicação. Florestas naturais e plantadas (produção).
Energia e ambiente. Noções de sensoriamento remoto e sua aplicação na gestão àmbiental.
Recuperação de áreas degradadas.

l. Gestão Ambiental
1.1. Conceito e histórico
1.2. Indicadores e dimensões da gestão ambiental
2. Recursos naturais
2.1. Tipos de recursos e sua conservação
2.2. Biodiversidade
2.3. Bioindicação e biomonitoramento
3. Gestão de áreas protegidas
3.1. Elementos de gestão
3.2. Análise multicriterial e efetividade de mosaicos
4. Poluição e gestão de resíduos
3.1. Tipos de poluição e seus impactos
3.2. Gestão de resíduos
5. Energia e meio ambiente
5.1. Fontes de energia e seu impacto
5.2. alternativas e sua

Componente Curricular: Gestão Ambiental para Biólogos (Folha I de 3)



PHILIPPI JR, A.; RoMÉRo, M. A.; BRUNA, G.c. curso de gestão ambiental. Barueri:
Manole,2014.
SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de textos, 2004.
TYLER, G. T. Ciência ambiental. São Paulo: Thomson Learning 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

6. Sustentabilidade e recursos naturais
6.1. Conceito e produção
6.2. Desenvolvimento sustenüível e uso múltiplo
7. Noções básicas de sensoriamento remoto
7.1. Uso de sensores na análise espacial
7.2. Zoneamento e escalas
8. Recuperação de áreas degradadas
8.1. Plano de recuperação de áreas degradadas- pRAD
8.2. Estratégias de gestão e indicadores de qualidade ambiental

$

BENSUSAN, N. (Org.). Seria melhor mandar ladrilhar? Biodiversidade como , paÍa que, por
quê. Brasília: Instituto Socioambiental/Editora da tJ nB, 2002.
CAMPOS, L.M.S. LEÚPIO, A.A. Auditoria ambiental: uma ferramenta de gestão. São paulo:
Atlas,2009.
CFBIO. Resolução 4o 449, de 23 de outubro de 2077: Dispõe sobre as diretrizes para a atuação
do biólogo em Paisagismo. Disponível em: http://www.cfbio.gov.brlResolucoes-ôFBio. Acesso
em:25 abr. 2018.
CFBIO. Resolução no 384, de 12 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a atuação do Biólogo nocontrole de vetores e pragas sinantrópicas. Disponível em:
http ://www. cfbio. gov. br/Resolucoes-CFB io. Acesso em 25 abr. 2 0 1 g.

CFBIO. Resolucão no 374, de 17 de junho de 2015. Dispõe sobre a atuação do Biólogo em
Gestão Ambiental. Disponível em: http://www.cfbio.gov.brlResolucoes-CFBio. Acesso em:25
abr.2018.
CFBIO. Resolução no 350, de 10 de outubro de2014. Dispõe sobre as diretrizes paraaatuação
do Biólogo em Licenciamento Ambiental. Disponível em: http://www.cfbio.gov.br/Resolucoes-
CFBio. Acesso em:25 abr.20l8.
CFBIO. Resolução no 301, de 08 de dezembro de 2012. Dispõe sobre os procedimentos de
captura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais vertebrados in sifu e ex situ, e dá
outras providências. Disponível em: http://www.cfbio.gov.br/Resolucoes-CFBio. Acesso em:25
abr.20l8.
CFBIO. Resolucão no ll, de 05 de julho de 2003. Dispõe sobre a regulamentação para
"Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" por atividade profissioiat no aúlto'Aasl
atividades inerentes à profissão de Biólogà. Disponível .rn, 

I

http://www.cfbio.gov.br/Resolucoes-cFBio. Acesso em:25 abr. 201g. I

CFBIO. Resolução nl 3, de 02 de junho de 1996. Dispõe sobre a regulamentação para a
concessão de Termo de Responsabilidade Técnica em Análise e Controle de eualidáde Físico-
química e Microbiológica de Águas, inclusive as de Abastecimento Público. Disponível em:
http ://www.cfbio. gov.br/Resolucoes-cFB io. Acesso em: 25 abr. 2 0 I g.

PHILIPPI A. MALIIEIROS, T .F Indicadores de sustentabilid4de e gestão ambiental.
20 3Barueri:

JR,
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RUPPENTHAI, J. E. Gestão ambiental. santa Maria, RS: universidade Federal de Santa
Maria/Colégio Técnico Industrial de Santa Maria,/Rede e-Tec Brasil, z}L4.(disponível na
internet para download).
TAUK,
I.JNESP/T'

S. M. (Org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. São paulo:
1991.
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cóorco: COMPONENTE CURRICULAR:
História Natural

T]NIDADE OFERTANTE:
Instituto de B

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TBÓÚCA:
30

CH TOTAL PNÁrrCA:
15

CH TOTAL:
45

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBENT,ÂNOTA

Identificar o principal mecanismo para as novas descobertas científicas em biologia: a história
natural dos organismos.
Avaliar o mundo natural e descobrir questões científicas relevantes paru aBiologia.
Traduzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias dis[oníveis ao uso
racional sustentável dos recursos naturais, associados à manuteÀção e equilíbrio dos
ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a preservaçao davida em todas as
suas formas e manifestações.

Princípios da História Natural: animais, plantas, a descoberta do organismo. Mudanças
evolutivas no ambiente natural. As ferramentas do naturalista: da compree-nsão da adaptaçãá e
seleção natural à manipulação experimental. O descobrimento a nature za: de organismos às
moléculas que os compõe. A importância do estudo, o domínio de outras línguas e"a aceitação
das diferenças culturais em ciência. A Ciência da humildade: como observ:ações simples da
natureza nos leva a grandes descobertas paÍaahumanidade.

História Natural - seus princípios - a descoberta do organismo
As ferramentas do naturalista - métodos de observaçãó e estudo
seleção natural, adaptaçáo e evolução - bases teóricas da história natural
Descobrindo anatureza- de organismos às moléculas que os compõe
Aprendendo a ver o mundo natural e a testá-lo - como ón*".gu. além do que se vê
Manipulação experimental - ferramentaparao avanço no teste de hipótesàs
A importância do estudo: ler e dominar a língua universal em ciênciá - Inglês
A Ciência da humildade - como observações simples da nattrezanos levã a grandes
descobertas paru ahumanidade: como estudar a biologia básica de animais e-plantas.

DAWKINS, R. A grande história da evolução: na trilha dos nossos ancestrais. São paulo:
Companhia das Letras, 2009.
FUTIIYMA, D.J. Biolggia e),olutiva. Brasilia:
RIDLEY M. Porto

CNPq, 1992
2006.
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ALCOCK, J. Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. São Paulo: ArtMed,2010.
BROWNE, J. A origem das espécies de Darwin: uma biografia. Tradução: Maria Luiza X. de A.
Borges. Rio de Janeiro: J. Zahar,2007 .

DARWIN, C. Viagem de um naturalista ao redor do mundo. São Paulo: Abril Cultural, [19-?]
CAIN, M.L.; BOWMAN, W.D.; HACKER, S.D. Ecologia. Porto Alegre: Artmed,20ll.
DEL-CLARO, K Introducão à ecologia comportamental: um manual para o estudo do
comportamento animal. São Paulo: Technical Books,20l0.
DEL-CLARO, K.; TOREZAN-SILINGARDI, H. M. Ecologia das intefagões plantas-animais.
São Paulo: Technical Books,2012.
PIANKA, E. R. Evolutionary ecology. New York : Harper & Row, 1987.
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CODIGO:
TNBIO39O27

COMPONENTE CI]RRICULAR :

Ictiologia
UIIIDADE ACADEMICA OFERTANTE :

Instituto de Biologia
SIGLA:

INBIO
CII TOTAL TNÓNTCA:

30
CII TOTAL PTúTrc.q.:

30
CH TOTAL:

60
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Reconhecer a importância da Ictiologia como ciência.
Estudar a morfologia interna e externa dos peixes, assim como o seu desenvolvimento,
relacionando-os com suas adaptações ao meio ambiente.
Reconhecer a diversidade e as inter-relações filogenéticas dos peixes Condrichthyes (raias,
tubarões e quimeras - Elasmobranchii e Holocephalii) e Osteichthyes (Actinopterigii e
Sarcopterigii) e caracterizar suas adaptações ecológicas, morfológicas e fisiológicas.
Compreender os padrões de distribuição do Brupo, com ênfase na região Neotropical.
Entender as adaptações especiais e o comportamento dos peixes.
Reconhecer a importância do papel funcional dos peixes nos ecossistemas.
Analisar textos de divulgação científica e textos didáticos.
Tradtzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso
racional sustentável dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos
ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a preservação da vida em todas as
suas formas e manifestações.

Introdução à Ictiologia. Anatomia, desenvolvimento, taxonomia, filogenia e evolução de
Chondrichthyes, Actinopterygii e Sarcopterygii. Distribuição geográfica dos peixes. Habitats e
adaptações especiais. Comportamento e ecologia. Comunidades, ecossistemas e o papel
funcional dos peixes. Estratégias de conservação. Análise de textos de ictiologia: científicos e
didáticos.

INTRODUÇÃo Á ICTIOLOGIA: e conceito e o histórico do estudo dos peixes, seu
colecionamento e curadoria, sua importância científica e social. Instituições, sociedades e
periódicos de importância na ictiologia.
ANATOMIA DOS PEIXES: Sistema esquelético, pele e escamas, sistema muscular, sistema
digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor, sistema reprodutor,
sistema nervoso e sistema sensorial.
DESENVOLVIMENTO: ovo, embriologia, larvas, juvenis, adultos, idade e crescimento.
TAXONOMIA, FTLOGENIA E EVOLUÇÃO:
- Chondrichthyes - peixes cartilaginosos,
- Classe Actinopterygii (peixes ósseos de nadadeiras raiadas)
- Representantes viventes de Actinopterígios primitivos

Amiiformes.
Polypteriformes; Acipenseriformes,

Componente Curricular: Ictiologia (Folha 1 de 3)



BUCKUP, P. A.; MENEZES, N. A.; GHAZZI, M. catálogo das espécies de peixes de água
doce do Brasil. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007.
NELSON, J.S. Fishes of the world. New Jersey: Wiley, 2006.
POUGH, F. H.; ITEISE& J. B.; MCFARLAND, w. N. A vida dos vertebrados. são paulo:
Atheneu,2008.
SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. São Paulo: Santos,
t999.
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- Teleostei: Osteoglossomorpha, Elopomorpha, Clupeomorpha
- Superordem Ostariophysi: Ordens Cypriniformes, Characiformes, Siluriformes e
Gymnotiformes.
- Subdivisão Euteleostei: Superordem Protacanthopterygii.
- Neognathi: Ordem Esociformes
- Neoteleostei: Stomiiformes, Ateleopodiformes, Aulopiformes, Myctophiformes.
Acanthomorpha: Lampriformes, Polyximiformes, Superordem Paracanthopterygii.
Superordem Acanthopterygii: Series Mugilomorpha, Atherinomorpha, Percomorpha (órdens
basais), Percomorpha (Ordem Perciformes), Percomorpha (órdens de Percomorpha avançados,
PleuronectiforÍnes e Tetraodontiformes)
- Sarcopterygii - peixes de nadadeiras lobadas (peixes pulmonados - Dipnoii- e celacantos -
Actinistia)
ZOOGEOGRAFIA: Distribuição de peixes marinhos e de água doce. Biogeografia de peixes
neotropicais. Composição da Ictiofauna neotropical com ênfase nas espécies do Bioma Cerrado.
HABITATS E ADAPTAÇÕES ESPECIAIS: Peixes de fundos oceânióos, de mar aberto,
regiões polares, desertos e outros habitats estacionais ráridos. Peixes de águas turbulentas e
correntes fortes. Peixes de caverna.
COMPORTAMENTO E ECOLOGIA: peixes como predadores e como presa. Peixes como
animais sociais: reprodução, agregação, agressão e cooperação. Ciclos de atividade e
comportamento (padrões lunares, estacionais e anuais-migrações).
COMT.]NIDADES, ECOSSISTEMAS E O PAPEL FI.]NCIONAL DOS PEIXES.
O FUTURO DOS PEIXES: extinção e perda de diversidade, estratégias de conservação.

BRITSKI, H. A; SATO, Y. ; ROSA, A. B. S. Manual de identificação de peixes da região de
Três Marias. Brasília: CODEVASF, Divisão de Piscicultura e Pesca, 1986.
CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG. CETEC. Gpia ilustrado de peixes
da Bacia do Rio Grande. Belo Horizonte: CEMIG/CETEC,20O4.
FIGUEIREDO, J. K.; MENEZES, N. A. Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil. São
Paulo: Museu de Zoologia (USP), 1978. v. 2. Disponível em:
<http ://search.4shared. com/postDownload/gwToKgGrllrmos Marinhos -
_Fases_da_vida.html>. Acesso em: 22 mar. 20 1 8.
FIGUEIREDO, J. L. Manual de peixes mariúos do sudeste do Brasil. v. 1. São Paulo: Museu
de Zoologia (USP), 1977. Disponível em: <nupec.org.brl...lmanual-peixes-marinhos-sudeste-
brasil-i-introdução-cações- raias-e-quimeras>. Acesso em: 22 mar. 20 I 8
MENEZES, N. A. et al. Dicionrário do-s peixes do Brasil. Brasília: Editerra, 1984.
MENEZES, N.A.; FIGUEIREDO, J. L. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. v. 4.
são Paulo: Museu de zoologia da usP, 1980. Disponível em:
<http : //search.4shared.com/postDownloaü9w7oK9Gr/Irmos Marinhos -
Fases da vida.html>. Acesso em:22mar.2018.
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MENEZES ) N A. FIGUEIREDO, J L. v 5
São Paulo: Museu de Zoologia da USP, 1 98 5. Disponível em
.https ://www yumpu.com/pídocumeníview/ I 28 I 285 8/manual-de-peixes-marinhos-do-
sudeste-do-brasil-volume- ,iv> Acesso em: 22 mar 20 1 8.
MOYLE, P. B.; CECH-JLINIOR, J. J. Fishes: an introduction to Ichthyology. San Francisco:
Pearson 8.C,2004.
PAPAVERO, N. Fundamentos práticos de taxonor.nia zoológica. São Paulo: UNESp, 1994.
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CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Inlrodução à Biotecnologia

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTB:
Instituto de Biotecnologia

SIGLA:
IBTEC

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL PRATICA:
0

CH TOTAL:
30

Compreender que a Biotecnologia e seu conjunto de métodos aplicáveis às atividades que
associam a complexidade dos organismos e seus derivados, conciliadas às constantes inovações
tecnológicas.

Conceito amplo e restrito da Biotecnologia. Biotecnologia clássica e moderna. As fases do
processo biotecnológico. Aplicações nas diversas áreas. Importância da genética e citogenética
na Biotecnologia. A Biotecnologia no Brasil e no mundo. Situação atual e perspectivas. Análise
do curso e grade curricular.

