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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Ciências Biológicas 

Modalidade: Bacharelado 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 8 semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2480 80 100 480 80 3220 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento: 

Documento Parecer Ministerial Parecer Ministerial 

Nº Documento 3.113/05  3.113/05 

Data Documento 09/09/2005  09/09/2005  

Data da Publicação 12/09/2005  12/09/2005 

Nº Parecer/Despacho 3.113/05 3.113/05 

1.1.1 Contexto do Curso 

O curso teve início em 1983 como Curso de Ciências, com Habilitação Plena em 

Biologia, pelas Faculdades Integradas da Católica de Brasília – FICB. No período referido, o 

Distrito Federal apresentava franca expansão nas áreas de educação básica, com grande 

demanda de profissionais para atuarem como professores de Ciências. O curso foi autorizado 

pelo Parecer Nº 3.491, de 14 de dezembro de 1977, do Ministério de Estado de Educação. O 

ingresso da primeira turma ocorreu no 2º semestre de 1983. O Parecer Nº 851/85, de 

05/12/85, confirmado pela Portaria Ministerial Nº 41 de 16/1/86, reconheceu o curso pelo CFE 

(antigo Conselho Federal de Educação).  

A partir de 1996, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (MEC, 1996) forneceu o 

respaldo para adaptação dos currículos à realidade regional e iniciou-se a produção de projeto 

pedagógico já com foco no mercado de trabalho do Distrito Federal e entorno, contemplando 

os desafios para essas regiões.  Em 2001, em função da constatação de uma demanda pelo 

Bacharelado em Ciências Biológicas, além daquela pertinente à própria Licenciatura, foi feita 

uma reformulação do currículo e o curso passou então a ser denominado Ciências Biológicas – 

Habilitação Licenciatura ou Bacharelado.  

Em 2002, o curso de Ciências Biológicas da UCB foi avaliado pela comissão do MEC, 

recebendo boa avaliação em todos os aspectos considerados. As sugestões da comissão de 

avaliação foram analisadas e contribuíram para uma nova proposta curricular, aprovada pela 

resolução Câmara de Graduação/CONSEPE Nº 4/2003, de 30/04/2003.  
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No período 2000-2002, o curso foi avaliado pelo Exame Nacional de Cursos. Os 

estudantes obtiveram o conceito C na avaliação de 2000, conceito A na avaliação de 2001 e 

conceito B na avaliação de 2002. 

Nos anos 2004 e 2005, foram realizadas pequenas alterações curriculares, 

envolvendo mudanças de pré-requisitos e inclusão da obrigatoriedade de 200 horas de 

atividades acadêmico-científico-culturais (estabelecidas na Resolução CNE/CP 2, de 

19/02/2002, normatizadas pela Instrução Acadêmica 001/2004, de 30/06/2004). Esses ajustes 

curriculares foram aprovados pelas seguintes resoluções da Câmara de Graduação/CONSEPE: 

Nº 4/2003 de 30/04/2003, Nº 14/2004 de 20/05/2004, Nº 27/2004 de 09/11/2004, Nº 

04/2005, Nº 24/2005. 

Em 2006, ocorreu nova alteração curricular, aprovada pela resolução da Câmara de 

Graduação/CONSEPE Nº 31/2006, buscando melhor articulação entre as disciplinas no fluxo 

curricular.   

Diante dos desafios apontados pelo mercado educacional do Distrito Federal, além 

da constatação da necessidade de maior integração entre os cursos da Universidade, em 2007, 

a Reitoria da UCB convocou um trabalho de revisão dos projetos pedagógicos dos seus cursos. 

Esse trabalho norteou-se pelos seguintes critérios: alinhamento do PPC ao PPI, recém-

reformulado; diretrizes estabelecidas nos colegiados de área (o Curso de Ciências Biológicas 

tomou por base as diretrizes definidas pelo colegiado da área de Ciências da Educação e 

Humanidades, além de alguns pontos definidos no colegiado da área de Ciências da Vida); 

atendimento da legislação brasileira, pertinente à formação de professores e aos cursos de 

Ciências Biológicas; sustentabilidade do curso e institucional. 

No ano de 2005, os estudantes do curso foram submetidos ao Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE). O curso obteve média 4 (de 5 possíveis) no conceito 

ENADE, melhor desempenho entre os Cursos de Ciências Biológicas da rede privada do Distrito 

Federal, e IDD (Indicador de diferença de desempenho) de 1,846, melhor resultado entre os 

Cursos de Ciências Biológicas do Distrito Federal. Esse resultado indicou que o Curso de 

Ciências Biológicas da UCB vinha proporcionando aos seus estudantes formação adequada em 

relação aos parâmetros avaliativos do ENADE. Em 2008, a nota ENADE permaneceu em 4 e a 

nota IDD continuou a maior entre os Cursos de Ciências Biológicas do Distrito Federal. O 

Conceito Preliminar de curso foi 4, o melhor entre os cursos das IES particulares do DF. 
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A Resolução CNE/CES nº 4/2009, de 06/04/2009 alterou a carga horária mínima do 

bacharelado para 3.200 horas. Diante dessa modificação, tornou-se necessário ajustar a matriz 

curricular e o projeto pedagógico, aprovados pela Resolução CONSEPE Nº 58/2009, de 

19/06/2009, com ajustes aprovados pelo Parecer CONSEPE Nº 47/2010, de 20/05/2010. 

A Resolução CFBio Nº 213, de 20 de março de 2010, em coerência com o Parecer 

CFBio 01/2010, estabeleceu os requisitos mínimos para o biólogo atuar em pesquisa, projetos, 

análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros serviços nas áreas de 

meio ambiente, saúde e biotecnologia. Regulamentação complementar, para efeito da 

fiscalização do exercício profissional, encontra-se na Resolução CFBio Nº 227, de 18 de agosto 

de 2010.  Em termos gerais, essas resoluções do CFBio indicaram a obrigatoriedade de 3.200 

horas de conteúdos biológicos para homologação do registro profissional do bacharel, além de 

propor que a formação do biólogo tenha ênfase em uma das três grandes áreas: Meio 

Ambiente e Biodiversidade, Biotecnologia e Produção e Saúde. 

O currículo do bacharelado então vigente, embora atendesse à carga horária mínima 

de 3.200 horas,  como preconizado pela CNE/CES nº 4/2009, apresentava uma carga horária de 

conteúdo biológico inferior ao exigido pelas diretrizes do CFBio. Desse modo, em 2011, um 

novo projeto pedagógico foi proposto para o Bacharelado em Ciências Biológicas da UCB 

(aprovado pela resolução CONSEPE Nº 21/2011, de 15/09/2011). Além de atender à exigência 

de carga horária estabelecida pelo CFBio, acompanhando as áreas de conhecimento dos 

programas de pós-graduação correlatos às Ciências Biológicas existentes na UCB, o PPC do 

Bacharelado em Ciências Biológicas oferecia ao estudante a possibilidade de dar ênfase à sua 

formação profissional e habilitação em uma das áreas de atuação do biólogo: Meio Ambiente e 

Biodiversidade e Biotecnologia e Produção. Essa proposta atendia a quase todos os quesitos da 

resolução CFBio Nº 213, de 20 de março de 2010, menos no aspecto da inclusão do Estágio 

Supervisionado Obrigatório. 