Áreas da Biotecnologia: Ciência básica (Biologia Molecular, Microbiologia, Biologia celular,
Genética, Genômica, Embriologia etc.), Ciência aplicada (Técnicas imunológicas, químicas e

bioquímicas) e Outras tecnologias (Informática, Robótica e Controle de processos).
O emprego da tecnologia e cla biologia na produção de gêneros alirnentícios fermentados (pães e
bebidas), utilizando técnicas e produtos de aquisição e aplicações naturais.
Engenharia genética (animal e vegetal), como instrumento de progresso tecnológico nas
diversas áreas (medicina curativa,produção de alimentos, agricultura e outros setores).
Trabalhos científicos desenvolvidos com base no melhoramento da biomassa da cana-de-açúcar
e produção de álcool etílico, poupando o meio ambiente; poluentes gerados pelos combustíveis
fósseis, emitidos por indústrias e automóveis.
Aplicações da Biotecnologia: técnicas que permitem à Indústria Farmacêutica cultivar
microrganismos para produzir os antibióticos; processo que permite o tratamento de despejos
sanitários pela ação de microorganismos; plantas resistentes a doenças, plásticos
biodegradáveis, detergentes ntais eficientes, biocombustíveis, processos industriais e agrícolas
menos poluentes, métodos de biorremediação do meio ambiente e centenas de testes
diagnósticos e novos medicamentos

BORZANI, W, et al. Biotecnologia industrial: fundanrentos.v. l São Paulo: Edgard Blücher,
2041.
GLICK, B. R.; PASTERNAK, J. Molecular biotechnology. Washington DC: ASM Press, 2003.
GR 2017A. J. F. et al. Rio de Janeiro: Guanabara
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BAIN.S, w. Biotechnology from A to Z. New York: oxford university press, 1998.
BOREM, A.; sANTos, F.R.; PEREIRA, w. Entendendo a biotecnológia. viçosa : uFV,2008.
BOREM, A.; VIEIRA, M.L.C. Glossário de biotecnologia. Viçosa: Ed. dos Autores, 2005
CHAWLA, H. S., Introduction to plant biotechnology. Enfield: Science Publishers, 2002.
LATER, E. A.; SCOTT, N. E.; FOWLER, M. R. Plant biotechnology: the genetic manipulation
of plants. Oxford: Oxford University Press,2008.
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cóorco: COMPONENTE CT]RRICULAR:
Legislação do Profissional Biólogo

t NTDADE lcaoÊnarcA oFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL PRÁTICA:
0

CII TOTAL:
30

Conhecer a legislação e as normativas que regulamentam a práúica do profissional Biólogo.
Coúecer o papel dos Conselhos de Biologia, a importância do registro profissional e do
cumprimento das obrigações junto aos conselhos de classe para o exercício legal da profissão.
Conhecer as atividades e áreas de atuação, como também as resoluções e normativas em vigor
relativas à atuação do profissional Biólogo.

Legislação Federal que regulamenta a profissão do Biólogo e dos Conselhos de Biologia.
Estrutura dos Conselhos Federal e Regionais de Biologia. Registro profissional. Resoluções do
Conselho Federal de Biologia. Anotação de Responsabilidade Técnica e Termo de
Responsabilidade Técnica. Juramento e Código de Ética do Biólogo. Outras licenças e

autorizações importantes para atuação profissional.

LEGTSLAÇÃO reOeRAL
Regulamentaçio daprofissão do Biólogo (Lei no 6.684, de 3 de setembro de 1979\
Desmembramento dos Conselhos de Biologia e Biomedicina (Lei no 7.017, de 30 de agosto de
t982)
Regulamentação do exercício da profissão de Biólogo (Decreto no 88.438, de 28 de junho de
re83)
RESOLUÇÕES DOS CONSELHOS DE BTOLOGIA
Conselhos Federal e Regionais de Biologia
O que é o registro e porque ele é necessário
Atividades profi ssionais do Biólogo
Areas e subáreas de atuação do Biólogo
Anotação de Responsbilidade Técnica- ART
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Juramento e Código de Etica do Biólogo
Instruçoes normativas sobre Piso salarial e Honoriários
LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
Certificado Técnico Federal - CTF
SISBio - ICMBio
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FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva,20l5
PAZ, R. J. Legislagão federal aplicada ao biólogo. Ribeirão Preto: Holos, 1999.
TRENNEPOHL, C. Licenciamento ambiental. 3 ed. Niterói: Impetus, 20 1 0.

CRBIO. Legislacão do Biólogo. Belo Horizonte: Pampulha Editora, 2015. Disponível em:
<http://www.crbio04.gov.brldocs/resolucoes/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20do%20Biologo.p
dÍ>
CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. Avaliação e perícia ambiental, 14 ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2013.
MIRALÉ, E. Dirgito do ambiente. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro.24 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2016.
PHILIPPI-JR, A.; RoNrÍm C. Curso de gqstão ambiental.Z ed.Barueri:
Manole,2014.
SÁNCIIEZ, L. E. Avaliação de iEpacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de
Textos,2006.
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CODIGO:
FADIR393OI

COMPONENTE CURRICULAR:
Legislação e Direito Ambiental

I]NIDADE ACADEMICA OFERTAI\TE:
Faculdade de Direito

SIGLA:
FADIR

CH TOTAL TEORICA:
45

CII TOTAL PRATICA:
0

CH TOTAL:
45

Dominar e articular os conteúdos específicos do Direito Ambiental com efetivo conhecimento
de sua linguagem, seus processos de produção e instrumentos existentes aptos a identificar,
questionar e propor soluções para os problemas socioambientais, assim como, dialogar e

produzir o conhecimento teórico-prático necessário paÍa o exercício da profissão e para ser um
agente de transformação social comprometido com a construção de uma sociedade plural,
justa, livre, democrática e inclusiva.
Tradttzir para o exercício profissional o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso

racional sustenüível dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos

ecossistemas, ao saneamento e à saúde humana, objetivando a preservação e valorização da vida
em todas as suas formas e manifestações.

O Direito e o sistemajurídico no Brasil. A afirmação dos Direitos Humanos e Fundamentais. O
surgimento do Direito Ambiental e sua missão. O meio ambiente na Constituição Federal de

1988. Direito ambiental brasileiro e as Políticas Públicas ambientais. Legislação Ambiental no
Brasil e a tutela da (bio)diversidade e das minorias ambientais. Responsabilidade Ambiental.

O DIRBITO
O Direito como ciência normativa
Conceito de Direito e de norma
Definição do objeto do Direito
O sujeito de Direito
A relação juridica.
O SISTEMA ruRIDICO
A estrutura do Estado
Os 3 poderes
A estrutura do Poder Judiciário
O Ministério Público
A administração pública
Os órgãos ambientais
os CENTROS DE PRODUÇÃO NORMATTVA
O ordenamento
O processo legislativo
A das normas

Componente Curricular: Legislação e Direito Ambiental (Folha 1 de 3)



Antinomia das normas
Inconstitucionalidade e controle de convencionalidade das normas
DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS
A afirmação histórica dos direitos
A efetividade dos direitos
Políticas Públicas
SURGIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL E NO MUNDO
Os desastres ambientais
Os movimentos ecológicos
As conferências da ONU
Os tratados e os acordos
A legislação sobre recursos naturais pioneira (Constituições do Brasil, Código de águas, Código
Florestal, Lei do Pau Brasil etc,)
O BEM AMBIENTAL E O DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO
Bem ambiental
A Política Nacional de Meio Ambiente (L. 6938-81)
A lei da Ação Civil Pública (L.7347-85)
A CF88
As Políticas Públicas Ambientais
O MEIO AMBIENTE NA CF88
Conceito de meio ambiente
Bem ambiental
Direitos e Deveres fundamentais
Competências
Meio ambiente do trabalho e cultural
Artigos esparsos
A PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO AMBIENTAL
Princípio da Ubiquidade
Princípio do Desenvolvimento Sustentável
Princípio da vedação do retrocesso
Princípio da precaução
Princípio da Prevenção
Princípio do Poluidor-pagador
Princípio da Participação
Princípio da Cooperação
Princípio da Função Socioambiental da propriedade
LEGTSLAÇÃO aN4srsNrat
Política Nacional de Meio Ambiente
Política Nacional de Recursos Hídricos
Política Nacional de Gerenciamento Costeiro
Política Nacional de Resíduos Sólidos
Política Nacional da B iodiversidade
Código Florestal
SNUC
Lei do Patrimônio Genético (L.13.123-15)
Lei de Crimes Ambientais
Resoluções do CONAMA e de outros Conselhos Nacionais
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Responsabilidade Civil
Responsabilidade Adminishativa
Responsabilidade Penal
MINORIAS AMBIENTAIS E INCLUSÃO SOCIAL
Comunidades tradicionais

(g UNIVERSIDADB FEDERAL DE UBBNT,ÂN»II
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Deslocados e refugiados ambientais
Portadores de Necessidades Especiais
Racismo ambiental
Minorias Ambientais

$

MACHADO, P.A.L. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: RT,2016.
MILARE, É. Direito do ambiente. São Paulo: RT,2015.
CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M. (Org).Direito constitucional ambiental brasileiro. São
Paulo: Saraiva,20l7.

CURI.A, L.R.; CESPEDES, L. ; NICOLETTI, J. Código florestal . São Paulo: Saraiva,2014.
GRANZIERA, M.L.M. Direito de ásuas : disciplina jurídica das águas doces. São Paulo: Atlas,
20t4.
LEITE, J. R. M.; AYALA, P. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São
Paulo: RT,2014.
PISTORI, E.C. Legislacão ambiental. Uberlândia: Roma, 2007.
SALVADOR-NETTO, A.V.; SOUZA, L. A. Comentários à lei de crimes ambientais lei n.
9.605/1998. São Paulo: Quartier Latin,2009.
STEIGLEDER, A. Responsabilidade civil ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2011.
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cóorco: COMPONENTE CI]RRICULAR:
Licenciamento Ambiental para Biólogos

UNTDADE AcADÊMrcA oFERTAITITE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CII TOTAL PRÁTICA:
30

CII TOTAL:
60

Exercitar uma visão práúica e verificar sua interface com os demais instrumentos da Política
Ambiental;
Discutir sobre o processo de Licenciamento Ambiental;
Identificar as competências, documentos e procedimentos relativos ao licenciamento, buscando
o efetivo conhecimento da forma de execução das diferentes etapas no processo de

licenciamento.
Traduzir, paÍa o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso
racional sustentável dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos
ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a preservaçáo da vida em todas as

suas formas e manifestações.

lntrodução ao licenciamento ambiental. Legislação pertinente aplicável ao licenciamento,
monitoramento, fiscalização, responsabilidades e penalidades. Órgãos competentes paru
proceder ao licenciamento ambiental. Empreendimentos e atividades que necessitam de
licenciamento ambiental. Tipos de licenças e etapas do licenciamento ambiental. Estudos
técnicos e demais documentos técnicos relativos ao licenciamento. Utilização das plantaformas
virhrais e simulação do processo de licencimento para diferentes tipos de empreendimentos

INTRODUÇÃO EO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Conceito de Licenciamento Ambiental
Licenciamento ambiental como instrumento de Política Ambiental
Legislação pertinente ao licenciamento ambiental
Monitoramento, fi scalização, responsabilidade e penalidades
PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Orgãos competentes paÍa proceder ao licenciamento ambiental
Empreendimentos e atividades que necessitam de licenciamento ambiental
Tipos de licença ambiental
Etapas do licenciamento ambiental
Prazos para o Licenciamento Ambiental
Publicidade e participação popular
Regularização de empreendimento não licenciado
Compensação, ambiental
ESTUDOS TECNICOS PARA O LICENCIAMENTO

Componente Curricular: Licenciamento Ambiental para Biólogos (Folha 1 de 3)



Estudo de Impacto Ambiental - EIA
I Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
I nstuOo de Viabilidade Ambiental- EVA
IOUTROS DOCUMENTOS TECNICOS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO
Registro no Conselho de Classe - CRBio
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Cadastro Técnico Federal - CTF
Ficha de caracteização do empeendimento
Termo de Referência - TR
Relatório Ambiental Simplificado - RAS
Relatório de Controle Ambiental - RCA
Projeto Básico Ambiental - PBA
Relatório de Detalhamento de Programas Ambientais - RDPA
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD
Relatório de Desempenho Ambiental do Empreendimento - RDAE
Plano de Ação de Emergência - PAE
LEGISLAÇÃO B PROCBDIMENTOS ASSOCIADOS A ATVIDADES ESPÉCIFICAS
Atividades relacionadas à flora
Atividades relacionadas à fauna
Atividades relacionadas aos recursos hídricos
Atividades relacionadas à pesca
Organismos Geneticamente Modificados
Defensivos agrícolas e outros produtos de controle de pragas
Dispersantes químicos
Meio ambiente urbano
Projetos de assentamento agriário
ATTVIDADES PRÁTICAS
Visita técnica aos órgãos de licenciamento ambiental
Utilizaçáo das plantaformas virtuais para solitação de licenças
simulação de licencimento para diferentes tipos de empreendimentos
Esfudos de caso

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBENT.,ÂNON

PHILIPPI-J& A.; RoMERo, M. A.; BRLTNA, G. c. curso de gestão ambiental. Barueri:
Manole,2014.
SÁNCfDZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São paulo: Oficina de
Textos,2006.
TRENNEPOIIL, C. Licenciamento ambiental. Niterói: Impetus, 2010.

ALMEIDA, J. R. Política e planejamento ambiental. Rio de Janeiro: Thex, 2004.
CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. Avaliagão e perícia ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil,20l3.
MIRALÉ, E. Direito do ambiente. são paulo: Revista dos Tribunais,20l5.
SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Editora Oficina de Textos,
2004.
RESOLUÇÔES CFBIO:

7:

//www
CFBIO. 2de 5 de brooutu 20de IResolução no 449, ASsobre diretrizesDispõe para atuação
do em em: brlResolucoes-CFBio Acesso
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cFBIo' Resolucão no 384, de 12 de dezemtro de 2015. Dispõe sobre a atuação do Biólogo nocontrole de vetores e prlgar sinÃi.opi"u.. Disponível em:
ltryí:y cfbio.gov.br/Resolucoes-cFBio. Acesso em: 25 abr. 2018.cFBIo' Resolucão no 374,de 17 de junho de 2015. »irpã" ràure a atuação do Biólogo emGestão Ambiental' Disponível em: htti://www.cfbio.gov.br/Resolucoes-cFBio. Acesso em: 25abr. 2018.
cFBIo' Resolucão no 350, de 10 de outubro.d e 2014_.Dispõe sobre as direhizes paÍa aatuaçãodo Biólogo em Licenciamento Ambiental. Disponir"r.-'ittp't)***.cfbio.gov.brlResolucoes-
CFBio. Acesso em:25 abr. 201g.
cFBIo' Resolução no 301, de 08 de dezembro 

.de 2012. Dispõe sobre os procedimentos decaptura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais veriebrados in siiu , 
"* 

,itu, 
" aaoutras providências. Disponível em: http://www.cfbio.gov.br/Resolucoes-cFBio. Acesso em:25abr. 2018.

cFBIo' Resolucão no 11,.de- 05 de julho.de 2003. Dispõe sobre a regulamentaçáo para"Anotação de Responsabilidade Técnióa - ART. por atividade profissional no âmbito dasatividades inerentes à profissão à" Biólogo. Disponíver em:
l[pjlwww. cfbio. gov. brlResolucoes-cFB io. Acesso em: 2 5 abr. 2 0 r g.
cFBIo' Resolucão nl 3- de 02 de junho_ de.1996. oispàe sobre a regulamentação para aconcessão de Termo de Responsabiliàade Técnica em Análise e controle de eualidade Físico-química e Microbiológica de Águas, inclusive as de Abastecimento público. Disponível em:hup://www.cfbio. gov.brlResorucóes-ôFB io. Acesso em : 25 abr. 20 l g.

em:25 abr.2018.
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CODIGO:
INBIO32OO8

COMPONENTE CURRICULAR:
o de Abelhas

TTNTDADE acl»flwrrca OF'ERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

cH rorAl rÉónrca:
30

cH TorAL pnÁucl:
15

CH TOTAL:
45

Conhecer a diversidade de abelhas. Reconhecer a importância ecológica do grupo em ambientes
naturais e em cultivares. Planejar a criação racional de algumas espécies de atelhas visando a
polinização e a extração de produtos apícolas. Analisar a ação humana sobre o impacto
ambiental . Conhecer os impactos evidenciados pelo uso de pesticidas sobre a manutençâo de
ecossitemas e sobre a vida das abelhas. Visualizar possibilidades econômicas de uso sustentável
das abelhas que visem a melhoria da vida das comunidades e pequenos agricultores.

Estudo da biologia das espécies de abelhas nativas e introduzidas no Brasil. Abordagem
morfológica e fisiológica de algumas espécies de abelhas. Comportamento das abelhas e
organizaçáo social. Montagern de meliponários e apiários de produçào. Produtos apícolas e sua
comercialização.

- Diversidade de espécies e distribuição geográfica.
- Noções gerais de sistemática e identificação.
- Níveis de organização social.
- Morfologia, fisiologia, cornpoftamento e manejo de abelhas solitárias. Importância na
agricultura.
- Saída de campo: abelhas solitárias em áreas agrícolas.
- Morfologia, fisiologia e comportamento de abelhas netivas e de espécies introduzidas no

Brasil. Importância na agricultura.
- Manejo das abelhas.
- Instalações e equipamentos a serem utilizados para acriação de abelhas. Montagem de

meliponários e apiários de produção.
- Inimigos naturais das abelhas.
- Saída de campo: conhecendo um meliponário.
- Produtos apícolas e sua comercialização.

COUTO, R' H. N.; COUTO, L.A. Apicultura: manejo e produtos. 3 ed. Local: Editora FlINEp,
2006.

2012diversidade e taxonomia. Ribeirão Preto: HolosJ.ARAF
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TRIPLEHORN , C. A.; JOFINSON, N. F. Estudo clos insetos. São Paulo Cengage Learning,
2016.

GULLAN P. J.; CRANSTON, P. S. Os insetos: um resumo de entomologia. São Paulo: Roca,
2008.

Nogueirapis , 1997 .

ROUBIK, D. W. Ecology and natural history of tropical bees. Cambridge: Cambridge
University Press, 1989.
SILVEIRA, F' A.; MELO, G. A. R.; ALMEIDA, E. A. B. Abelhas brasileiras: sistemática e
identificação. Belo Horizonte: Ministério do Meio Ambiente, Probio - PNUD, Fundação
Araucária,2002.
SOARES, A. E. E.; JONG, D. Pesquisas com abelhas no Brasil. Ribeirão Preto: Sociedade
Brasileira de Genética, 1992.

NOGUEIRA-NETO, P. São Paulosem ferrão.de abelhas indísenasVida e
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INBIO39OI4
COMPONENTE CURRICULAR:

UNIDADE A OX'ERTANTE:
Instituto de

SIGLA:
INBIO

45

CH TOTAL TICA:
t5

CH TOTAL CH TOTAL:
60

diferenciando-a
istemática,

distribuição

Traduzir,

aReconhecer evolutiva emorfologia funcional dos mamíferos, dos demaisdegrupos Craniata; aCompreender sbiologia, ecologia, comportamento,
econservação dos grupos commamíferos, as ordensparadestaque de distribuiçãoneotropical; asInterpretar estruturas através da deanálise suas funções, comorelacionando-asuma daexpressão do Cfilogenia grupo; aompreender de estudo emmetodologia mamíferos;

OSConhecer programas conservacionistas e preservacionistas existentes do emgrupo questão;o exercíciopara oproÍissional, econhecimento as tecnologias ao usodisponíveisracional sustentável dos recursos associadosnaturais, a emanutenção dosequilíbrio
aoecossistemas, saneamento e saúde vandohumana, aobjeti da vidapreservação em todas assuas formas e manifestações.

origem e filogenia de Mammalia. caracterização.morfológica, anatômica e biológica (histórianatural, comportamento, fisiologia e ecolôgia). oive"rsiáde, sistemática, evolução ebiogeografia ' catacterização de rãamíferos viveníes dos Neotrópicos. Métodos de coleta epesquisa em Mastozoologia. Biologia da Conservação.

Características diagnósticas dos mamíferos.
Biogeografia, paleontologia e evolução dos mamíferos.
Forma e função.
Caracterização das sub-classes de mamíferos: Prototheria, Metatheria e Eutheria.As principais ordens de mamíferos viventes dos Neotrópil"ri"ã.*"rísticas diagnósticas,biologia, sistemátic4.ecologia, comportamento e distribuição. IJtilizaçãode chaves deidentificação para ordens de mamífeios.
Ecologia e comportamento
Métodos de estudo.
Parasitas e doenças.
Domesticação.
Biologia da conservação aplicada à mastofauna brasileira: Erosão da biodiversidade. Espéciesameaçadas. Conservação in situ e ex situ.

Componente Cru:ricular: Mastozoologia (Folha I de2)
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FELDHAMER, G. {.^:t ar. Mammarogy: adaptation, diversity, ecology. Baltimore: JohnsHopkins Univ. Press ,2007.
HILDEBRAND, M.; GOSLOW JR., G. E . São paulo:
Atheneu,2006.

9II,_L T. Biologia dos vertebrados. São paulo: Roca, 19g6.
POUGH, F' H'; JANIS, C. M.; IIEISER, J. B. A viáa dos vertebrados. São paulo: Atheneu,
2008.

EISENBERG, J' F'; REDFORD, K. H. Mamm4ls of the neotropics. Chicago: University ofChicago Press, 1999.
GARDNER, A' L' (Ed.). Mammals of South America. v. 1. Chicago: University of Chicago
Press,2007.
MARTIN, R. E. et al. A manual of mammalog]z. Boston: McGraw-HilI,2001.

lr"ry.^",R' 
M. Walker's mammals of tlre wôrld. Baltimore: Johns Éopkins University r..rr,l

RANDAL, D'; BURGGREN, W.; FRENCH, K. Fisiologia animal: mecanismos e adaptações.Rio de Janeiro: GuanabaÍa Koogan, 2000.
VAUGHAN, T. A. Mammalory. sudbury Mass: Jones and Bartlett publishers, 2011.
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Métodos de Estudos emB V,
UNIDADE ACAI) OFERTANTE:

Instituto de
SIGLA:

INBIO

30
CH TOTAL A:CH TOTAL

0
CH TOTAL:

30

@ UNIVERSIDADE FEDBRAL DE UBENT,ÂN»N

Discutir as viírias linhas de pesquisa na âreade Biologia vegetal de maneira a obter uma visãoampla e moderna desta área de estudo. Permitir o entáaimJnto das mudançu, a" faraaigmas eenfoques nos estudos botânicos e as liúas especíÍicas dos vários docentes atuantes no Institutode Biologia ' Familiarização com a terminoiogia e as porriuitauaes de estudos na área deBiologia Vegetal. Estimular a opção dos estudãntes do início do curso de ciências üiológi"u.por carreiras na área de pesquisa e ensino de Biologia vegetal como uma alternativaprofissional ' Traduzir, paÍa o exercício profissional ã conÀecimento e as tecnologiasdisponíveis ao uso racional sustentiível dos recursos naturais, associados à manutenção eequilíbrio dos ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a preservação da vida
em todas as suas formas e manifestações.

Apresentação das várias áreas de pesquisa em Biologia Vegetal, incluindo a divisão clássica queinclusive define as disciplinas obrigátórias no cursó de ciências biológicas, mas também sub-
í1"": liúas de pesquisa específicÀ que estão sendo desenvolvidas na universidade Federal deuberlândia' Delimitação geral.do 

".topo 
dos estudos botânicos, os padrões de diversidade

vegetal e dos processos fisiológicor e g"réticos que caracteúz.artos vegetais.

Inhodução e história dos estudos de Biologia Vegetal.
Evolução morfológica das plantas . pro."úo, mõrfogenéticos
Padrões de biodiversidade vegetal no Brasil de uma Ãaneira lerat e em Minas Gerais emparticular.
Fisiologia vegetal e desenvolvimento de plantas.
EcoÍisiologia de plantas e interações com o meio ambiente e outros organismos
Biologia reprodutiva de plantas e organizaçáo de comunidades vegetais

ry?? W' S' et al'§€E4sa-vegglpl: um enfoque filogenético. porto Alegre: AÍmed, 2009.RAVEN, P' H'; EVERT, R.F.; prcruronN, s. b. gioügiã ulgetur. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan,2014.

2003.E. PortoZETL.

componente curricular: Métodos de Estudos em Biologia vegetal (Folha I de 2)
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CARRIÓN, J. S. Evolución vegetal. Murcia: DM, 2003.
CUERDA, J. Atlas de botânica. São Paulo: FTD, 2008.
JOLY, A.B. Botânica: inhodução à taxonomia vegetal. 13 ed. São Paulo: Ed. Nacional,ZOOZ.
ruDD, W. S. et al. Plant systematic. Sunderland: Sinauer, 2008.
SIMPSON, M. G. Plant systematics. oxford: Elsevier Academic press, 2006.
SPORNE, K' R. The.morpholog-v of angiosperms; the structure and evolution of flowering
plants. London: Hutchinson, 1974.
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COMPONENTE CURRICULAR:
Métodos em Estudos Florísticos

T]NIDADE ACAD CA OF'ERTANTE:
Instituto de

CII TOTAL CA: CII TOTAL TICA:
30 30
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CH TOTAL:
60

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBBNT-,ÂNOII

As técnicas de coleta de plantas, sua herborização e preparação para inclusão em acervos de
herbiários são atividades importantes para o exercíció piotisíiorat na Biologia, pois trata de
técnicas tradicionalmente empregadas para o conhecimerto du flora. A elaboralão áe estudos de
impacto ambiental em áreas com algum nível de ameaça necessitam de inventârios florísticos e
da identificação de famílias botânicas (principalmente Angiospermas) a fim de se conhecer a
flora que estií sendo impactada. Para atingii estes objetiror é n"""rsiírio: entender como as
coleções cientificas de plantas são formadai, organizaias e conservadas; compreender quais as
técnicas para levantamento de dados para preparação de inventiários florísticãs, de estudos de
fitogeografia, bem como de revisões taxonómicas; entender a importância de inventiários
florísticos paÍa conservaçáo da biodiversidade; conhecer as principais famílias de Angiospermas
do Bioma Cerrado.

Métodos em levantamentos florísticos baseados em coleções botânicas e conhecimento das
principais famílias de Angiospermas.

Estudos florísticos;
Técnicas de coleta, preparação e herborização;
Coleções botânicas;
Herbiários;
Principais famílias de Angiospermas;
Expedição de coleta;
Acervos do Herbrário

ruDD, W. S. et al. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. Porto Alegre: Artmed, 2009.
RAVEN, P. H.; EVERT, R'F.; CURTIS, H. Biologia vãgetal. Rio de Janúo: Guanabara Dois,
2012.

BotânicaV C H.SOUZA, LORENZI, sistemática: ilustradogula daspara identificação
defamílias F enativasanerógamas noexóticas baseado APGIIna N,Brasil, ova Odessa:

Instituto Plantarum de Estudos da 2008

componente curricular: Métodos em Estudos Florísticos (Folha l de2)



$ UNIvERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNnII

STEVENS, P. F. AngiospeÍm Phylogeny Website. St. Louis: Missouri Botanical Garden, 2001
Disponível em: <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>. Acesso em: l0 maio 2018

BARROSO, G. M. Sistemática de angiospermas do Brasil. v. l. São Paulo: EDUSP, 1978.
BARROSO, G.M. Sistemática de angiospermas do Brasil. v. 2. Viçosa: Imprensa Universitária,
1984.
BARROSO, G.M. Sistemática de angiospermas do Brasil. v. 3. Viçosa: Imprensa Universitária,
1986.
GONÇALVES, E. G.; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado de
morfologia das plantas vasculares. Nova odessa: Instituto plantarum, 2007.
SIMPSON, M. Plant systematics. Amsterdam: Academic Press, 2010.
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Adquirir uma perspectiva de campo sobre a diversidade zoológica, reconhecendo os hábitats e
comportamentos das espécies na natureza.

Métodos de coleta e conservação, úmida e seca, de animais terrestres e aquáticos (anfíbios,
répteis, peixes, aves, mamiferos e artrópodos). Coleta, registro e interpretaçaó de dados obtidos
no campo. Armazenamento, etiquetagem e transporte de material zoológico. Técnicas Básicas
em curadoria de coleções zoológicas.

Métodos de coleta (ativa e passiva), amostragem e conservação de
fauna de solo e serrapilheira;
visitantes fl orais e polinizadores;
insetos aquáticos;
arhópodes associados a vegetação;
vertebrados terrestres e aquáticos;

ALMEIDA, L.M.; RIBEIRO-COSTA, C. S; MARINONI, L. Manual de coleta. conservação.
montagem e identificacão de insetos. Ribeirão preto: Holos Editora, 199g.
BRUSCA, R. C. ; BRUSCA, C. G.. Invertebrados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2007.
HICKMAN, c.P.; ROBERTS, L. s.; LARSON, A. princípios integrados de zoologiê. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
PAPAVERO, N. Fundatnentos práticos de taxonomia zoológica. São Paulo: Editora da
Universidade Estadual Paulista, I 994.
PouGH, F. H.; HEISER, J. B.; MCFARLAND, w. N. A vida dos vertebrados.4 ed. são paulo:
Atheneu,2008.

AMORIM, D.S. Fundamentos de sistemática filogenética. Ribeirão Preto: Holos,2002.