Em 2016,  a Reitoria da UCB convocou todos os cursos para nova revisão dos PPCs e 

matrizes curriculares, considerando a reestruturação das Escolas no âmbito institucional (o 

Curso de Ciências Biológicas, por exemplo, havia sido transferido da Escola de Saúde para 

Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente) e a importância de formular um currículo que 

contemplasse a máxima interdisciplinaridade, integração entre cursos da mesma Escola, 

aplicação das metodologias ativas de aprendizagem, bem como novas orientações de 

conselhos de classe, demandas do mercado e da sociedade e o perfil do estudante. 
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A matriz aprovada em 2016 adequou todos os aspectos positivos do currículo 

anterior, além de incorporar o Estágio Supervisionado e ampliar a formação nas áreas de Meio 

Ambiente e Biodiversidade, com leque de componentes curriculares integrados, possibilitando 

a interface também para Biotecnologia e Produção. Além disso, houve um aumento na 

quantidade de componentes curriculares optativos, a partir das quais o estudante poderia 

completar sua formação em uma ênfase específica. Esse currículo foi muito bem avaliado pelo 

Conselho Federal de Biologia, que contemplou o curso com o Selo de Qualidade de Cursos em 

2017. 

Em 2018, iniciou-se novamente o exercício de revisão e reformulação dos projetos 

pedagógicos e matrizes dos cursos da UCB. O objetivo central é tornar a prática profissional e o 

protagonismo do estudante na aprendizagem como pontos centrais em sua formação, além de 

ampliar a integração de conteúdos, com maior interdisciplinaridade. Para tanto, a carga 

horária dos componentes curriculares foi alterada e foram incorporados três componentes 

curriculares de Prática Profissional, distribuídos ao longo do curso. A ênfase do curso continua 

a ser a formação de biólogos para a área de Meio Ambiente e Biodiversidade, entretanto, sem 

perder a instrumentação e formação teórica em Biotecnologia e Produção. 

Nesse contexto, o bacharelado contribui para a formação de um profissional com 

excelente conhecimento teórico, prática consolidada em atividades de campo e laboratório, 

competências para atuar em pesquisa básica e aplicada, além de ampliar a possibilidade de 

atuação para atender às demandas de mercado, que se modificam constantemente. 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

O Bacharelado em Ciências Biológicas da UCB tem como objetivos: 

2.1.3.1 Objetivo Geral 

Formar um profissional com visão holística dos processos biológicos associados aos 

avanços do conhecimento nas áreas das ciências básicas e aplicadas, comprometido e apto a 

atuar em prol da sustentabilidade da sociedade e do planeta, em qualquer das atividades 

próprias do biólogo. 
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2.1.3.2 Objetivos Específicos 

 Construir uma sólida base de conhecimento técnico-científico, cuja abrangência e 

profundidade de tratamento sejam otimizadas. Essa base é construída nos quatro primeiros 

semestres, por meio de componentes curriculares de caráter básico, alguns comuns a outros 

cursos. 

 Proporcionar formação para atuação profissional por meio de componentes curriculares 

específicos, práticas profissionais, estágio supervisionado e do trabalho de conclusão de 

curso. Nos componentes curriculares específicos, são privilegiados aspectos aplicados das 

Ciências Biológicas, atendendo às demandas do mercado. 

 Fomentar a autonomia de aprendizagem (o estudante como protagonista), criatividade e 

inovação. Essas têm, nas atividades práticas em todas as suas dimensões, espaço privilegiado 

para serem desenvolvidas. 

 Desenvolver habilidades e competências relacionadas à pesquisa científica. 

 Ampliar o leque de oportunidades profissionais a que o egresso esteja habilitado, por meio 

dos componentes curriculares optativos, além de formação em atividades e ambientes 

diversificados. 

2.1.2 Competências e Habilidades 

A preocupação da educação deve se voltar para o desenvolvimento de cidadãos 

críticos, conscientes e que saibam lidar com a enorme gama de conhecimento disponível, 

interagindo com ele por meio das possibilidades advindas do constante avanço tecnológico, 

sem se descuidar de valores imprescindíveis como criatividade, coerência, comprometimento, 

empatia e transparência, os quais devem fazer parte do comportamento de todos aqueles que 

compõem a comunidade acadêmica da Universidade Católica de Brasília. 

Dessa forma, todo o processo de aprendizagem se dá por meio do relacionamento dos 

diversos atores sociais que se manifesta nas bases de uma educação voltada para: o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e socioemocionais de comunicação, interação, 

colaboratividade e boa relação interpessoal; a solução de problemas; a aprendizagem; o 

autodesenvolvimento e a autonomia; a agilidade mental e a reflexão, os quais perpassam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso. 
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         A formulação da matriz e concepção do curso buscam garantir o atendimento às 

competências e habilidades elencadas pelas DCNs. Segundo o Parecer CNE/CES 1.301/2001, 

de 06/11/2001), as competências e habilidades gerais a serem desenvolvidas na formação do 

biólogo são: 

a) Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, 

dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, 

diálogo e solidariedade. 

b) Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc., que se fundem inclusive 

em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com 

respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência. 

c) Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, 

comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados 

para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento. 

d) Portar-se como educador consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na 

perspectiva socioambiental.  

e) Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a 

legislação e políticas públicas referentes à área. 

f) Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas 

referente a conceitos/princípios/teorias.  

g) Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade.  

h) Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de 

processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, 

emissão de laudos, pareceres etc., em diferentes contextos. 

i) Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o 

contexto sociopolítico e as relações nas quais está inserida a prática profissional, 

conhecendo a legislação pertinente. 
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j) Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação 

profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua 

transformação. 

k) Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a 

democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à 

biodiversidade. 

l) Atuar multidisciplinarmente e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes 

especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparado a contínua mudança do 

mundo produtivo. 

m) Avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e 

produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e 

epistemológicos. 

n) Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura 

de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções 

sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional. 

Parte significativa de tais competências e habilidades serão desenvolvidas em 

componentes curriculares do núcleo de formação geral e núcleo de formação básico da Escola 

de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente. Há ainda algumas habilidades técnicas, próprias do 

bacharel em Ciências Biológicas, desenvolvidas ao longo dos diversos componentes 

curriculares específicos e núcleos temáticos, como exemplos: 

NT 1 - conhecimento em Biologia Celular, Molecular e Evolução: técnicas de microscopia óptica 

(domínio de preparo de material biológico e visualização); extração de DNA, técnica de PCR; 

Técnicas de assepsia e esterilização; cultivo, isolamento e repicagem de microrganismos. 

 NT 2 – conhecimento da diversidade biológica: coleta de material botânico e herborização; 

dissecação de animais; coleta e fixação de invertebrados; preparação de animais, plantas algas, 

fungos, entre outros, para coleções biológicas, em diferentes meios ou com diferentes 

técnicas; taxidermia e preparo de esqueletos; confecção de modelos; seleção e análise da 

viabilidade de sementes e mudas de plantas. 
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 NT3 – conhecimento em Ecologia e Meio Ambiente: medidas de densidade/abundância; 

estimativa de riqueza de espécies em campo; produção de mapas com uso de GIS; análises de 

paisagem; análise química, física e biológica de solos e sedimentos; análises de qualidade de 

água; procedimentos básicos em campo; técnicas de captura de animais, tomada de medidas 

biométricas. 

NT4- conhecimento em Ciências Exatas e Ciências da Terra: preparação de soluções e 

manipulação de reagentes; uso de equipamentos e vidraria em laboratório; aplicações de 

métodos estatísticos; uso de programas e pacotes de análises de dados; observação e 

reconhecimento de material fossilizado in situ; análises estratigráficas. 

NT6 – conhecimentos relacionados à prática profissional: aplicação de normas de 

biossegurança e boas práticas em laboratório e campo; produção de mapas e aquisição de 

dados para geoprocessamento; métodos e técnicas para realização de inventários da fauna e 

flora; aplicação de modelagem ecológica e obtenção de dados globais; uso e gestão de banco 

de dados biológicos ou de informações ambientais; análise qualitativa e quantitativa de 

biomoléculas. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

 O egresso do Bacharelado em Ciências Biológicas deve apresentar perfil de 

formação que atenda às demandas de mercado, segundo as funções que o biólogo pode 

exercer legalmente. 