Componente Curricular: Métodos emZoologiade Campo (Folha I de2)
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BROWER, J.E.; ZAR, J.H. Field & laboratory methods for general ecolog.y. Dubuque, Iowa:
Wm. C. Brown Publishers, 1977.
COSTA, C.S.R.; DA ROCHA, R. M. (ORGS.). Invertebrados: manual de aulas prâticas.2 ed.
Ribeirão Preto: Holo s, 2006.
KREBS, C.J. Ecological methodology. Menlo Park: Addison Wesley Longman Inc.,2000.
RUPERT, E.; FoX, R.s.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados: uma abordagem
funcional-evolutiva. 7 ed. São Paulo: Editora Roca, 2005.
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(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBENT,ÂNUTA

Aprofundar o conhecimento em ornitologia bem como capacitar-se para desenvolver pesquisa
em ornitologia. Entender os aspectos da evolução e adaptação das aves ao meio. Recoúecer
aspectos da ecologi4 morfologia, fisiologia e comportamento das aves. Aplicar técnicas de
campo na pesquisa e conservação da avifauna; discutir estado de conservação e manejo da
avifauna e perspectivas futuras. Trad:uzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as
tecnologias disponíveis ao uso racional sustentável dos recursos naturais, associados à
manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a
preservação da vida em todas as suas formas e manifestações.

História evolutiva, sistemática, morfologia, anatomia, ecologia, etologia das aves e de suas
relações com o homem. Práticas e Pesquisa de campo.

1. características gerais das aves, história evolutiva e classificação
2. Caracterizaçáo das Ordens das Aves brasileiras
3. Aves: morfologia e fisiologia:
3.1. Penas (estrutura, crescimento, muda, plumagem, coloração)
3.2. Yôo (estrutura fisica, aerodinâmica, poder de vôo)
3.3. Fisiologia e Ambiente (regulação térmica, metabolismo e etc)
3.4. Adaptações à alimentação
4. Comportamento social:
4.1. Territorialidade, dominância, colônias, etc
5. Comportamento reprodutivo:
5.1. Sistemas de acasalamento e seleção sexual
5.2. Reprodução, ninhos, incubação, cuidado parental e desenvolvimento de ninhegos
5.3. Nidoparasitismo
5.4. Reprodução cooperativa e comunitiíria
6. Técnicas de observação, captura e pesquisa com aves
7. Comportamento:
7.1. Migração
7.2. Orientação e Navegação
7.3. Percepção sensorial

agonísticas)
mimetismo

.4.7 visualComunicação visual,(identificação rituais,displays, interações

.57 V,

Componente Curricular: Ornitologia (Folha I de 2)
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7. 6. Aprend izagem compoft amental
8. Interação ave-planta:
8.1. Polinização
8.2. Frugivoria e dispersão de sementes
9. Métodos para pesquisa em aves

ANDRADE, M.A. Aves silvestres:Minas Gerais. Belo Horizonte: Conselho Internacionalpara
aPreservação das Aves, 1997.
SICK, H. Ornitologia brasileira. 4 ed. Brasília: Editora UnB, 1997.
VON MATTER, S.; STRAUBE, F. C.; ACCORDI, I.; PIACENTINI, V.; CANDIDO-JUNIOR,
J.F. Ornitologia e conservação: ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento. Rio de
Janeiro: Technical Books Editora, 2010.

GILL, F.B. Ornithology.2 ed. New York: Freeman &Co,1995.
GRANTSAU, R. Guia completo para identificação das aves do Brasil. São Carlos: Vento
Verde,2010.
SIGRIST, T. Avifauna brasileira: guia de campo. vinhedo: Avis Brasilis, 2009.
SIGRIST, T. Iconografia das aves do Brasil. vinhedo: Avis Brasilis, 2009.
VAN PERLO, B. A field guide to the birds of Brazil. New York: Oxford Universit5r Press,
2009.
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Diagnosticar problemas de poluição e contaminação ambientais e seus riscos e aplicar técnicas
para sua solução, dentro de princípios ambientais aceitáveis, com ênfase às matrizes ética,
social, política e econômica, traduzindo para o exercício profissional do biólogo o conhecimento
e as tecnologias disponíveis ao uso racional sustentiível dos recursos natuiais, associados à
manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a
preservação da vida em todas as suas formas e manifestações.
Introduzir conceitos e metodologias para a implementação de uma perspectiva integrada,
sistêmica e interdisciplinar na solução de problemas ambientais. Conceituar i...o, básicos no
domínio do meio ambiente e no âmbito do desenvolvimento sustenüível. Conhecer os principais
problemas ambientais. Abordar as principais relações entre o meio ambiente, os recursos
naturais e as fontes de energia. Conhecer as principais fontes de poluição, seus risóos e soluções
tecnológicas existentes, em nível "indoor' e "outdoor", dentro dá visãó hierrárquica de gestão de
resíduos. Compreender a estrutura da 14.000 e certificações na qualidade ambiental e mudança
de comportamento das organizações. Apreender conceitos 

-básicos 
de tutela ambiental,

danosidade ambiental e responsabilidade civil.

Problemas e potencialidades ambientais. Desenvolvimento sustentável. eualidade ambiental.
Diagnóstico Ambiental: aspectos e impactos ambientais. Requisitos Legais e Normativos.
Danosidade ambiental e responsabilidade civil. Gestão de resídúos sólidos,1íquidos e gasosos.
Hierarquia de Gestão de Resíduos.Soluções ambientais.Tratamentos iísicos, químicos e
biológicos de resíduos. Disposição final de Resíduos Sólidos. Gestão ambiental no contexto das
organizações. Sistema de gestão ambiental. Contaminantes atmosféricos. poluição sonora.
Poluição radioativa. Integração das tecnologias de tratamento de resíduos.

Problemas e potencialidades ambientais. Desenvolvimento sustentável. eualidade ambiental.
Diagnóstico Ambiental: aspectos e impactos ambientais. Requisitos Legais e Normativos.
Danosidade ambiental e responsabilidade civil. Gestão de resíduos sóliãos, líquidos e gasosos.
Hierarquia de Gestão de Resíduos.Soluções ambientais.Tratamentos fisicos, quiri"or',
biológicos de resíduos. Disposição final de Resíduos Sólidos. Gestão ambiental no contexto das
organizações. Sistema de gestão ambiental. Contaminantes atmosféricos. poluição sonora.
Poluição radioativa. Integração das tecnologias de tratamento de resíduos.

componente curricular: preservação do Meio Ambiente (Folha r de2)
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ODUM, E. P.; BARRET, G. W. Fuqdamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Learning,2007.
SANTANNA JI-INIO& G. L. Tratamento biológico de efluentes fundamentos e aplicaçôes. São
Paulo: Interciência, 2013.
VESILIND, P. A.; MORGAN, M. S. Introdugão à engenharia ambiental. São Paulo: Cengage
Learning, 201 l.

I\&{NAII{N, S.E. Ouímica ambiental. Porto Alegre: Bookman,2013.
METCALF, L.; EDDY, P. Wastewater qnginee,ring: treatment and reuse. New Delhi: Tata
McGraw-Hill,2014.
MII{ELCIC, J.R.; ZIMMERMAN, J. B. Engenharia ambiental: fundamentos, sustentabilidade e
projeto. Rio de Janeiro: LTC,2012.
MILARE, E. Direito do ambiente. são Paulo: Revista dos Tribunais,2015.
SHAH, v. Emerginq environmental technologiçs. Dordrecht: springer, 20 1 0.
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Preparar o estudante o Estrígio Profissional Supervisionado (EPS), que é caracterizado como
uma experiência pré-profissional, na qual será vivenci ada na práúica,à atuação profissional do
biólogo. Paratal, os alunos deverão ser capazes de:
compreender a importância do estágio na formação profissional do biólogo;
Rever a Legislação Federal Aplicada ao Biólogo;
Conhecer a legislação nacional vigente que rege o EpS;
Conhecer as Normas Estágio UFU, bem como as Normas Complementares do EpS do Curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas - UFU;
Ter ciência das inshuções normativas UFU acerca da aceitação de estagiários pelos ofertantes
do EPS;
Compreender a importância e estrutura da documentação necessríria paÍa arealizaçáo do EpS;
organizar e preencher corretamente a documentação necessária para o Eps;
Buscar opoúunidades para rcalizar o BpS.

PPC do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. Importância do estágio na formação
profissional do biólogo. Legislação Federal Aplicadà ao Biólàgo. Lei do estagiá §" 11.7gg, de
25 de setembro de 2008). Normas Gerais de Estágio de Graduãção da UniveisiaaAe Federal de
Uberlândia. Normas Complementares do Estãgio Profissiónal izante Supervisionado da
Graduação Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federai de Uberlândia.
Orientação normativa No 2, de 24 dejunho de 2016 - aceitação de estagirários. Documentos
necessrários ao EPS. obtenção de oportunidade de estágio profisiionalizanti.

PPC do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas:
-Objetivos do EPS na formação profissional
-Requisitos curriculares necessários

Importância do estágio na formação profissional do biólogo:
-Enriquecimento curricular
-Enriquecimento pessoal
-Inserção no mercado de trabalho

Legislação Federal Aplicada ao Biólogo:
-Aplicações no cotidiano profissional
-Direitos, deveres e ética profissional

11.788 de25 de setembro de 200Lei do

Componente Curricular: Profissão Biólogo (Folha 1 de 3)
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Normas Gerais de Estágio de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia.
Normas Complementares do Estágio Profissionalizante Supervisionado da Graduagão
Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia:

-Competências do estagiiário, orientador, supervisor
-Atividades que são permitidas e contabilizadas como EPS;

Orientação normativa No 2, de 24 de junho de20l6 - aceitação de estagiários.
Documentos necessilrios ao EPS:

-Estrutura dos formulários
-Preenchimento correto
-Prazos
-Assinaturas

Obtenção de oportunidade de estágio profissionalizante:
-Participação em processos seletivos
-Como montar um Curriculum Vitae
-Como proceder quando o ofertante do estágio não possui cadastro no Setor de Estágio - UFU

BRASIL' LEI N" ll.788,DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. Dispõe sobre o estágio de
estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de23 de março de 1994, o
parágrafo único do art.82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida
Provisória no2.164-41, de24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.brlccivil_03 l_ato2007-20l0l2008llei/ll l788.htm> uô.rso em
1810512018.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Caderno de Graduacão UFU. pró-Reitoria
de Graduação, Diretoria de Ensino. Disponível em: < http://www.prograd.ufu.brlcentral-de-
conteudos/documentos/2016/03lcaderno-de-graduacao> acesso em 18105/2018.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Projeto político pedagógico. Cursos de
licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas. <http://www.portal.ib.ufu.brlnodel26l>
acesso em l8/05/2018.

DAPAZ, R. J. (Org.). Legislação federal aplicada ao bióloeo. Ribeirão Preto: Holos,2OOO.
LINIVERSIDADE_FEDERAL OB UgE
profissionalizante supqrvisionado da graduagão bacharelado em 

-Ciências 
BiolóÀicasã

Universidade Federal de Uberlândia. Disponível em: < http://www.portal.ib.ufu.br/nodel294>
acesso em l8/05/2018.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Normas Gerais da Graduação da

http://www.prograd.ufu.brllegislacoes/resolucao-no- 15201 I -de-10-de-junho-de-201 t -do-
conselho-de-graduacao-nornas-gerais-d» acesso em I 8/05/201 g.

I.INTVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNON.

http://www.prograd.ufu.brllegislacoes/resolucao -no-2420 I
gerais-de-estagio-de-graduacao> acesso em I 8/05/20 I 8.
TINTVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNOTA

Normas Gerais de Estágio de Graduacão da

2-do-conselho-de-graduacao-normas-

vel em:<
Orientação normativa No 2. de 24 de junho

Componente Curricular: Profissão Biólogo (Folha 2 de 3)
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có»rco: COMPONENTE CURRICULAR:
Sistemática F de Plantas

UNIDADE ACAD OF'ERTANTE:
Instituto de

SIGLA:
INBIO

30
CH TOTAL TICA:

15

CH TOTAL CH TOTAL:
45

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBENT,ÂN»N

Entender os conceitos que fundamentam a Sistemática Filogenética e os principais métodos dereconstrução de filogenias moleculares, com o objetivi de capacitai o uirro a analisarcriticamente e arealizar análises filogenéiicas de phnás.
As.aruílises filogenéticas são essencúis pa.u o entendimento da evolução, da classificação e dadelimitação taxonômica dos seres vivos, o que tem implicação na conservação das espécies e,consequentemente, na manutenção e no equilíbrio dos ecossistemas bem como na saúdehumana, objetivando a ptete*açào da vida em todas as suas formas e manifestações

Princípios de Sistemática Filogenética. Métodos de reconstrução Íilogenética e interpretação defilogenias, com ênfase em dados moleculares de plantas. Sisiemas de classificação de plantas,incluindo classifi cações modernas baseadas em fi lôgenias moleculares.

- Sistemática e Taxonomia.
- 

_C_onceitos de espécie e tipos de especiação.
- Histórico dos sistemas de classificaçao âas plantas.
- Angiosperm Phylogeny Group (ApG).
- Princípios de sistemática filogenética e cladística.
- Caracteres e estados de caráter.
- Homologia e homoplasia em biologia molecular.
- semelhanças e diferenças entre filogenias moleculares e morfológicas
- Genomas vegetais.
- ]é.cniq de biologia molecular utilizadas para estudos filogenéticos.
- Principais métodos e ferramentas computacionais em análiIes filogenéticas.
- Interpretação de cladogramas.
- Princípios, desafios e utilidades do..DNA barcoding,,(código-de-barras de DNA).- Sequenciamento de nova geração e análises filogenãmicas. 

"
- Estudos de caso de reconstruções filogenéticas e filogenômicas em plantas.

componente curricular: sistemática Filogenética de plantas (Folha r de 2)
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JOLY, A. B. Botânica: inhodução à taxonomia vegetal. são paulo: Nacional, 19g3.
ruDD, W. S. et al. Sistemática vqgetal: um enfoqui filogenético. Porto Alegre: Artmed, 2009.
SOUZA, V. C.; LORENZI, H' Botânica sistámática: guia ilustrado para identificação das
famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no grasil,- baseado na ApGII. Nova Odessa:
Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 200g.

AMORIM, D. S. . Ribeirão preto: Holos,2002.
FELSENSTEIN, J. Inferring phylogenies. sunderland: sinauer Associ ates,2004.
RIDLEY, M. Evolugão. Porto Alegre: Artmed,2006.
SIMPSON, M. Plant systematics. Amsterdam: Academic press, 2010.
SOUZA, V' C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação das
famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil,- baseado na ApGII. Nova Odessa:
Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 200g.

ITEVENS, P. F' Ansioqoerm Phylogeny Website. St. Louis: Missouri Botanical Garden, 2001.
Pllpglfut] em: <http://www.mobot.orgÀ4OBOT/research/APweb/>. Acesso em: 10 maio 201g.
WILEY, E' O'; LIEBERMANT B. S' Phylogenetics: the theory of phylogenetic systematics.
Hoboken: Wiley-Blackwell, 20I l.

componente curricular: sistemática Filogenética de plantas (Folha 2 de2)
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COMPONENTE CT]RRICULAR:
9002 de Alimentos

UNIDADE OF'ERTAI\TE: SIGLA:
Faculdade de

CH TOTAL TE
60

A: CH TOTAL
0

A: CH TOTAL:
60

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Lrlentificar as principais alterações de alimentos e suas causas;
Compreender os processos tecnólogicos de produção e conservação dos alimentos promovendo
o uso racional sustentável dos recursos naturais para atluaçáo em áreas, tais comó: Gestão de
qualidade, Biossegurança, Processos biológicos de fermentação e transformação e Saúde
pública nos três campos do conhecimento (úeio Ambiente & Biodiversidade, Bioiecnologia &
Produção e Saúde).
Identificar as possíveis causas de deterioração de um produto alimentício.
Entender os principai§ processos utilizados para conservar alimentos, visando minimizar a perda
de nutrientes e garantir a qualidade do prodúto final e a economia do processo.
Especificar uma embalagem adequada à conservação de um determinàdo alimento.
Avaliar o método de conservação mais adequado a um dado produto alimentício (calor, frio,
secagem, irradiação, salga, aditivos).
Conhecer- os principais processos envolvidos na transformaçáo da matéria prima em produtos
alimentícios de origem vegetal e animal.

Constituição dos alimentos; valor nutritivo; causas de deterioração de alimentos: microbiologia
de alimentos; envenenam€nto de origem alimentar; embalagens para alimentos; conservação dealimentos pelo uso de altas temperáturas; conservação poi refrigeração 

" 
po, 

"org.lamento;conservação pelo uso de secagem; conservação po..or."rtração; conservação por fermentação;
conservação de alimentos pelo uso de radiaçõesf conservação âe alimentos ielousode aditivos.

INTRODUÇÃO
Definição de Ciência e Engenharia de Alimentos
Importância da Tecnologia de Alimentos
Bases da Ciência e Tecnologia de Alimentos
CONSTITUIÇÃO E ASPEÕTOS NUTRITTVOS DOS ALIMENTOS
Composição dos alimentos
Funções dos alimentos no organismo humano
Estudo dos seguintes componentes
- carboidratos
- Aminoácidos e proteínas
- Lipídios

oxidantes eácidostais como :
- Constituintes

Componente Curricular: Tecnologia de Alimentos (Folha f de 3)



antioxidantes,
vitaminas, minerais, produtos tóxicos naturais e água.
CAUSAS DE DETERIORAÇÃO DE ALIMBNTÓS
Introdução
Classificação dos alimentos quanto a sua perecibilidade
Principais causas de alteração de alimentos
Estudo das alterações devido a:
- contaminação microbiana
- infestação de insetos e roedores
- reações químicas náo enzimétticas: oxidação de pigmentos e gorduras e escurecimento
não enzimático
- alterações devido ao ganho e perda de umidade
- alterações devido à ação de enzimas naturais dos alimentos
- alterações devido a causas fisicas, tais como temperaturas altas e baixas e devido à
desidratação.
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
Decomposição de alimentos por microorganismos
Crescimento microbiano
Fatores que afetam o crescimento dos microorganismos
Microorganismos importantes na Tecnologia de Alimentos
ENZIMAS NO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
Introdução e conceitos sobre enzimas
Classificação das enzimas
Fatores que interferem na atividade das enzimas

lEnzimas naturais dos alimentos

I 
Aplicações de enzimas no processamento de alimentos
ENVENENAMENTO DE ORIGEM ALIMENTAR
Ingestão de Substâncias tóxicas
Doenças ocasionadas por microorganismos que usam o alimento como meio de transmissão
Doenças ocasionadas por microorganismos que usam o alimento como meio de crescimento
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTO PELO USO DE CALOR
Introdução
Pasteurização
Branqueamento
Esterilização
CoNSERVAÇÃO DE ALTMENTO PELO USO DO FRrO
Influência da temperatura nos processos de deterioração de alimentos
Distinção entre refrigeração e congelamento
Refrigeração de alimentos
Congelamento de Alimentos
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTO POR REDUÇÃO DE UMIDADE
Influência da atividade de água nos processos de deterioração de alimentos
Concentração
Concentração por evaporação
Secagem natural
Desidratação
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTO PELO USO DE RADIAÇÕES
Radiações
Emprego das radiações uv e ionizantes no processamento de alimentos
Aplicações
CoNSERVAÇÃO DE ALTMENTO pOR OUTROS PROCESSOS
Fermentações
Pelo uso do sal e do açúcar
Por mistos

$ UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBENT,ÂN»IA

Componente Curricular: Tecnologia de Alimentos (Folha 2 de 3)



EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. Rio de Janeiro: Atheneu, 1994.
FELLOWS, P. J. T.ecnologia do processamento de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2006
JAY, J. M. Microbigloeia 4e alimentos. Porto Alegre: Artmed,2005.
LEHNINGER, A. Princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 1988.

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

USO DE ADITryOS EM ALIMENTOS
Introdução
Principais classes de aditivos
Aspectos legais do uso de aditivos no Brasil
EMBALAGENS PARA ALIMENTOS
Finalidades e requisitos das embalagens
Embalagens metálicas
Embalagens flexíveis
Controle de qualidade das embalagens
Alteração em alimentos embalados
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frol Dr Rrcardo Amáncro Malagonr
Diretor da Faculdade de Engenhána
Quimrca . portana R N, g77t2017

coNN, E. E., sruMPF, P. K.Introdução à Bioquímica. são paulo: Blucher, 1980.
OETTERER, M. REGITANO-D'ARCE, M.A.B.; sporo, M. H. F. Fundamentos de ciência e
tecnqlogia de Qlimentos. São Paulo: Manole,2006.
PICO, Y. Análise química de alimentos : técnicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
POTTE& N. N. Food Science. Westport: AVI Publishing Company Inc. Westport,1996.
RIBEIRO, E. P', SERAVALLI, E. A. G. Ouímica de alimentos. São Paulo: Blucher, 2007.

Uberlândia, 06 /05 12018
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Dr(a) Ricardo Amâncio Malagoni

Diretor(a) do(a) Faculdade de Engenharia
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FICHA DE COMPOI\ENTE CURRICULAR

CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Tópicos Avançados em Botânica

I]NIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
l5

CH TOTAL PRATICA:
15

CH TOTAL:
30

Abordar novidades técnicas e científicas em Botânica.

EMENTA''

Botânica na atualidade. Estudo e aplicação de pesquisas recentes em Botânica. Aprendizagem e

aperfeiçoamento de técnicas na área de Botânica, para obtenção de dados em laboratórios,
herbários e campo. Análises de dados em Botânica.

PROGBANIA rrrir':irr'l

- Levantamento bibliográfico em botânica.
-Estudo, aplicação e aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos de botânica no cotidiano
profi ssional do biólogo.
-Abordagem de novas técnicas para obtenção de dados em botânica
-Análises de dados em botânica

RAVEN, P. H., EVERT, R. F. et al. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
SOUZA, L. A. Morfologia e anatomia vegetal: célula, tecidos, órgãos e plântula. Ponta Grossa:
Editora UEPG,2003.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. Porto Alegre: Artmed,2003.

Componente Curricular: Tópicos Avançados em Botânica (Folha I de2)
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CUERDA, J. Atlas de botânica. São Paulo: FTD,2008.
CUTLER, D.F.; BOTHA, T.; STEVENSON, D.W. Anatomia vegetal: uma abordagem aplicada.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
FUTUYAMA, D. J. Biologia evolutiva. 2 ed. Ribeirão Preto: FUNPEC-RP,ZOO2.
JOLY, A.B. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 13'ed. São Paulo: Nacional,2002.

W. S. et al. 2009um ue Porto Ale
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' -,: '' -1 . ,i 'r plCHn DE COMPONENTE,CURnICULAR

CODIGO: COMPONENTE CI]RRICULAR:
Tópicos AvanÇados em Ecologia

UNIDADE ACADEMICÀ OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
l5

CH TOTAL PRATICA:
l5

CH TOTAL:
30

Abordar novidades técnicas e científicas em Ecologia de indivíduos e/ou populações e/ou
comunidades e/ou ecossistemas.

Ecologia na atualidade. Estudo e aplicação de pesquisas recentes em Ecologia. Aprendizagem e
aperfeiçoamento de técnicas na área de Ecologia. Obtenção e análises de dados em Ecologia.

-Levantamento bibliográfico em ecologia.
-Estudo, aplicação e aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos de ecologia no cotidiano
profi ssional do biólogo.
-Abordagem de novas técnicas para coleta de dados em ecologia.
-Análises de dados em ecologia.

BEGON, M.; HARPER, JL.; TOWSEND, C.R. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 2u

ed.Porto Alegre: Artmed, 2007.
ODUM, E. P.; BARRET, G. W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Leaming,2007.
RICKLEFS, R. E.; REI-YEA, R. A economia da natureza. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,2016.

FUTUYAMA, D. J. Biologia evolutiva. 2 ed. Ribeirão Preto: FLINPEC-RP,2002.
GOMES, A. G.; VARRIALE, M.C. Modelagem de ecossistemas: uma introdução. Santa Maria:
UFSM,2OO4.
GOTELLI, N.J. Ecologia. Londrina: Editora Planta,2007.
MARTINS, S. V. Restauração ecológica de ecossistemas degradados. Viçosa: UFV, 2015.
PRIMACK, R.B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina: Editora Planta, 2001

Componente Curricular: Tópicos Avançados em Ecologia (Folha I de 2)
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CODIGO: COMPONENTf, CURRICULAR:
Tópicos Avançados em Zoologia

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
l5

CH TOTAL PRATICA:
15

CH TOTAL:
30

Abordar novidades técnicas e científicas em Zoologia de vertebrados e/ou invertebrados.

Zoologia na atualidade. Estudo e aplicação de pesquisas recentes em Zoologia. Aprendizagem e
aperfeiçoamento de técnicas na írea de Zoologia, para obtenção de dados em laboratórios,
museus e campo. Análise de dados em Zoologia.

-Levantamento bibliográfico em zoologia.
-Estudo, aplicação e aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos de zoologiano cotidiano
profissional do biólogo.
-Abordagem de novas técnicas para coleta de dados em zoologia em campo e/ou em
laboratórios e/ou em museus.
-Análises de dados em zoologia.

BRUSCA, G. .I.; BRUSCA, R. Invertebrados. 2 ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2007.
HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 16 ed.
Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,2016.
POUGH, F. H., JANIS, C.M.; IIEISER, J.B. A vida dos vertebrados. 4 ed. São Paulo: Atheneu

2008

AMORIM, D.Z. Fundamentos de sistemática filogenética. Ribeirão Preto : Holos,2002.
FUTUYAMA, D. J. Biologia evolutiva. 2 ed. Ribeirão Preto: F-UNPEC-RP,ZO0Z.
HILDEBRAND, M.; GOSLOW,G. Análise da estrutura dos vertebrados. 2 ed. São Paulo:
Atheneu Editora, 2006. 637p.
MAYR, E. Biologia: ciôncia única. São Paulo: Companhia das Letras. 2004.
SCHMIDT-NIELSEN. K. Fisiologia ryrimal: adaptação e meio ambiente. 5 ed. São Paulo:
Santos Editora,2002

Componente Curricular: Tópicos Avançados em Zoologia (Folha I de 2)
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có»rco: COMPONENTE CURRICULAR:
Toxicologia Geral e Ecotoxicologia

UNIDADE ACN,»ÊPTTCA OFERTAIITE:
Instituto de Ciências Biomédicas

SIGLA:
ICBIM

CH TOTAL TEORICA:
60

CH TOTAL PRATICA:
30

CH TOTAL:
90

Discutir aspectos gerais dos mecanismos de toxicidade, da exposição a agentes tóxicos, dos

processos de bioacumulação e biomagnificação de poluentes.
Compreender os fenômenos de carcionogênese, mutagênese e teratogênese.
Estudar as respostas bioquímicas e fisiológicas de organismos expostos a poluentes e seus

efeitos sobre as populações, comunidades e ecossistemas, bem como o impacto da exposição à

saúde dos seres humanos.
Compreender, em linhas gerais, a avaliaçáo de risco ecotoxicológico e o gerenciamento de

resíduos tóxicos.

Assim, pretende-se que os conhecimentos básicos da ecotoxicologia e das tecnologias
disponíveis forneçam ao futuro biólogo ferramentas para a elaboração de estratégias que

possibilitem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, a manutenção e o equilíbrio dos

ecossistemas, o saneamento e a saúde humana, garantindo a preservação da vida em todas as

suas formas e manifestações.

Introdução ao estudo da toxicologia. Toxicocinética e toxicodinâmica. Carcionogênese,
mutagênese e teratogênese. Intoxicação e avaliaçáo da toxicidade. Ecotoxicologia:
compartimentos ambientais, ciclos biogeoquímicos e intervenção antrópica. Ecotoxicocinética.
Contaminantes da atmosfera, do solo, da água (químicos e biológicos) e de ambientes internos.
Outros toxicantes de interesse ambiental (metemoglobinizantes, solventes orgânicos e

praguicidas). Monitoramento ambiental e biológico. Avaliação e gestão do risco
ecotoxicológico.

INTRODUÇÃO
Histórico, conceitos, objetivos, divisão, importância, finalidades e áreas de atuação da
toxicologia;
O estudo dos agentes tóxico (toxicantes);
As fases da intoxicação.
TOXICOCINETICA
Transporte através de membranas biológicas;
Vias de introdução do toxicante;
Distribuição e armazenamento;
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Vias de eliminação.
TOXICODINÂUICE
Agentes tóxicos e seletividade de ação;

Morte celular;
Interação de agentes tóxicos com receptores;

Interferências nas funções de membranas excitáveis;

Inibição da fosforilação oxidativa;
Complexação com biomoléculas;
Perturbação da homeostase cálcica;
Formação de espécies reativas e toxicidade;
Fatores determinantes da intoxicação.
TOXICOLOGIA GENETICA
Avaliação do risco de câncer e doenças genéticas;

Mecanismos de indução de alterações genéticas;

Ensaios paÍa a detecção de alterações genéticas;

Monitoramento de populações humanas.

TOXICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
períodos críticos e endpoints de toxicidade, relação dose-resposta e limiar de dose;

Mecanismos e patogêneses da toxicidade do desenvolvimento;

Farmacocinética e metabolismo na gestação;

Relação entre toxicidade materna e do desenvolvimento;

Toxicidade do desenvolvimento por desreguladores do sistema endócrino;

Avaliação de segurança em toxicologia do desenvolvimento;

Toxicoiogia do ãeseníolvimento: exêmplos de importância na espécie humana e outros animais

ECOTOXICOLOGIA
Conceitos e princípios;
Compartimentos ambientais, ciclos biogeoquímicos e intervenção antrópica;

Ecotõxicocinética: transporte, distribuigão e transformação de agentes químicos no meio

ambiente;
Bioacumulação e biomagnificação;
Depuração ambiental.
POLUENTES DA ATMOSFERA
Classificação dos poluentes;
Fontes de contaminação/emissão;
Efeitos tóxicos causados pelos poluentes do ar;

Avaliação da poluição do ar;

Efeitos da poluição do ar na saúde humana;

Fenômenos atmosfericos e a poluição do ar.