As funções que podem ser exercidas pelos biólogos foram estabelecidas com amparo 

na Legislação Federal (Lei 6.684/79 e Decreto nº 88.438/83). O capítulo I da referida Lei, em 

seu artigo 2, descreve as funções do biólogo: 

“Art 2 – Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais 

igualmente habilitados na forma da Legislação específica, o biólogo poderá: 

I – formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos 

vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionam à preservação, 

saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta, ou indiretamente, as 

atividades resultantes desses trabalhos; 
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II – orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, 

sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no 

âmbito de sua especialidade; 

III -  realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o 

currículo efetivamente realizado. 

Atualmente, os locais de atuação dos biólogos são os mais diversificados, podendo 

exercer suas atividades em instituições de pesquisa, empresas públicas e privadas; indústrias 

de biotecnologia nacionais e internacionais; indústrias de alimentos, de fertilizantes, de 

inseticidas, de laticínios e de produtos farmacêuticos; hospitais, laboratórios clínicos e 

anatomopatológicos; herbários, biotérios, zoológicos e museus; ONGs nacionais e 

internacionais na área ambiental; instituições públicas e privadas de ensino superior.  

Além da formação que atende ao mercado, o foco do curso é estimular a construção, 

desenvolvimento ou ampliação de algumas características fundamentais para o biólogo, que 

se alinhem ao perfil do egresso da UCB, segundo o Parecer CNE/CES 1.301/2001, de 

06/11/2001): 

a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade;  

b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que 

inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e 

funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas 

distribuições e relações com o meio em que vivem; 

c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da 

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

bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnico-científicos, 

quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, 

na busca de melhoria da qualidade de vida; 

d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por 

critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por 

referenciais éticos legais; 
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e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação 

profissional;  

f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e 

às situações de mudança contínua do mesmo; 

g) preparado para desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e 

aperfeiçoar sua área de atuação. 

2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

 O primeiro destaque é que o Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas foi 

distinguido em 2017 com o Selo de Qualidade de Cursos do Conselho Federal de Biologia, 2ª 

edição do prêmio, sendo o primeiro no Centro-Oeste e único no Distrito Federal a receber a 

distinção do Conselho. O Selo reconhece cursos em IES públicas e privadas, que apresentam 

formação de alta qualidade e excelência ao futuro biólogo. 

Um dos diferenciais do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas é a formação 

focada em Biodiversidade e Meio Ambiente, atendendo aos requisitos para obtenção do 

registro profissional (Parecer CFBio 227/2010).  Uma análise das matrizes curriculares de 

outros cursos de IES privadas do DF denota que não há explicitamente um foco na área de 

Biodiversidade e Meio Ambiente ou mesmo uma definição clara da habilitação específica que o 

curso oferece. A área de formação profissional em Biodiversidade e Meio Ambiente vem sendo 

apontada como um importante espaço para o biólogo, uma vez que o sombreamento com 

outros profissionais é menor que em áreas como Saúde, por exemplo.  

Adicionalmente, além dos componentes curriculares obrigatórios, o estudante pode 

escolher entre os componentes curriculares optativos, aqueles que lhe permitam aprofundar 

seus conhecimentos teóricos e práticos em Biotecnologia e Produção, outra área de grande 

potencial de mercado de trabalho para o biólogo. O conjunto de optativas na área de 

Biotecnologia, somadas ao conjunto ofertado como componentes obrigatórios, as práticas 

profissionais, estágio obrigatório e TCC podem ajudar a aprimorar a formação do bacharel 

nessa área, instrumentalizando o estudante para atuação profissional.  

A integração do estudante ao ambiente de pesquisa e extensão desde o primeiro 

semestre, o convívio com profissionais biólogos em ambientes não formais de aprendizagem, 
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nas diversas oportunidades de estágios, iniciação científica ou de extensão e nas atividades do 

componente curricular Práticas Profissionais, qualificam o egresso pela formação sólida e 

aprofundada, destaque importante para opção pelo bacharelado.  

Outro diferencial refere-se aos componentes curriculares cujas concepções levaram à 

integração entre conteúdos que versam sobre estrutura e função de órgãos e sistemas, 

sistemática e ecologia que são ministrados utilizando uma abordagem evolutiva. Essa 

estratégia oferece ao estudante a compreensão das relações entre a evolução de estruturas, 

como respostas evolutivas a questões prementes ao longo das linhagens de organismos e é 

uma inovação. Também primamos por trabalhar com projetos integradores por semestre, que 

visam ajudar o estudante a construir produtos com base na percepção de temas/conteúdos 

transversais, presentes nos diferentes componentes curriculares do semestre. 

A infraestrutura é um dos grandes diferencias do curso. Os componentes curriculares 

de conteúdo específico de Biologia são desenvolvidos com grande ênfase nas atividades 

práticas, entendidas em seu sentido amplo. Dentre elas, são destaque as atividades realizadas 

diretamente em áreas naturais, como unidades de conservação, as chamadas atividades de 

campo, práticas de campo de imersão, entre outras.  

O Curso de Ciências Biológicas possui excelente infraestrutura de laboratórios, 

contando com Laboratório de Biodiversidade Aquática, Ecologia, Cultura de Algas, Zoologia, 

Botânica, Histologia, Biologia Celular e Molecular, Horto Botânico, Coleções Biológicas, Museu 

Itinerante de História Natural, além dos laboratórios partilhados com outros cursos e também 

a possibilidade de realização de práticas ou componentes curriculares inteiros nos laboratórios 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia. 

O estudante de Ciências Biológicas da UCB tem amplas oportunidades de se engajar 

em atividades de monitoria e em projetos de extensão e de pesquisa desde os primeiros 

semestres. De fato, um grande número de estudantes de Ciências Biológicas da UCB se insere 

em projetos de pesquisa, quer como voluntários ou bolsistas de iniciação científica, 

favorecendo uma formação mais aprofundada ao estudante e o preparo para carreira 

acadêmica nos níveis de mestrado e doutorado, ou pronto atendimento ao mercado de 

trabalho. Nesse sentido, o estudante tem a oportunidade de ser orientado por professores na 

investigação aprofundada, metódica e rigorosa de temas que se situam na fronteira do 
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conhecimento, principalmente aqueles vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Genômicas e Biotecnologia.  

O acervo bibliográfico disponível cobre toda a bibliografia básica do curso, além do 

destaque ao Portal de Periódicos da CAPES, uma rica fonte de artigos científicos que ajudam a 

atualizar os componentes curriculares e dar ao estudante a possibilidade de aprofundamento 

e acesso às informações recentes. Essa infraestrutura recebeu avaliação máxima da comissão 

de avaliadores do MEC em 2008.  

O corpo docente do curso é altamente qualificado, sendo formado, em sua maioria, 

por doutores, com produção acadêmica numerosa e diversificada e projetos de pesquisa com 

financiamento de órgãos de fomento externo, provendo oportunidades de integração à 

pesquisa por estudantes de bacharelado e seu aperfeiçoamento em termos de base científica. 

Outro diferencial importante é a nota do curso obtida no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), que é 4, nota que nos coloca entre os cursos de nível de 

excelência no Brasil e DF, além de cumprimento das 3200 h exigidas para formação do futuro 

biólogo, carga essa não atendida por algumas IES privadas do DF. 

2.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 3120 horas, que correspondem a 142 créditos. 