CONTAMINANTES DA ÁCUE E DO SOLO
Fontes de exposigão;
Transporte e distribuição dos contaminantes;
Propriedades do compartimento ambiental;
Transporte e distribuição no meio aquoso;

Transporte na atmosfera;
Transporte no solo;
Processos de degradação dos contaminantes (degradação abiótica e biótica);

Acumulação dos contaminantes pela biota;
Exemplos de contaminantes importantes da água e do solo;

Contaminantes emergentes da água (plastificantes, surfactantes, nanomateriais, etc);

Cianobactérias e microalgas tóxicas em ambientes aquáticos (toxinas frequentes em água doce e

marinha);
Contaminação da água e do solo e o risco paÍa a saúde humana.

CONTAMINANTES DE AMBIENTES INTERNOS
do ar em ambientes internos efeitos na saúde relacionados com
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o ar de ambientes internos; valores orientadores para a qualidade do ar interno;
Domissanitarios: intoxicação por sabões, detergentes, desinfetantes, agentes delimpeza (ácidos

e básicos);
lntoxicação por plantas ornamentais: aráceas irritantes; plantas que produzem gastrenterite;

plantas que produzem distúrbios sistêmicos; plantas que produzem disúrbios cutâneos.

AGENTES METEMOGLOBINIZANTES
Mecanismos de redução da metemoglobina e metemoglobinemias;
Síndrome tóxica;
Metemoglobina como indicador biológico na exposição ocupacional;
Agentes metemoglob^inizantes.
SOLVENTES ORGANICOS
Fases da exposição aos solventes orgânicos;
Aspectos toxicológicos gerais dos principais solventes.
PRAGUICIDAS
Inseticidas inibidores de colinesterase;
Piretrinas e piretroides;
Inseticidas neonicotinoides;
Inseticidas organoclorados;
Repelentes de insetos;
Herbicida paraquat;
Herbicida glifosato;
Herbicidas clorofenoxiacéticos;
Fungicidas;
Raticidas;
Outros praguicidas;
Monitoramento de trabalhadores expostos a praguicidas.
MONTTORTLAÇ^O DA EXPOSIcÃO OB pOÉULAÇOES A AGENTES rÓXICOS
Vigilância ambiental: padrões de qualidade do ar, padrões de qualidade para solo e água;

ambiente de trabalho, alimentos (limites de tolerância e ingestão dirária aceitável);
Vigilância biológica: biomarcadores de exposição, de efeito e de susceptibilidade; exposição

ocupaciona! índice biológico máximo permitido, limite biológico de exposição e valor guia.

AVALTAÇÃO E GESTÃO DO RISCO ECOTOXICOLOGICO
Avaliação do risco no processo de gestão ambiental;
Contexto metodológico da avaliação de risco ambiental;
Biomarcadores e o processo de avaliação de risco ambiental;
Estrutura do processo de avaliação de risco sócio-ambiental;
Caructerização da atividade perigosa e da região;
Modelo conceitual e a previsão de efeitos;
Caracterização dos efeitos paraa saúde humana;
Caracterização do risco para o ambiente;
Gerenciamento de risco e de resíduos.
ATIVIDADES PRÁTICAS
Atividades visitas técnicas e Cinedebate.
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AZEVEDO, F.A.; CHASIN A.A.M. As bases toxicológicas da ecotoxicologia. São Paulo:

Rima,2004.
OGA, S.; BATISTÍJZZO,J. A.; CAMARGO, M. M. A. Fundamentos de toxicologia.4. Ed. São

Paulo: Atheneu,2014.
KLAASSEN, C.D. Casarett & Doull's toxicology: the basic science of poisons. 8 ed. McGraw
HiII,2013.
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ALBERT, L. A. Curso bás-iço 4e toxic.ologia ambiental. México: Limusa: Organización
Panamericana de la Salud, 2012.
GOODMAN, L.S. As basqs farmacológicas da terapêutica. 12 ed. Porto Alegre : AMGH Ed,
2012. .

MICI{EL, o. R. Toxicologia ocupacional. Rio de Janeiro: Revinter,2000.
MIDIO, A.F. Glossario de toxicologia : com versão em ingles e espanhol. São Paulo: Roca,
1992.
SISINNO, C' L. S.; OLIVEIRA-FILHO, E.C. Princípios de toxicologia ambiental. Rio de
Janeiro: Interciência, 2013.
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CH TOTAL TICA
30

. Aprender e ensinar Ciências Naturais - Significado e sentido

. A construção do conhecimento cientíÍico e as relações entre Ciência, T'ecnologia, Socieclade e
Meio Ambiente;
. O papel do professor para o ensino de Ciências. Interações em sala de aula: o professor, os
alunos, o conteúdo de ensino, o material didático e o contexto de ensino/aprendizagem.
. Ensino por investigação e anaturezadas atividades experimentais no Ensino de Ciências.
' A relação entre o Ensino por Invesligação e as interações em sala de aula no desenvolvimento
da Alfabetização Científi ca.
. Oficinas no ensino de Ciências (o trabalho crn grupo)

"i,

,;,BIBI-IOGRATI;!,,!.SICA

CARVALHO, A. M. P. Ensino cle ciências: unindo a pcscluisa c a prática. São Paulo: Thomson,
2004.

científica e desaFros a

cÓ»rco: COMPONIINTE CURRICULAR:
Alf ab etização C ient ífi ca

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
lnstituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL:
60
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Compreender os aspectos culturais, sociais e científicos da construção do conhecimento em
Ciências em sala de aula (a alfabetizaÇão científica e tecnológica). Auxiliar o planejamento de
estratégias de ensino numa abordagem de ensino por investigação que envolva a interaçáo
professor/aluno na perspectiva da enculturação científica. Trabalhar para o desenvolvimento
profissional docente com autottomia, de forma que os conhecimentos teóricos e práticos sejam
aprimorados constantemente por meio de reflexões e anáiises, pois este componente curricular
visa contribuir com a formagão do biólogo licenciado para uma atuação responsável e criativa
na escola básica e em todos os campos de atividade educacional, a qual requel'uma visão ampla
de mundo e das complexidades do contemporâneo, envolvendo a inÍegraçáo constante de
conhecimentos científicos, sociais e culturais.

O conhecimento científico e os objetivos com o ensino de ciôncias: fazer ciênciaefazer ciências
na escola (alfabetização científica e seus pressupostos). Problernatização no ensino de Ciências
(o Ensino por [nvestigação). A construção do conhecimento ern sala de aula: aspectos
epistemológicos, psicológicos, sociais e históricos (lnterações professor/alunos). Planejamento,
elaboração e execução de uma atividade interativa.

;,, -,';'.,rfir=nilcna,vrx

CHASSOT, A

Componcntc Cun icr.rlar: Alfabetizaçãro Científica (Folha I de 2)
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POZO, J I.; CRESPO, M. A. G A aprendizagem e o eqsino de ciências do conhecimento
cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed, 2009

CAMPOS, M. C. C. Didática de ciências: o ensino-aprendizagem como investigação. São
Paulo:FTD, 1999.
CARzuJO, I. L. M. Do professor "ideal(?)" de ciencias ao professor possivel. Araraquara: JM,
1999.
KUHLTHAU, C. C. Cor.no orientar a pesquisa escolar: estratégias para o processo de
aprendizagem. Belo Horizonte: Autêntica, 20 1 0.
PAVAO, A. C.; FREITAS, D. (Org.). Ouanta cigncia há nq ensino de ciências. São Carlos:
Edufscar,2008.
ROSA, M. I. P. Investigação e,er,rsino: articulações e possibilidades na formação de professores
de ciências. Ijuí: Ed. da LTNIJUÍ, 2004.

Uberlândia, 06 /05 /2018 Uberlândia, I 12018
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CODIGO:
FACOM390l7

COMPONENTE CURRICULAR:
{lgoritmos e Programação de Computadores

UNIDADE ACADÊMICA OFERT,dNTE :

Faculdade de Computação
SIGLA

FACOM
CH TOTAL TEÓRICA:

30
CH TOTAL PNÁTICA:

30
CH TOTAL:

60

Compreender os conceitos básicos de programação de computadores. Utilizar a computação
como uma ferramenta relevante no desenvolvimento de suas pesquisas ou trabalhos. Utilizar
uma linguagem de fácil aprendizagem e frequentemente utilizada em diversas áreas da biologia,
com por exemplo a bioinformática.

Noções sobre os componentes de computadores. Uso de softwares (sistemas operacionais,
internet e outros). Noções de lógica. Introdugão a algoritmos. Resolução de problemas
utilizando algoritmos e raciocínio lógico. Tipos de dados. Variáveis e constantes. Expressões e
operadores. Estruturas de controle: Estruturas básicas, Estruturas condicionais e estiuturas de
repetição. Estruturas básicas de dados: vetores, matrizes e registros. Arquivos. Funções

1 Noções sobre os componentes de computadores
1 .1 Placa mãe, dispositivos de armazenamentos, dispositivos de entrada e dispositivos de saícla
L2 Terminologia (hardware, software, programa, bit, byte, códigos: Binário 

" 
ascrr;

2 Uso de Softwares
2.1 Sistemas operacionais: windows; linux; unix; comunicação em rede
3 Introdução a Algoritmos
3.1 Conceito de algoritmos e programas
3 .2 Linguagens de programação
3.3 Tipos primitivos de dados e variáveis
3.4 Expressões: aritméticas, relacionais e lógicas
3.5 Comandos de: atribuição, entrada e saída de clados
3.6 Estruturas de controle de fluxo: seleção e repetição
3.7 Exercícios de fixação
4 Introdução à Linguagem de Programação
4.1 A estrutura de programas
4.2 Definição de identifi cadores
4.3 Tipos de dados primitivos
4.4Declaração e inicialização de variáveis
4.5 Conceitos sobre entrada e saída
4.6 Exemplos de programas
5 Estrutura Sequencial -Atribuição
5.1 aritméticas
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5.2 Operadores e construções cspeciais
5.3 Exemplos de programas
6 Estruturas de Seleção
6,1 Dados e operadores lógicos
6.2 Avaliaçáo de expressões lógica
6.3 Comando de seleção
6.4 Exemplos de programas
7 Estruturas de Repetição
7.1 Conceitos sobre laços de repetição
7.2 Laços while
7.3 Laços for
7.4 Ramificaçáo e decisões: execução condicional, condições e laços aninhados
7.5 Exemplos de programas
8 Vetores e Matrizes
8.1 Conceitos sobre arranjos
8.2 O uso de vetores e matrizes
8.3 Exemplos de programas
9 Funções
9.1 Projeto de programa estruturado
9.2 Funções
9.3 Estratégias para comunicação inter-funções (passagem de parâmetros e return)
9.4 Funções padrão
9.5 Exemplos de programas utilizando funções
l0 Módulos e pacotes
l0.l Canegando pacotes
10.2 Usando e construindo móclulos
I I Arquivos
I Ll Noções sobre arquivos
I 1.2 Funções para abrir e fechar arquivos
I L3 Funções de entrada/saída para arquivos texto
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ASCENCIO, A. F.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da programação de computadores:
algoritmos, Pascal, CIC++ e Java. São Paulo: prentice Hall, 2007 .

LUTZ, M.; ASCHER, D. Aprendendo Python. Poúo Alegre: Bookman, 2007.
MENEZES, N.N.c. Introdução à Progpmação com python: algoritmos e lógica de
programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2010.

CAPRON, H'L.; JOHNSON, J. r\. Introdução à infonnática. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2004.
FORBELLONE, A. L. V.; IiRERSPÀCHER, H. F. Lógica de programacão: a construção de
algoritmos estruturas de dados. são Paulo: Pearson prentice Hall, 2000.
GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. Introdução à ciência da computação. Rio de Janeiro:
LTC,1984,
HETLAND, M.L. Beginning Python: from novice to professional. New york:
SCHUERER, K.; MAUFRAIS, C.; LETONDAL, C.; DEVEAUD, E.

Apress,2008.
Introduction to

Institute Pasteur, 2004. course for biolo at
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CODIGO COMPONENTE CURRICULAR:
Corpo e Educação

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
Faculdade de Educação

SIGLA:
FACED

CH TOTAL TEORICA:
60

CH TOTAL PRATICA:
0

CII TOTAL:
60

Analisar diferentes concepções de corpo ao longo do processo histórico da humanidade.
Conhecer a teoria corporal de Wilhelm Reich e suas possíveis implicações na prática
pedagógica.
Traduzir, para o exercício profissional, o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao uso
racional sustentável dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos
ecossistemas, ao sanealnento e saúde humana, objetivando a presewaçáo da vida em todas as

suas formas e manifestações.

Concepções de corpo em diferentes momentos históricos. A visão cartesiana de corpo e a
conseqüente dicotomia corpo-mente. Teoria reichiana (no corpo está o registro da história
vivida). A dimensão corporal do educador.

l. Diferentes concepções de corpo
1.1. O corpo e o processo de civilização
1.2. O corpo na sociedade industrial contemporânea
1.3. O corpo na visão dos cientistas somáticos: Freud, Piaget, Reich
1.4. o corpo na visão dos filósofos somáticos: Kierkegaard, Marx, Merleau-ponty
2. Visão cartesiana e a dicotomia corpo-mente
3. No corpo está o registro da história vivida - teoria reichiana
3.1 . Dimensão energética: base da vida
3.2. Bloqueios da energia corporal: processo de encouraçamento
3.3. Livre fluxo da energia corporal: processo de auto-regulação
4. Concepção de homem energético e a crítica à educação autoritária
5. A dimensão corporal do educador

LOURO, G. L.(org). A-çqpa-gd!çêde: pedagogia da sexualidade. Belo Horizonre: Autêntica,
2001.
REICH, W. A revolução sexual. 7 ed. Rio de Janeiro: Zahar,lg}l.
TRINDADE, D.F. O ponto de mutacão no ensino de Ciências. São Paulo: Madras, 2005.

Componente Curricular: Corpo e Educação (Folha I de 2)
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ASSMANN, H. Paradigmas educacionais e corporeidade. Piracicaba: UNIMEP, 1995.
CAPRA, F. O ponto de mutação. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1983.
FRAGA, A. B. Corpo. identidade e bom-mocismo. Belo Horizonte: Autêntica,2000
GARCIA, R. L. (org). O corpo que fala dentro e fora da escola. Rio de Janeiro: DP&.A,2002.
GIORDAN, A. As principais funções de regulacão do corpo humano. In: MORIN, E. A
religação dos saberes - o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
GONÇALVES, M. A. S. Sentir. pensar. agir: corporeidade e educação. Campinas: Papirus,
1994.
LOWEN, A . O corpo em depressão: as bases biológicas da fé e da realidade. Trad. Ibanez de
Carvalho Filho. São Paulo: Summus, 1983.
REICH, W. Análise de caráter. Trad. Ricardo Amaral do Rego. São Paulo: Martins-Fontes,
1995.

. A revolução sexual. Trad. Ary Blaustein, 7 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
. A funcão do orgasmo: problemas econômicos sexuais da energia biológica. Trad.