São 2960 horas de componentes obrigatórios e 160 horas de componentes optativos. Além 

disso, os estudantes devem realizar 100 horas de Atividades Complementares, a serem 

somadas ao total de horas no curso, perfazendo 3220 horas. O número de semestres para 

integralização é de no mínimo sete e no máximo 12.  

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

Os pressupostos que orientam o processo de ensino e de aprendizagem da Escola 

Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente consideram os estudantes como sujeitos do processo de 

construção e reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do 

estudante deve ser mediado e estimulado pelos professores, visando à apropriação do 

conhecimento, numa prática pedagógica indissociável entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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Nesse sentido, há um compromisso com a dimensão humana, científica, ética, técnica 

e social da formação dos estudantes, desde a perspectiva de desenvolvimento de 

competências e habilidades, organização e planejamento da estrutura curricular, programação 

das atividades didáticas e da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.  

A concepção pedagógica fundamenta-se: no espírito crítico; na valorização de atitudes 

e estratégias problematizadoras; na inovação; na inserção do estudante na realidade local e no 

seu papel como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, que se dará em 

diferentes cenários, incluindo aqueles mediados pelas novas tecnologias educacionais e 

práticas metodológicas inovadoras.  

No Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, os componentes curriculares são 

organizados de modo a proporcionar ao estudante experiências em conjuntos distintos de 

componentes curriculares que se complementam em termos de áreas de conhecimento, bem 

como trabalham aspectos diferenciados das competências e habilidades do estudante. Cada 

componente do curso, sua distribuição ao longo dos semestres e as habilidades e 

competências, bem como a metodologia aplicada em cada uma privilegiam a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, de modo que o estudante perceba o papel 

central da evolução como integradora do conjunto. 

Nesse sentido, as atividades práticas, em campo ou laboratório, constituem uma 

metodologia ativa de ensino muito comumente empregada nos diversos componentes 

curriculares do curso, pois constituem um mecanismo de instrumentação técnica importante 

para o futuro biólogo. Algumas dessas práticas de campo, por exemplo, são realizadas em 

sobreposição entre diferentes componentes curriculares, de modo que o estudante possa 

aproveitar para responder e formular diferentes questões, sobre um tema comum, mas 

aprendendo a olhar sob diferentes pontos o mesmo objeto. 

Há também as atividades práticas de campo de imersão. Nelas, os estudantes são 

desafiados a realizar projetos rápidos, como coletas de dados em campo, análises e produção 

de relatório e apresentação no mesmo dia. Esse tipo de prática é realizada em áreas de 

unidades de conservação ou naturais, onde a proximidade imediata com o campo gera a 

facilidade de coleta de dados. Para isso, o grupo fica alojado por vários dias e imerso no 

exercício de aplicação do raciocínio científico. 
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Destaca-se a concepção dos componentes curriculares não por temas distintos, como 

é a abordagem mais tradicional, mas a inovação nos componentes curriculares que integram 

estrutura e função, por exemplo, ou evolução de estruturas ao longo de linhagens como 

respostas ao processo evolutivo. Essa estratégia, além de favorecer a compreensão do 

estudante, também implica na visão holística e integrada da Biologia, considerando os 

diferentes níveis de organização dos biossistemas, num crescente de complexidade que vai 

sendo atingido à medida que o estudante avança no curso. 

Outra inovação está no emprego do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) em 

todos os componentes curriculares, oportunizando um preparo prévio do estudante para os 

encontros presenciais. Entre as atividades potencializadas no AVA estão a produção de 

resenhas, mapas conceituais, vídeos, blogs e fóruns, atividades individuais ou em grupo, ao 

longo do semestre. O ambiente virtual de aprendizagem abre um leque de possibilidades de 

pesquisa e aprofundamento nos temas de estudo, aumentando a autonomia do estudante na 

apropriação do conhecimento. 

Importante salientar a obrigatoriedade de retorno por parte do professor, pois 

acredita-se que a evolução do estudante depende deste processo de avaliação constante, no 

qual o aprendizado se consolida pela trajetória de erros e acertos, devidamente monitorada 

pelo professor. 

O curso aplica também a estratégia das atividades integradoras. Todos os 

componentes curriculares de um dado semestre utilizam um tema/assunto/conteúdo cuja 

abordagem possibilite ao estudante relacionar e integrar o aprendizado, consolidando a visão 

transdisciplinar. A atividade é realizada em grupos e um produto único e inovador é avaliado 

como resultado da atividade integradora. Os docentes dos diferentes componentes 

curriculares acompanham e orientam a preparação, pesquisa e todas as atividades ao longo do 

semestre, que culminarão na apresentação do produto. São exemplos de produtos de 

atividades integradoras: vídeos, blogs, summaê, exposição de painéis como minicongressos, 

modelos, entre outros. 

2.3.1.1 Desenvolvimento do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

A integração dos saberes, a centralidade na aprendizagem, a pesquisa como eixo da 

estruturação curricular, a extensão como partícipe do processo de construção do 
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conhecimento e do compromisso social e a avaliação como reflexão do ensinar e do aprender 

são os pontos norteadores da concepção didático-pedagógica da UCB, que se assenta no tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão.   

Os fundamentos das Metodologias Ativas são elementos importantes da filosofia 

educacional da UCB e figuram há muito tempo em seus documentos institucionais. Tais 

fundamentos consideram o estudante protagonista no processo de aprendizagem, no Ensino, 

na Pesquisa e na Extensão, com foco simultâneo no “conteúdo do sujeito” e no “conteúdo da 

matéria”. Propõe-se, assim, uma prática educativa calcada na cooperação, interatividade, 

olhar crítico, reflexivo e criativo, comprometido com a pesquisa orientada para o 

desenvolvimento sustentável, por meio do uso integrado e reciprocamente qualificador das 

modalidades presenciais e a distância, com ênfase na utilização das Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (TIC). 

Pretende-se fazer com que o estudante compreenda sua responsabilidade pela 

aprendizagem no processo de ensino organizado pelo professor. Dentre as Metodologias 

Ativas e estratégias de ensino utilizadas na Universidade, destacam-se: Metodologia da 

Problematização; Aprendizagem Baseada em Problemas; Estudo de Caso; Pesquisa; Pesquisa-

Ação; Projeto de Intervenção; Seminário; Saída de Campo. 

Do total da carga horária dos componentes curriculares presenciais serão propostas 

atividades pelos docentes aos estudantes no formato de supervisão. Ou seja, das aulas 

teóricas ou práticas, por turno de aula, parte destinará à realização de atividades práticas 

pelos estudantes, sob a supervisão dos professores, com registro obrigatório pelo professor no 

Plano de Ensino (atividades, critérios de avaliação e prazos de entrega) e pelo estudante no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

Essa iniciativa traz inúmeras vantagens. Dentre elas, possibilita: 

1) O melhor aproveitamento do tempo em sala de aula. 

2) A proposição de atividades práticas que conduzem à melhoria na formação dos 

estudantes, favorecendo a aplicação de metodologias ativas. 

3) A construção de um portfólio de atividades realizadas no semestre e organizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, propiciando a ampliação do uso das TIC. 
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O fundamental dessa proposta é a percepção de que se trata de uma metodologia que 

valoriza a autonomia e a proatividade do estudante, em sua relação com o conhecimento, com 

a mediação do professor que orienta e acompanha as atividades. Dentre as atividades que 

podem ser realizadas nessa hora-aula, citam-se: fóruns, wikis, produção de textos (resumos, 

resenhas, relatórios, entre outros), vídeos, experimentos em laboratórios, visitas técnicas, 

observação guiada, pesquisas, organização e participação de eventos, além de produtos 

específicos de cada uma das áreas de conhecimento dos cursos. 

No Bacharelado em Ciências Biológicas, uma das metodologias mais aplicadas são as 

atividades práticas em campo e em laboratório. Privilegia-se a prática como incentivo à 

apreensão aprofundada do conhecimento teórico. Nesse sentido, a visita e coleta de dados em 

unidades de conservação, o contato com o Cerrado ou outros biomas e sua observação, a 

formulação de perguntas e hipóteses, coleta de dados e sua análise em laboratório e campo 

tornam o aprendizado mais dinâmico e autoral. Isso se aplica também ao componente 

curricular em que o estudante realiza experimentos, com formulação de perguntas e 

hipóteses, treinando o método científico. Em geral, tais práticas aplicam aprendizagem 

baseada em problemas e na pesquisa.  

É em campo ou no laboratório que os estudantes têm suas habilidades e competências 

expressas e treinadas em grupo e individualmente e se apropria de sua responsabilidade 

formativa. Nesse sentido, as visitas técnicas são bastante exploradas nos componentes 

curriculares de Práticas Profissionais. Os estudantes são estimulados a entrar em contato com 

profissionais de outras instituições ou órgãos que atuam em áreas da Biologia, bem como 

frequentar laboratórios, centros de pesquisa, aprendendo a utilizar equipamentos, aplicação 

de técnicas e atividades relevantes para formação do biólogo.  

Uma outra metodologia muito comumente aplicada em alguns componentes 

curriculares do curso são dos estudos de caso. Diante de uma questão contextualizada, o 

estudante é direcionado à busca de embasamento teórico e respaldo de literatura para atuar, 

intervir ou solucionar questões atuais e que podem integrar a prática profissional futuramente. 

Temas aplicados são muitas vezes explorados em seminários, nos quais os estudantes 

podem produzir o conteúdo a partir da pesquisa em bases de dados, artigos científicos e 

outras fontes, ou podem preparar a apresentação a partir de textos indicados pelo professor, 

atuando como mediadores e facilitadores do aprendizado.  Alguns componentes curriculares 
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do Bacharelado em Ciências Biológicas vêm explorando a possibilidade de cooperação na 

construção/complementação de verbetes da Wikipédia, por exemplo. Os estudantes são 

desafiados a encontrar verbetes incompletos ou com pouca informação confiável, e se 

organizam em grupo para realizar pesquisas, obter material e atuar diretamente editando o 

termo na Wikipédia, contribuindo para aprimorar uma ferramenta muito utilizada. 

Em relação às atividades supervisionadas, os diferentes componentes curriculares 

aplicam metodologias como quiz, para revisão de conteúdo ou preparação para encontro, 

produção de vídeos, construção de murais com a ferramenta padlet, glossários colaborativos, 

proposição de questões, resenhas, entre outros. 

Os estudantes do curso também podem participar de seminários e eventos 

organizados por grupos de pesquisa vinculados ao curso, tais como Café com Bichos 

(seminários com temática em zoologia), Seminários em Ecologia Aquática, Seminários da 

Biotecnologia, todos com frequência semanal ou quinzenal, que proporcionam experiência de 

aprofundamento em uma temática e contato com profissionais da área altamente atualizados. 

2.3.1.2 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo de Ensino e de 

Aprendizagem 

Nas primeiras décadas do século XXI, tem sido emblemática a utilização das TIC em 

processos de ensino e de aprendizagem. O surgimento de novas possibilidades de produção de 

conhecimento estimula nova postura de professores e estudantes frente à utilização de 

tecnologias, acarretando mudanças significativas nos processos educacionais. Para tanto, é 

necessário incentivar os estudantes a aprender a aprender, avançando e compreendendo a 

importância da sua participação no processo de aula-pesquisa-intervenção e na utilização das 

tecnologias como suporte à aprendizagem. As aulas, nessa perspectiva, se transformam em 

processos contínuos de pesquisa e de comunicação, nos quais se dá a construção do 

conhecimento em um equilíbrio dinâmico entre o individual e o grupal, entre o professor-

mediador e estudantes-participantes-ativos. 

A tecnologia da informação modifica o ambiente de aprendizagem e essa alteração 

deve estender-se à Universidade. O ambiente tecnológico, caracterizado pela abundância de 

fontes de informação, é um espaço privilegiado de pesquisa, tornando a informação impressa 

rapidamente desatualizada. Nesse contexto, o papel do professor é o de facilitador do 
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processo de aprendizagem, devendo desenvolver habilidades para que o estudante aprenda a 

aprender e seja capaz de gerenciar o volume de informações disponíveis, avaliando sua 

qualidade. Isso requer foco e desenvolvimento de habilidades básicas de leitura, interpretação, 

escrita e cálculo, adaptados às novas tecnologias e ao ciberespaço. 

Cabe ao professor adotar abordagens diferenciadas, que não se limitem à exposição 

teórica, adotando estratégias que façam os estudantes passarem do status de consumidores 

para produtores de conhecimento, o que exige a habilidade de: aprender em situações 

dinâmicas; gerenciar grande quantidade de informação; encontrar significado por meio da 

produção de sentido, em mensagens diversas e numerosas, que geralmente não se acham 

organizadas previamente em textos publicados; construir um entendimento próprio a partir de 

informação incompatível e inconsistente. 

Diante de tantas habilidades propostas, vislumbramos uma educação cada vez mais 

voltada para a pesquisa, para processos abertos de gerenciamento e soluções de problemas 

educacionais no qual o grupo cooperativo cumpre um papel central e a autonomia e a autoria 

dos estudantes sejam a principal meta na aprendizagem a ser alcançada. 

Os estudantes do curso são estimulados a alimentar plataformas de dados biológicos, 

como o SIBBr (Sistema de Informação Sobre a Biodiversidade Brasileira, Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações), por exemplo, com informações georreferenciadas 

sobre coleta de animais, plantas ou outros organismos e dados adicionais obtidos a partir de 

aulas ou projetos de pesquisa que executa. Outras aplicações muito comum são práticas 

relacionadas ao uso da bioinformática, com análises de dados de sequenciamento. 

2.3.1.3 Coerência do Currículo com a Proposta Pedagógica 

A matriz curricular é estruturada, em todos os cursos de graduação da UCB, por meio 

da oferta de componentes curriculares: do Núcleo de Formação Geral; do Núcleo de Formação 

Básica das Licenciaturas; do Núcleo de Formação Básica dos Cursos Superiores de Tecnologia e 

do Núcleo de Formação Básica das Escolas, conforme se descreve a seguir: 

 Núcleo de Formação Geral (NFG) – Contribui para a formação humanística 

dos estudantes da UCB, na perspectiva da indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, consolidando o pleno desenvolvimento do educando, 
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referente a uma análise crítica e reflexiva, inovadora e criativa, de atitudes e 

valores para a cidadania, com atenção às dimensões éticas, políticas e sociais. 

 Núcleo de Formação Básica das Licenciaturas (NFBL) – Garante que o eixo de 

formação comum contemple plenamente o perfil desenhado para o egresso. 

 Núcleo de Formação Básica dos Cursos Superiores Tecnológicos (NFBCSTs) –

Promove uma formação voltada para a empregabilidade e para o 

desenvolvimento de carreiras sólidas, por meio de um ambiente dinâmico e 

permanente sintonia com o mercado. 

 Núcleo de Formação Básica das Escolas (NFBE) – Contribui para a formação 

profissional do estudante a partir da identidade da Escola. 

A oferta dos componentes curriculares do Núcleo de Formação Geral ocorre da 

seguinte forma: 

 Bacharelados - 4 (cada um com 4 créditos/80 horas): 

Componente curricular Modalidade Período 

Introdução à Educação Superior Virtual 1º 

Iniciação à Pesquisa Científica Virtual 2º 

Humanidade, Sociedade e Ética Virtual 3º 

Empreendedorismo Virtual 4º 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

(Optativa) 

Presencial ou Virtual Distinto para cada 
curso.  