Maria da Glória Novak. l3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
O assassinato de Cristo. Trad. Carlos Ralph Lemos Viana e Cid Knipel Moreira

(introdução e apêndice). 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
. Psicologia de massa do fascismo. Trad. Maria da Graça M. Macedo. 2 ed. São

Paulo: Martins Fontes, 1988.
SANT'ANNA, D. B.(ORG). Políticas do corpo. São Paulo: Estação Liberdade, 1995.
SOARES, C. (org) Corpo e história. São Paulo: Autores Associados,2O0l.

. Imagens da educagão no corpo. São Paulo: Autores Associados, 1998.
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CODIGO:
INBIO39OOS

COMPONENTE CURRICULAR:
Divulgação Científica

UNIDADE ACADÊMICA oFERTANTE:
lnstituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL PNÁTTCA:
30

CH TOTAL:
60

Compreender as diferentes dimensões da divulgação científica. Discutir a atuação do biólogo
em diferentes espaços não-formais de educação através da transposição didática do
conhecimento científi co.
Compreender a importância da formação do biólogo licenciado para uma atuação responsável e
criativa na escola básica e em todos os campos de atividade educacional.
Exercitar uma visão ampla de mundo e das complexidades do contemporâneo, envolvendo a
integração constante de conhecimentos científicos, culturais e sociais.

O processo de produção e divulgação dos conhecimentos científicos. Panorama histórico e
questões atuais relacionadas à divulgação científica no Brasil e no mundo. Principais elementos
do perfil do divulgador científico. Vantagens e limitações das diferentes mídias de divulgação
científica. Introdução de conceitos e bases metodológicas paÍa pesquisas sobre divulgação
científica e percepção pública da Ciência. Elaboração de diferentes produções relacionadas às
iáreas científicas de interesse dos alunos.

Diferentes conceituações para Divulgação Científica
Diferenças entre a divulgação científica na comunidade acadêmica e na sociedade.
Veículos de divulgação científi ca para a sociedade.
Análise dos veículos de divulgação científica e comparação com veículos especializados.
Perfil do divulgador científico.
Diferenças entre o jomalista científico e o pesquisador/divulgador científico.
Etapas de produção de um material de divulgação científica para diferentes mídias.
Divulgagão científica na escola e em espaços não-formais de Educação.
Histórico e caracterização da divulgação científica e do ensino de ciências em espaços não-
formais.
Conceituação de espaços não-formais.
Espaços não-formais no Brasil e no exterior - museus de ciências.
Transposição didática em espaços não-formais.
Compreensão pública da Ciência, papel dos pesquisadores na divulgação científica e
financiamentos.
Relevância científica e social da divulgação do conhecimento cientíÍico.

Componente Curricular: Divulgação Científica (Folha I de2)



CHASSOT, A. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: Ed. da

UNIruÍ,2006.
LATOU& B. Ciência em ação: como seguir cientistas e engeúeiros sociedade afora. São

Paulo: UNESP, 2011.
MASSARANI, L.; TURNEY, J.; MOREIRA, I. C. (Org.). Terra incógnita: a interface entre

ciência e público. Rio de Janeiro: Vieira Lent, 2005.
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AZEVEDO, S.A.K. O Museu Nacional. São Paulo: Banco Safra, 2007.
BAKHTIN, M. Dialogismo e construção dq sentido. Campinas: UNICAMP, 1997.

FUMAGALLI,L. et al. Didática das ciências naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre:
Artmed, 1998.
LOPES, M. M. O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais no

século XIX. São Paulo: Hucitec,2009.
MARANDINO, M.; ALMEIDA, A.M.; VALENTE, M. E. Museu: lugar do público. Rio de

Janeiro: FIOCRUZ, 2009.

Uberlândia, 06 /05 12018
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FICHA, DE COMPONENTE CURRICULAR

CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Educação e Sexualidade

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE :

Faculdade de Educação
SIGLA:

FACED
CH TOTAL TEORICA:

60
CH TOTAL PRATICA:

0
CH TOTAL:

60

Compreender a sexualidade em sua estreita relação com o desenvolvimento da personalidade,
com as relações interpessoais e com a estrutura social.
Estimtrlar o repensar da sexualidade a partir de valores, atitudes internalizadas e ações que se
exteriorizam no contexto socio-cultural

Concepções de sexualidade. Aspectos históricos, políticos, antropológicos, psicológicos e
educacionais da sexualidade .

l. Sexualidade Humana
. concepções
. influências culturais

2. Sexualidade e sociedade
. dupla moral sexual esteriótipos a respeito da sexualidade
. inflências da mídia
3. Diversas contribuições para o repensar da sexualidade hoje:
psicológicas, educacionais, sociológicas, antroplológicas

FOUCAULT, M. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
GUATTARI, F. ; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografia do desejo. Rio de Janeiro: Vozes,
I 986.
MORIM, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil,2000.

ALBERTINI, P. A sexualidade e o llrocesso eclugi1úiyo: una análise inspirada no referencial
reichiano. In: AQUINO, J.G. Sexualidacle na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo:

1997

Componente Curricular: Educação c Sexualidade (Folha I de 2)
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CHARTIER, R. História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand

Brasil, l99l.
CHAUÍ, M. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. São Paulo: Brasiliense, 1994.

GAIARSA, J. A. Couraça muscular do caráter. São Paulo:Agora, 1984.

LOWEN, A . Prazer'. uma abordagem criativa de viver. Trad. Ibanez de Carvalho Filho. São

Paulo: Summus, 1984.
RIBEIRO, M. Educação sexual: novas idéias, novas conquistas. Rio de Janeiro: Rosa do

Tempo, 1993.
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có»tco: COMPONENTE CURRICULAR:
Educação em Museus

UNIDADE ncaDilúrcA oFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
30

CH TOTAL PRÂTICA:
30

CH TOTAL:
60

Compreender o espaço do museu e sua função educativa. Dimensionar os aspectos históricos,

culturais e sociais dos museus de ciência e de arte contemporânea. Analisar as possibilidades e

limitações das ações educativas e da mediação nos museus. Compreender o educativo dos

museus como política pública e íreade atuação do biólogo. Estudar as relações museu-público e

as diferentes ações do educativo de museus brasileiros e internacionais. Propor uma ação

educativa museal. Compreender a importância da formação do biólogo licenciado para uma

atuação responsável e criativa na escola básica e em todos os campos de atividade educacional.

Exercitar uma visão ampla de mundo e das complexidades do contemporâneo, envolvendo a

integração constante de conhecimentos científicos, culturais e sociais.

O espaço do museu e sua função educativa. Aspectos históricos, culturais e sociais dos museus

de ciência e de arte contemporânea. Possibilidades e limitações das ações educativas e da

mediação nos museus. O educativo dos museus como política pública e ârea de atuação do

biólogo. As relagões museu-público e as diferentes ações do educativo de museus brasileiros e

internacionais. Planejamento e realizaçáo de uma ação educativa museal.

A instituição museal no contemporâneo.
Museus de arte contemporânea e de ciências.
A função educativa dos museus.

Mediação em museus.
Ações educativas e artefatos museais.
Formação da equipe dos setores educativos.
Relações museu-público.
Planejamento e realizaçáo de uma ação educativa museal.

AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009.
BAKHTIN, M. Dialogismo e construção do sentido. Campinas: UNICAMP, 1997.

MASSARANI, L.; TURNEY, J.;MOREIRA, Il. de C. (Org,). Terra incógnita: a interface entre

ciência e público. Rio de Janeiro: Vieira Lent, 2005.
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FIGUEIREDO, B. G. Museus: dos gabinetes de curiosidade à museologia moderna. Brasília:
Argvmentvm: CNPq, 2005.
LUTZ, B. A funcão edugatiya dos museus. Rio de Janeiro; Niterói: Museu Nacional-
Muiraquitã, 2008.
MARANDINO, M.; ALMEIDA, A. M.; VALENTE, M.E.Museu: lugar do público. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 2009.
MASSARANI, L.; NEVES, R; AMORIM, L. (Org.). Divulgação científica e museus de
ciências: o olhar do visitante: memórias do evento. Rio de Janeiro: Museu da Vida, 2016.
Disponível em:
<http://www.museudavida.frocruz.brlimages/Publicacoes_Educacao/PDFs/Oolhardovisitante.pd
Ê.
MASSARANI, L. (Ed.) Workshop Sul-Americano & Esco[4 de Mediacão em Museus e Centros
Ciência. Rio de Janeiro: Museu da Vida: Casa de Oswaldo Cruz: Fiocruz,2008. Disponível em:
<http://www.museudavida.frocruz.brlimages/Publicacoes_Educacao/PDFs/lVorkshopSulAmeric
ano.pdÍ).
SANCI{ES, T. A. (Org.). Estudos culturais: uma abordagem prática. São Paulo: SENAC, 2011.
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CURRICULAR

CODIGO:
INBIO390I2

COMPONENTE CURRICULAR:
Fotografia para Biologia

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
15

CH TOTAL PRATICA:
30

CH TOTAL:
45

Entender os principios básicos de fotografia analógica e digital. Utilizar equipamentos e

técnicas para fotografia científica e documentação. Analisar e controlar condições de iluminação
para otimizar documentação fotográfica. Traduzir, para o exercício profissional, o conhecimento
e as tecnologias disponíveis ao uso racional sustentável dos recursos naturais, associados à

manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, ao saneamento e saúde humana, objetivando a

preservação da vida em todas as suas formas e manifestações.

História e desenvolvimento da fotografia analógica e digital. Uso científico da fotografia, com
ênfase nos estudos biológicos. Sensores e parâmetros para otimização da documentação
fotográfica. Uso de iluminação natural e artificial, com especial atenção para a flexibilidade
oferecida por sistemas de flash eletrônicos. Cuidados específicos de documentação fotográfica
para biologia. Cálculo de escala e formas de apresentação. Prática de organizaçáo e realizaçáo
de proj etos de documentação foto gr áfrca par a b iologia.

1. História e desenvolvimento da fotografia
a. Instrumentos óticos e bases da fotografia
b. Desenvolvimento da fotografi a analogica
c. Desenvolvimentos recentes e fotografia digital
2. Princípios básicos de fotografia
a. Estrutura da máquina fotográfica
b. Contrôles de velocidade e diafragma
c. Lentes e aplicações
d. fontes de luz e fotografia
e. Filmes e fotosensores
f. parâmetros de sensibilidade e resolução
g. Desenvolvimentos recentes.
3. Uso da fotografia em Ciências Biológicas
a. Documentação e uso geral
b. dificuldades de uso de fotografia em biologia
c. Flash fotográfico e uso de fotografia no campo
d. Uso de escala e outros cuidados específicos.
4. Projeto de documentação fotográfica

do eto de estudoa.

Componente Curricular: Fotografia paru Biologia (Folha I de 2)
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b. Definição de estratégias para realização do projeto
c. Escolha de equipamento e testes
d. realizaçáo do projeto
e. Apresentação formal dos resultados.

FOLTS, J. A.; LOVELL, R. P.; ZWAIil.EN, F. C. Manual de fotografia. São Paulo: Cengage
Leaming,,2007.
ROUILLE, A. A fotografia entre documento e arte contemporânea. São Paulo: SENAC, 2009.
TIME-LIFE INTERNATIONAL. Fotografia - Manual completo de arte e técnica. São Paulo:
Abril Cultural,1978.

ALVARENGA, A. L. A arte da fotografia digital: explorando técnicas com o Photoshop CS.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.
ANG, T. Fotografia digital: uma introdução. são Paulo: Ed. SENAC São Paulo,2007.
FATORELLI, A. Fotografia e yiagem: entre a nattreza e o artifício. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará: FAPERJ,2003.
HUMBERTO, L. Fotografia. a poética do banal. Brasília: Universidade de Brasília, 2000.
KELBY, S. Photoshop para fotoerafia digital: guia sem mistério. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna,2005.
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COMPONENTE CURRICULAR:
lnglês para Fins Específicos: Leitura (EaD)

UNIDADE ACADEMICÀ OFERTANTE :

Instituto de Letras e Lingüística
SIGLA:

ILEEL
CH TOTAL TEORICA:

60
CH TOTAL PRÁTICA:

0
CH TOTAL:

60

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DB UBENT,ÂNON

Desenvolver a habilidade de leitura de textos de diversos gêneros escritos em língua inglesa;

Desenvolver estratégias de leitura paÍa a compreensão geral de um texto em língua inglesa;

Desenvolver estratégias de leitura para a identifrcação de informações específicas no texto;
Identificar os elementos léxico-gramaticais e suas funções no texto.

Estratégias de leitura em Língua Inglesa; Leitura crítica em lingua inglesa; Estrutura textual.
Gêneros textuais e discursivos na leitura em inglês para fins específicos. Compreensão dos

elementos léxico-gramaticais e sua organização no texto.

Conteúdo Atitudinal:
Conscientização sobre o processo de leitura
Leitura em LE
Conteúdo Estratégico:
Estratégias de Leitura
Conteúdo Textual (e de Mundo)
Gêneros textuais
Marcas textuais dos gêneros estudados

Análise de páginas da WEB em Língua Inglesa, e-mail, Msn, chat, forum, etc
Artigos de jornais e revista
Texto acadêmico (sobre aprâticapedagógica e sobre o processo de aprendizagem)
Texto literário
Conteúdo sistêmico:
Características dos gêneros estudados
Gramática contextualizada de acordo com a especificidade/necessidade dos gêneros abordados.

Estrutura da Frase
Afixos
Grupos Nominais
Tempos Verbais
Elementos Coesivos
Uso do dicionrário

Componente Curricular: Inglês para Fins EspecíÍicos: Leitura (EaD) (Folha I de 2)
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ELLISELLIS, G.; SINCLAIR, B. Learning to learn English: a course in learner training. New

York: Cambridge University Press, 1989.

GREENALL, S.; PYE, D. Reqding. Cambridge: Cambridge Univers§ Press, 1991.

ROSKOWINSKI, R. C. 5001 questions for houfs of conversation. São José dos Campos: R.C'

Roskowinski, 2005.

HUTCHINSON, T. English for specific purposes: a learning-centred approach. Cambridge:

Cambrige University Press, 1987.

KOCH,I. A coesão textual. São Paulo: Contexto,2014.
LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH. London: Longman, 2006'

TAG TAGNIN, S. E. O. O jeito que a gente diz: expressões convencionais e idiomáticas : inglês

e português. São Paulo: Disal, 2005.
TOTI, V. P. Língua Inglesa: leitura. São Paulo: Cortez,1991.

Uberlândia, 4-L gtl 2ol8
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CODIGO:
INBIO39023

COMPONENTE CURRICULAR:
Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia

UNIDADE ACADEMICA OFERTATITE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
45

CH TOTAL PRATICA:
15

CH TOTAL:
60

(g UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBBNT,ÂN»N

Conhecer e experimentar a Importância da construção e do uso de material didático no processo

de ensino-aprendizagem de Ciências e/ou Biologia. Conhecer a importância e as orientações
para a ação profissional do biólogo na implantação de laboratórios de ensino. Compreender a

importância da formação do biólogo licenciado para uma atuação responsável e criativa na

escola básica e em todos os campos de atividade educacional. Exercitar uma visão ampla de

mundo e das complexidades do contemporâneo, envolvendo a integração constante de

conhecimentos científicos, culturais e sociais.