 

O quadro a seguir apresenta o rol de disciplinas compartilhadas entre os cursos da 

Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente (EEAMA). 

Arquitetura 
e Urbanismo 

CST  
 Design 

Interiores 

Ciências 
Biológicas 

(Bacharelado) 

Engenharia 
Ambiental  
e Sanitária 

Engenharia Civil 
CST Energias 
Renováveis 

Engenharia 
Elétrica 

Física Médica 
Física Ambiental e 

Urbana 
Matemática 

Aplicada  

Química 
Tecnológica 

  

Estatística 
Exploratória 
de Dados e 
Inferência 

Estatística 
Exploratória de 

Dados e Inferência 

Estatística 
Exploratória de 

Dados e 
Inferência 

 

Estatística 
Exploratória de 

Dados e 
Inferência 

 
Estatística 

Exploratória de 
Dados e Inferência 

Estatística 
Exploratória 
de Dados e 
Inferência 

Estatística 
Exploratória de 

Dados e 
Inferência 

Fundamentos 
de 

Matemática 
 

Fundamentos 
de 

Matemática 
  

Fundamentos 
de 

Matemática 
  

Fundamentos de 
Matemática 

Fundamentos 
de 

Matemática 

 

    

 
Meio Ambiente 

e 
Sustentabilidade 

 

 
Meio Ambiente 

e 
Sustentabilidade 

   
Meio Ambiente 

e 
Sustentabilidade 

   Cálculo Diferencial 

 
Cálculo 

Diferencial 
 

 
Cálculo 

Diferencial 
Cálculo 

Diferencial 
Cálculo Diferencial 

Cálculo 
Diferencial 

Cálculo 
Diferencial 

   
 

Cálculo Integral 
 

Cálculo Integral  Cálculo Integral Cálculo Integral Cálculo Integral 
Cálculo 
Integral 

Cálculo Integral 

   
 

Física Aplicada 
 

Física Aplicada  Física Aplicada Física Aplicada Física Aplicada 
Física 

Aplicada 
Física Aplicada 

      
Cálculo de 

Várias Variáveis 
Cálculo de 

Várias 
 

Cálculo de 
Várias 
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Arquitetura 
e Urbanismo 

CST  
 Design 

Interiores 

Ciências 
Biológicas 

(Bacharelado) 

Engenharia 
Ambiental  
e Sanitária 

Engenharia Civil 
CST Energias 
Renováveis 

Engenharia 
Elétrica 

Física Médica 
Física Ambiental e 

Urbana 
Matemática 

Aplicada  

Química 
Tecnológica 

Variáveis Variáveis 

   

 
Química 

Tecnológica 
 

   
Química 

Tecnológica 
Química 

Tecnológica 
 

 

Topografia e 
Cartografia 

  

 
Topografia e 
Cartografia 

 

Topografia e 
Cartografia 

   
Topografia e 
Cartografia 

 

 

   

 
Fenômenos de 

Transporte 
 

Fenômenos de 
Transporte 

   
Fenômenos de 

Transporte 
 

Fenômenos de 
Transporte 

   
 

Geologia e Solos 
 

    Geologia e Solos  Geologia e Solos 

  
Ecologia de 

Ecossistemas 

 
Ecologia de 

Ecossistemas 
 

      

 

   
 

Hidráulica Geral 
 

Hidráulica Geral      
 

   
 

Hidrologia 
 

Hidrologia      
 

      
Equações 

Diferenciais 
Ordinárias 

 
Equações 

Diferenciais 
Ordinárias 

Equações 
Diferenciais 
Ordinárias 

 

   

 
Desenho Técnico 

Aplicado 
 

  
Desenho 
Técnico 
Aplicado 

 
Desenho Técnico 

Aplicado 
 

Desenho 
Técnico 
Aplicado 

       
 

Cálculo vetorial 
 

 
Cálculo 
vetorial 

 

   

 
Engenharia de 

Segurança 
 

Engenharia de 
Segurança 

 
Engenharia de 

Segurança 
   

 

Programação 
Visual 

Aplicada à 
Arquitetura 

Programação 
Visual 

Aplicada à 
Arquitetura 

        

 

 
Introdução à 

Fotografia 
 

Introdução à 
Fotografia 

        

 

  

Fundamentos 
de Física 

Aplicada e 
Biofísica 

     
Fundamentos de 
Física Aplicada e 

Biofísica 
 

 

 
 

 

 
Química 
Analítica 

Ambiental 
 

Química Analítica 
Ambiental 

      

 

 
 

 

 
Políticas 

Ambientais 
 

Políticas 
Ambientais 

      

 

 
 

  

 
Microbiologia 

Ambiental 
 

      
Microbiologia 

Ambiental 

 
 

  
 

Geoprocessamento 
 

    Geoprocessamento  
 

 
 

  
Sistemas de 
Drenagens 

Urbanas 

Sistemas de 
Drenagens 

Urbanas 
     

 

 
 

   
Avaliação de 

Impactos 
Ambientais 

     
Avaliação de 

Impactos 
Ambientais 

 
 

    
 

Sistemas 
Hídricos 

Sistemas 
Hídricos 

   
 

 
 

    
 

Eletrônica I 
 

Eletrônica I    
 

 
 

   

 
Eletricidade 

Aplicada 
 

Eletricidade 
Aplicada 

Eletricidade 
Aplicada 

   

 

    
Introdução à 
Ciências dos 

Materiais 
   

Introdução à 
Ciências dos 

Materiais 
 

 

       
Interações, 
Campos e 
Potenciais 

Interações, 
Campos e 
Potenciais 

 
 

      
 

Eletromagnetismo 
 

Eletromagnetismo Eletromagnetismo  
 

       
 

Oscilações e 
Ondas 

Oscilações e Ondas  
 

       
 

Termodinâmica 
 

Termodinâmica  
 

       
Mecânica 
Avançada 

Mecânica 
Avançada 

 
 

        Física Quântica   
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Arquitetura 
e Urbanismo 

CST  
 Design 

Interiores 

Ciências 
Biológicas 

(Bacharelado) 

Engenharia 
Ambiental  
e Sanitária 

Engenharia Civil 
CST Energias 
Renováveis 

Engenharia 
Elétrica 

Física Médica 
Física Ambiental e 

Urbana 
Matemática 

Aplicada  

Química 
Tecnológica 

Física Quântica 
 

       
Matéria e 
Radiação 

Matéria e Radiação  
 

       
Quântica 
Avançada 

Quântica Avançada  
 

       

 
Física 

Estatística 
 

Física Estatística  

 

       

Física 
Relativista e de 

Partículas 
Elementares 

Física Relativista e 
de Partículas 
Elementares 

 

 

       

Segurança 
Nuclear e 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Segurança Nuclear 
e Proteção do 

Meio Ambiente 
 

 

       

 
Lógica de 

Programação 
 

Lógica de 
Programação 

Lógica de 
Programação 

 

  Bioquímica     
  

Bioquímica 
 

  
 

O Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas é parte integrante da Escola de Exatas, 

Arquitetura e Meio Ambiente (EEAMA) da Universidade Católica de Brasília. A graduação da 

EEAMA oferta os bacharelados em Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Física Médica, Física Ambiental 

Urbana, Matemática Aplicada, e Química Tecnológica, as licenciaturas em Ciências Biológicas, 

Física, Matemática e Química, e os CSTs em Design de Interiores e Energias Renováveis. 

Os cursos da EEAMA contemplam as áreas técnicas específicas organizadas em espiral, 

abordando conteúdos e competências ao longo da efetivação da matriz curricular, com grau 

crescente de complexidade. 

As sequências didático-pedagógicas dos conteúdos programáticos dos cursos são 

ordenadas de forma progressiva, estabelecendo relações interdisciplinares e transdisciplinares 

que possibilitam o protagonismo e a autonomia dos estudantes.    

Em congruência com as diretrizes da UCB, os conteúdos programáticos são conduzidos 

com estratégias de aprendizagem ativas. As disciplinas comuns entre dois ou mais cursos da 

EEAMA são supervisionadas no Núcleo de Formação Básica da Escola.  

2.3.1.4 Adequação dos conteúdos curriculares à Educação das Relações Étnico-Raciais e 

à Educação dos Direitos Humanos 

A Resolução CNE/MEC nº 1, de 17 de junho de 2004, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. E a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH). 
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As observações, recomendações e definições presentes nessas Resoluções, bem como 

no Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004 devem orientar as definições curriculares e 

as políticas institucionais no que tange à Educação das Relações Étnico-raciais e ao Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, bem como as políticas para a Educação dos 

Direitos Humanos. Nesse sentido, institui a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos 

relacionados ao tratamento dessas questões, tendo como meta promover a educação de 

cidadãos atuantes e conscientes na sociedade brasileira, marcadamente multicultural e 

pluriétnica, buscando relações étnico-sociais positivas para a construção de uma sociedade 

democrática, justa e igualitária. 

A educação das Relações Étnico-raciais, segundo a Resolução CNE/MEC nº 1/2004 (art. 

2º, §1), tem por objetivo  

A divulgação e produção de conhecimentos, bem como de posturas e 
valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-
os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a 
todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 
consolidação da democracia brasileira.  

Já o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo “o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como 

a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação 

brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas” (Resolução CNE/MEC nº 1/2004, art. 2º 

§2º). 

E é pela educação para o atendimento aos Direitos Humanos que alcançaremos uma 

sociedade melhor e mais justa. A própria Resolução CNE/CP nº 1/2012 afirma que “a Educação 

em Direitos Humanos emerge como uma forte necessidade capaz de reposicionar os 

compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de responsabilidades. ” 

Reafirma ainda que tal educação “poderá influenciar a construção e a consolidação da 

democracia como um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos 

tradicionalmente excluídos dos seus direitos. ” Toda a compreensão da EDH se fundamenta 

nos seguintes princípios: dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e 

valorização das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação; 

transversalidade, vivência e globalidade; sustentabilidade socioambiental. 
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Cabe ressaltar que os princípios que orientam a Resolução CNE/CP nº 2/2012 (que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental) e a Resolução CNE/CP 

nº 01/2012 (que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos) são princípios norteadores da educação preconizada pela UCB, assumidos em sua 

missão. Dessa forma, as questões relacionadas à formação de uma consciência cidadã, 

marcada pelo respeito à diversidade, pela defesa dos direitos civis, políticos, sociais, 

ambientais, econômicos e culturais, na construção de uma sociedade justa e equânime, 

representam o projeto de formação desta Universidade, encontrando-se presentes em suas 

políticas institucionais. Assim, os conteúdos que suportam esta proposta formativa são 

trabalhados de forma mais abrangente, em componentes curriculares de formação 

humanística geral, como “Introdução à Educação Superior”, “Iniciação à Pesquisa Científica”, 

“Ética e Sociedade” e “Empreendedorismo”. Ademais, esses conteúdos são contemplados de 

maneira transversal por meio da oferta de palestras, mesas-redondas, encontros e eventos 

culturais ao longo dos semestres. 

2.3.1.5 Adequação dos conteúdos curriculares à Política Nacional de Educação 

Ambiental 

O Decreto nº 4.281/2002, que regulamenta a Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de 

Educação) e a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental), compõe o marco legal específico que orienta a atuação 

da UCB em relação à Educação Ambiental. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução 

CNE/CP nº 2/2012, art. 3º), a Educação Ambiental “visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de 

vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e 

construído”, e não deve ser implantada como disciplina ou componente curricular específico 

(art. 8º). 

Da mesma forma que a Universidade aborda as questões da Educação das Relações 

Étnico-Raciais, do Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação em 

Direitos Humanos, as questões e conteúdos relacionados à Educação Ambiental também são 

tratados de forma transversal e nos componentes curriculares do Núcleo de Formação Geral, 

citados anteriormente. Por fim, cabe destacar que a Educação Ambiental, em especial seu 
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aspecto de sustentabilidade, é contemplada na missão da UCB, orientando a gestão da 

Universidade e sua atuação por meio dos programas e projetos de pesquisa e extensão. 

Vinculado à Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente – EEAMA, o Projeto de 

Educação Ambiental – PEA da UCB compreende um conjunto de atividades que busca informar 

e sensibilizar as pessoas sobre a complexa temática ambiental, estimulando o envolvimento 

em ações que promovam hábitos sustentáveis de uso dos recursos naturais, além de propiciar 

reflexões sobre as relações ser humano-ambiente. 

O objetivo geral do PEA é formar pessoas conscientes a respeito das relações ser 

humano-ambiente, na forma de capacitá-las a conviverem em harmonia no seu espaço 

ambiental. Ademais, o projeto vem ao encontro da lei que institui a Educação Ambiental no 

Brasil (Lei 9.795/99), que prevê educação ambiental como prática educativa integrada e 

interdisciplinar, contínua e permanente, em todas as fases, etapas e níveis do conhecimento. 

Atualmente o PEA desenvolve atividades voltadas às tecnologias sociais sustentáveis e 

busca pela interação da ciência e tecnologia, de forma a proporcionar espaço para a inovação 

e diálogo entre os saberes populares e acadêmico, atendendo às questões socioambientais de 

uma forma simples, com fácil aplicabilidade e baixo custo, por meio de práticas socialmente 

integrativas, baseadas no desenvolvimento sustentável e justiça social.  

Inserido ao PEA, o Campo-Escola de Tecnologia Social – CELOGS, configura-se em um espaço 

de oportunidade e de inovação, onde o estudante poderá interagir com tecnologias sociais em 

busca de benefícios socioambiental.  

As principais áreas de atuação do PEA são: Central de Reúso; Coleta Seletiva; 

Compostagem; Conservação de Água e Energia; Conservação da Qualidade Sonora; Ilha da 

Sucessão; Preciclagem; Práticas com Tecnologias Sociais envolvendo o aproveitamento do solo 

na construção sustentável, energia solar, hidráulica, e energia da biomassa, captação e manejo 

de águas pluviais, Construção da Agenda Ambiental da UCB. O espaço também oferece cursos 

de extensão e apoia experimentos de trabalhos de conclusão de curso.  
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2.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.4.1 Autoavaliação institucional e do curso 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde os anos de 1990. Ao longo de 

todo esse tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias no processo e cuidando da 

relação com a comunidade, para que melhor subsidie suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), publicada 

em 2004, as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação, e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A CPA, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 2004, é formada 

por 3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo técnico-

administrativo e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados 

semestralmente. Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao 

ensino (englobando infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois 

modelos, um para o docente e outro para o discente. Os instrumentos vêm sendo melhorados 

ao longo do tempo e do desenvolvimento dos trabalhos, com reuniões da CPA e outros 

eventos relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e 

periodicidade abaixo: 

 Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica, 

visando à participação de todos. 