A importância e as formas de uso do material didático para o ensino de Ciências e Biologia. A
elaboração de recursos didáticos, o conhecimento e a habilidade de expressar o conhecimento.
Criatividade e habilidade: a percepção do seu coúecimento e do potencial do recurso utilizado.

A importância dos recursos didáticos no ensino;
Análise avaliatia e argumentativa dos materiais didáticos;
Projeto e construção de um recurso didático;
O recurso didático na perspectiva inclusiva.
Avaliação ou taplicação do recurso produzido no contexto de ensino.

ANTI-INES, C. Manual de técnicas de dinâmica de grupo de sensibilização de ludopedagogia.
Petrópolis: Hemus, 1996.
DOHME, V. Atividades lúdic4s na educação: o caminho de tijolos amarelos do aprendizado.
Petrópolis: Vozes, 2003.
MURCIA, J. A. M. (Org.).Aprendizagem através do jogo. Porto Alegre: Artmed, 2005.

ALMEIDA, P. N. Educação lúdica: prazer de estudar, técnicas e jogos pedagógicos. São Paulo:

Componente Curricular: Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia @olha I de 2)
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Loyola, 1998.
FUMAGALLI, L. et al. Didática das ciências naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre:
Artmed, 1998.
PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. Ouanta ciência há no ensino de ciências. São Carlos: Edufscar,

2008.
SELLES, S. E. et al. Ensino de biologia: histórias, saberes e práticas formativas. Uberlândia:

EDUFU,2OO9.
SANCHO, J. M.; HERNÁNDEZ, F et al. (Org.). Tecnologias para transformar a educagão.

Porto Alegre: Artemed, 2006.
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có»rco: COMPONDNTE CI]RRICI]LAR:
Laboratório de Criação

UNIDADE ACADEMICA OFERTAI\TE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CH TOTAL TEORICA:
15

CH TOTAL PRÁTICA:
45

CII TOTAL:
60
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Criar, desenvolver e experimentar recursos, técnicas e materiais, reconhecendo a multiplicidade

desta vertente no ensino de Ciências Naturais, instigando assim a criatividade.
Dar ao aluno condições de desenvolver um discurso oral e visual, desenvolvendo a capacidade

de observação, a habilidade para a intuição e expressão.

Desenvolver os aspectos expressivos e criativos da apreensão e representação dos

conhecimentos sobre as Ciências Naturais.
Contribuir com a formação do biólogo licenciado para uma atuação responsável e criativa na

escola básica e em todos os campos de atividade educacional, a qual requer uma visão ampla de

mundo e das complexidades do contemporâneo, envolvendo a integração constante de

conhecimentos científicos, sociais e culturais.

Criatividade. Imaginação e criação. Exploração de diferentes métodos e técnicas para o
desenvolvimento de habilidades paÍa representação e expressão dos conhecimentos em Ciências

Naturais. Análise de tecnologias, procedimentos, técnicas e materiais paÍa a criação expressiva.

Pesquisa e desenvolvimento de projetos culturais nas diversas linguagens.

1- A criatividade: fundamentos teóricos, experimentações e reflexões propositivas.
2 -lmaginação e criação.
3- Métodos e técnicas paÍa a expressão e representação dos conhecimentos em Ciências

Naturais.
4- Análise de tecnologias, procedimentos, técnicas e materiais para a criaçáo expressiva'

Aspectos socioculturais, recursos regionais.
6 - Pesquisa e desenvolvimento do saber científico-cultural.

ALMEIDA, M. J. Imagens e sons: a nova cultura oral. São Paulo: Cortez,7994.
AUMONT, J. A imagem. Campinas: Papirus,2007.
ROSA, I. P.; LAPORTA, M. L.; GOWÊA, M. E. Humanizando o ensino de ciências: com
jogos e oficinas psicopedagógicas sobre seres microscópicos. São Paulo: Vetor, 2006.

Componente Curricular: Laboratório de Criação (Folha 1 de 2)
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CARVALHO, A. M. P.; GIL-PEREZ, D. Formacão de professores de ciências: tendências e

inovações. São Paulo: Cortez,1995.
CASTELLS, M. et al. Novas Perspectivas Críticas em Educação. Porto Alegre: Artes Médicas,
t996.
DELIZOICOV, D. ; ANGOTTI, J.A. Metodologia do ensino de ciências. São Paulo: Cortez,
t994.
FIALHO, N. N. Jogos no ensino de química e biologia. São Paulo: IBPEX,2007.
MAY, R. A coragem de criar. Rio de Janeiro: Nova Fronteir41987.
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INBIO39O25
GO:

em Ensino de Ciências

COMPONENTE CURRICULAR:

UNIDADE OF'ERTANTE:
Instituto de

SIGLA:
INBIO

60
CII TOTAL TICA:CH TOTAL

0
CH TOTAL:

60

Conhecer as diferentes metodologias da pesquisa em Educação. Identificar métodos de coleta dedados no campo das Ciências Humanas. Formular um problema e uma metodologia parainvestigação' Identificar as principais etapas de um projeto àe pesquisa em Ensino de Ciências eBiologia.

Métodos de coleta de dados no campo das ciências Humanas. Metodologias da pesquisa emEducação como estudo de caso, p"tquiru-ução, grupo focal, análise do disãurso, ,ájres"ntuçaosocial' Proposta paÍa a coleta de daàos. riincii'ais etapas de configuração de unipro;eto depesquisa em Ensino de Ciências e Biologia.

Métodos de coleta de dados no campo das Ciências Humanas.
Diferentes-metodologias da pesquisà em Educação como estudo de caso, pesquisa-ação, grupo
focal, análise do discurso, representação social, entre outros.
O projeto de pesquisa em educação.

.4ed.

E. S. Pqsquisas em ensino de ciências - contribuições para
Escrituras, 2004.

LÜDKE,

.; DINIZ, R.
a formação de professores. São paulo:
LAVILLE, C. ; DIONNE, J Belo Horizonte: UFMG , l9gg.

H. A. L. M.; M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:EPU, 1996.

FAZENDA, I.C. (Org.).
Campinas: Papirus,2002
NARDI, R.; BASTOS, F

componente curricular: pesquisa em Ensino de ciências (Folha r de2)



(g UNIvERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂUON

ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira Thompson Leaning,2002.
ANGROSINO, M. Etnografia e observacão participante. Porto Alegre: ARTMED, 2009.

BANKS, M. Dados visuais para pesquisa qualitativa. Porto Alegre: ARTMED, 2009.

BARBOUR, R. Grupos focais. Porto Alegre: ARTMED,2009.
BRANDÃO, C.R.O que é método Freire. 10 ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais .2 ed. São Paulo: Atlas, 1992.

FAZENDA, I. C. A. Metodologia da pesquisa educacional. 10 ed. São Paulo: Cortez Editora,
1 889.
FLICK, U. Desenho da pesquisa qualitativa. Pofto Alegre: ARTMED, 2009.
FLICK, U. Oualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: ARTMED, 2009.

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: ARTMED,2009.
LUNA, S. V. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 2000.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico .22 ed. São Paulo: Corte2,2002.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa - Ação. 6 ed. São Paulo: Cortez,1994.
TRIVI§IOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em

educação. São Paulo: Atlas, 1987.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 3 ed. Porto
Alegre: Bookman,2005.
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
Princípios Éticos Freireanos

UNIDADE ACADÊmca oFERTAIIITE:
Faculdade de Educação

SIGLA:
FACED

CH TOTAL TEORICA:
60

CH TOTAL PRATICA:
0

CH TOTAL:
60

Compreender a imporlância dos princípios freireanos para a educação brasileira.

Compreender o princípio do respeito à diversidade como um pressuposto ético essencial para a

atuação docente em uma escola que se pretende democrática e inclusiva.
Contribuir para a reflexão dos profissionais da educação para que trabalhem com diferentes

metodologias de ensino, coerentes com o respeito à diversidade fisica, ideológica, psíquica,

étnico-cultural e socioeconômica presentes no cotidiano escolar.

Concepção de homem, de mundo e de realidade na perspectiva freireana. As relações entre

docência e discência. Biografia de Paulo Freire. Fundamentos éticos do agir humano com a
educação. Relação clo homem como fazedor de história e de sua práxis social. Os pressupostos

da concepção libertadora da educação. A reflexão crítica sobre a prática. Princípios éticos da

formação humana e da sociedade em Paulo Freire

Unidade I: Historiografia e biografia de Paulo Freire
Contextualização da história do Paulo Freire na educação brasileira.
Unidade II: História humana e práxis social
A educação como prática da liberdade.
Pedagogia do Oprimido.
As relações entre docência e discência.
Unidade III: Pressupostos éticos em Paulo Freire
Categorias: conscientização, democracia, diálogo , dialetica,liberdacle e práxis social.
Unidade IV: A reflexão crítica sobre a prática
Relação do homem como fazedor de história e de sua práxis social.

FREIRE, P. Edtrcação como prática da liberdade. 9 ed. Rio de Janeiro: Paz e Tena, 1979.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 36 ed. Rio de Janeiro: PazeTerra,2003.
FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação, uma introdução ao pensamento de

Freire. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.
FREIRE, P. Educacão e mudanca. 36 ed. Rio de Janefuo: Paz eTerra,2014.

um reencontro com aP 16. ed. Riodo
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de Janeiro: Paz e Terra, 2009.
FREIRE, P.; SHÔR, I.MCdA_g__o-UsAdiA: o cotidiano do professor.12. ed. Rio de Janeiro: Paz e

Terra, 2008.

ARROYO, M. G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. 4 ed. Petrópolis:

Vozes,2007.
DUSSEL, E. Ética da libertacão na idade da globalização e da exclusão. 3 ed. Petrópolis: Vozes,

2007.
FREIRE, P. A educação nacidade. 5 Ed. São Paulo: Cofie2,2001.
FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 4 Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

1979.
FREIRE, P. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis, 2 Ed. São Paulo:

Editora UNESP, 2003.
STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.).Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte:

Autêntica, 2008.
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CODIGO COMPONBNTE CURRICULAR:
Tópicos Avançados em Ciências Biológicas

UNIDADE ac,q.»ÊNrrcA oFERTANTE :

Instituto de Biologia
SIGLA:

INBIO
CH TOTAL TEORICA:

15

CH TOTAL PRATICA:
l5

CH TOTAL:
30

Abordar novidades e técnicas em uma das áreas de atuação do biólogo previstas pelo Conselho

Federal de Biologia, a saber: biotecnologia, saúde e diversidade e meio ambiente, que

contribuarn para o desenvolvimento e atualizaçáo do profissional em formação na área de

Ciências Biológicas

Estudo e aplicação de pesquisas recentes em biotecnologia e/ou, saúde e/ou diversidade e meio

ambiente. Inovações em técnicas e processos nas áreas de biotecnologia e/ou, saúde e/ou

diversidade e meio ambiente.

- Levantamento bibliográfico e análises de atualidades nas áreas de biotecnologia e/ou, saúde

e/ou diversidade e meio ambiente.
-Estudo, aplicação e aperfeiçoamento de técnicas nas áreas de biotecnologia e/ou, saúde e/ou

diversidade e meio ambiente, que sejam enriquecedoras lla formação do biólogo.
-Análises de casos e/ou estudos de casos importantes na atuaçáo do biólogo em áreas específicas

dentro das ternáticas biotecnologia e/ou, saírde e/ou diversidade e meio ambiente.

-Técnicas de coletas de dados e/ou análises de dados em biotecnologia e/ou, saúde e/ou

diversidade e meio ambiente.

BOREM, A.; VIEIRA, M.L.C. Glossário de biotçcnologia. Viçosa: Ed. dos Autores, 2005.

CULLEN, L., RUDRAN, R.; VALADARES-PADUA (orgs.). Métodos de estudo em biologia
da conservação e manejo da vida silvestre. Curitiba: Editora da UFPR, 2003.

MURRAY, P. R.: ROSENTHAL, K. S. MicrobiologiannCdtgê.Rio de Janeiro: Elsevier,20l0.

BEGON, M.; HARPER, JL.; TOWSEND, C.R. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 2 ed

Artmed 2007Porto

Componente Curricular: Tópicos Avançados em Ciêttcias Biológicas (Folha 1 de 2)
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ESTRIDGE, B.H.; REYNOLDS, A. P Técnicas básicas de laboratório clínico. 5 ed. Porto

Alegre: Artmed, 2011

HICKMAN, J.R.; CLEVELAND, P.;ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de

zoologia. I I ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

PIERCE, B.A. Genética: um enfoque conceitual. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,

2016.
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan,20l4.
SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. Barueri: Manole, 2009.

TAMARIN, R. H. Princípios de genética. 7 ed. Ribeirão Preto - São Paulo: FLTNPEC Editora,

2011.
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cÓnrco: COMPONENTE CURRICULAR:
Tópicos Avançados em Educação

UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE:
Instituto de Biologia

SIGLA:
INBIO

CII TOTAL TEORICA:
l5

CH TOTAL PRATICA:
15

CII TOTAL:
30

Abordar inovações metodológicas e epistemológicas que contribuam para o desenvolvimento e

atuação profissional do licenciando em Ciências Biológicas.

Análise e vivência de práticas de ensino/aprendizagem visando à integração, por meio de
abordagens sistêmicas, de conhecimentos da área específica de ensino com os conhecimentos
pedagógicos, na perspectiva da dimensão humana, cultural, social, política e econômica da

- Estudos e aplicações dos temais atuais em Educação.
- Inovações no processo de ensino-aprendizagem aplicadas ao cotidiano do professor de
Ciências e/ou Biologia.
- Abordagem da aprendizagem como um processo pessoal de representação mental do
conhecimento e suas implicações metodológicas e epistemológicas.
- Estudo, desenvolvimento e aplicação de inovações metodológicas em ensino-aprendizagem
em Ciências e/ou Biologia.
- Análises de casos pontuais e/ou gerais que envolvem a problematizaçáo e a solução de
desafios no ode de Ciências e/ou

FAZENDA, I. C. (Org.). A Pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 4 ed.
Campinas: Papirus, 2002.
NARDI, R.; BASTOS, F.; DINIZ, R.E. S. Pesquisas em ensino de ciências: contribuições para
a formação de professores. São Paulo: Escrituras, 2004.
ROSA, I. P.; LAPORTA, M. Z.; GOUVÊA, M. ÉI. Humanizando o ensino de Ciências: com

São Paulo: Vetor 2006e oficinas

CAMPOS, M. C. C. Drda!tsa_d9_gtê!9ia§: o ensino-aprendizagem como investigação. São
Paulo:FTD, 1999.
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PEREZ, D. Formação de professores de ciências: tendências e

São Paulo: C t99s

Componente Curricular: Tópicos Avançados ern Educação (Folha I de 2)
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CHASSOT, A. I. Sete escritos sobre educação e ciência. São Paulo: Cortez,2008.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências:
fundamentos e métodos. v l. São Paulo: Editora Cortez,2009.
TORRES, R. M. Educação para todos: a tarefa por fazer. Porto Alegre: Art Med, 2001.
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