Outra avaliação institucional de grande importância para os cursos de graduação é o 

Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE), que tem como objetivo avaliar o 

desempenho do estudante em formação nos cursos de graduação (Licenciaturas, Bacharelados 

e Tecnológicos). O SIAE está ancorado na proposta geral do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), art. 5º da lei nº 10.861 de 14/04/2004, qual seja a de avaliar o 
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desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares, bem como as habilidades e competências para a atualização permanente e os 

conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento 

(Portaria nº 211, art. 1º de 22/06/2012).  

Com o intuito de alcançar o melhor acompanhamento dos estudantes, o SIAE se 

fundamenta na proposta de uma avaliação interna, diagnóstica e integrada ao processo de 

ensino e de aprendizagem, numa perspectiva projetiva. É um instrumento direcionado à 

avaliação do desenvolvimento das competências dos estudantes em suas áreas específicas de 

formação, por meio da aplicação do exame para aqueles que já possuem 50% ou mais de carga 

horária concluída. Os resultados possibilitam a revisão da formação dos estudantes em um 

movimento permanente de melhoria do processo educativo.  

Os cursos participam do Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE) conforme o 

calendário do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Como regra geral, 

essa avaliação deve ser priorizada em relação a outras formas de avaliação realizadas por 

iniciativa dos cursos. 

A análise da participação dos estudantes na prova SIAE gera relatórios, entregues às 

Coordenações de curso, com resultados do desempenho dos estudantes. Esses resultados 

servem de apoio à gestão e visam à implementação de ações para a melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Ademais, os cursos são recorrentemente avaliados externamente, conforme prevê o 

SINAES. Os resultados obtidos são, sem dúvida, balizadores para melhorias nos cursos a partir 

das reflexões que geram. 

O Bacharelado em Ciências Biológicas vem sendo avaliado de forma muito positiva, 

quer pelos instrumentos internos, quer pelos instrumentos externos de avaliação. O curso 

apresenta um sistema de avaliação por questionário próprio, aplicado semestralmente após a 

aplicação da avaliação institucional. Os dados médios mostram que tanto os componentes 

curriculares quanto o desempenho dos professores do Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas obtiveram valores percentuais acima de 70% nas avaliações feitas pelos estudantes 

em 2017 (1º e 2º semestres) em relação à concordância em itens, como aplicabilidade dos 

conteúdos, domínio pelo docente, uso de atividades compatíveis, clareza, entre outros. 



 
 
 

31 

 
 

Os estudantes do curso já participaram de duas edições do SIAE, tendo obtido as notas 

médias 4,78 (2014) e 4,28 (2016). Em 2014, a nota média obtida pelo Bacharelado em Ciências 

Biológicas representou a terceira maior nota entre os cursos avaliados naquele ano.  

2.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente, do ponto de vista pedagógico, 

cada estudante traz consigo conhecimentos prévios, concepções e percepções que devem ser 

consideradas no processo de aprendizagem, a qual não pode ser vista como um produto, mas 

um processo que requer e estimula competências, como as de refletir, analisar, interpretar, 

comparar, criar, argumentar, concluir, processar, questionar, solucionar. Nesse sentido, a 

avaliação deve ser aplicada como prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização 

do erro no processo, momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento 

da atuação de professores e estudantes.  

Ao longo do curso, os mecanismos de avaliação, em coerência com as metodologias 

ativas utilizadas ao longo dos componentes curriculares, são dispostos na forma de avaliações 

teóricas e práticas, estudos de casos clínicos interdisciplinares, seminários, mesas redondas, 

relatórios, oficinas de preparação para seminários, entre outras modalidades de avaliação. A 

participação do estudante nas atividades também é considerada no momento da construção 

do seu conceito final. Além da avaliação de conteúdos específicos a cada semestre, a 

integração entre esses também é avaliada, visando à valorização de uma visão crítica do 

conhecimento. 

 Dessa forma, a avaliação da aprendizagem do estudante se constituirá de testes, 

avaliações escritas individuais, teóricas ou práticas, seminários, trabalhos, projetos, 

desenvolvimento de produtos e outros meios que possibilitem a verificação de seu progresso 

ao longo de cada componente curricular. Todos os resultados parciais serão comunicados aos 

estudantes por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), obedecendo ao prazo 

máximo de até 15 dias após sua realização para que possa acompanhar seu próprio progresso 

ao longo do semestre. 

 A nota mínima para aprovação será 7,0, associada ao requisito mínimo de 75% de 

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

podem ampliar tais exigências, como TCC e Estágios Supervisionados. A avaliação será descrita 
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em notas de 0 a 10, fracionada em múltiplos de 0,1. Serão realizadas, no mínimo, duas 

avaliações diferentes ao longo do semestre, sendo uma delas avaliação individual. O peso das 

avaliações individuais deve representar o mínimo de 60% da nota de cada componente 

curricular. 

 No caso de componentes curriculares ofertados na modalidade a distância, a avaliação 

de aprendizagem sustenta-se assim na proposta de estudo autônomo, estimulando a 

construção do próprio conhecimento, e formaliza-se, conforme definição nos Planos de 

Ensino, nos seguintes instrumentos:  

 Atividades propostas (individuais ou em grupo). 

 Interações professor-estudante e estudante-estudante nos fóruns e 

demais atividades desenvolvidas no AVA. 

 Provas e atividades práticas e de laboratórios presenciais. 

 Cabe ressaltar que o Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005, em seu artigo 4º, inciso II, 

parágrafo 2º, determina que “os resultados dos exames presenciais deverão prevalecer sobre 

os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância”. Assim, as 

avaliações e/ou atividades práticas e de laboratório realizadas presencialmente 

corresponderão sempre a um valor maior na escala de distribuição de notas das unidades de 

ensino, sobre os demais tipos de atividades programadas desenvolvidas no AVA. 

 Dada a natureza múltipla das Ciências Biológicas, os diversos componentes curriculares 

utilizam-se de instrumentos variados de avaliação: testes, avaliações dissertativas, avaliações 

padrão ENADE, avaliações práticas, relatórios, elaboração de projetos, produção de modelos, 

coleções de organismos, vídeos e textos, dentre outros. Esses instrumentos são aplicados para 

avaliação individual ou em grupo, conforme a particularidade de cada componente curricular. 

Busca-se avaliar não somente o conhecimento do conteúdo teórico que o fundamenta, mas 

também se foram desenvolvidas as habilidades necessárias para o exercício profissional em 

cada área de conhecimento biológico.  

 Atividades de recuperação são previstas nos planos de ensino de todos os componentes 

curriculares, respeitando as particularidades das atividades avaliativas.  



 
 
 

33 

 
 

3. INFRAESTRUTURA  

3.1 Instalações Gerais  

A Instituição reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes espaços 

acadêmicos e extrapola o ambiente da sala de aula tradicional. Entretanto, não há como negar 

que, na atualidade, a sala de aula ainda se revela um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Para atender a comunidade universitária, a 

sala de aula dos tempos modernos precisa incorporar elementos de conforto ambiental e de 

modernização, a exemplo de equipamentos e ferramentas tecnológicas, tais como recursos 

audiovisuais, internet, entre outros. Esses elementos viabilizam a utilização de novas 

metodologias de ensino e imprimem uma nova dinâmica às aulas, motivam estudantes e 

professores e elevam a qualidade do ensino. 

A integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, também demanda laboratórios bem 

equipados que respondam à pluralidade e às especificidades dos cursos oferecidos pela 

Instituição no âmbito da graduação e da pós-graduação, bem como a implantação de ações de 

inovação técnico-científica. 

A Universidade, a partir de uma perspectiva de crescimento e atualização constantes, 

exige um contínuo redimensionamento da sua estrutura física, particularmente dos espaços de 

aprendizagem, de investigação e de cultura. Nesse sentido, a reorganização e a ampliação de 

espaços obedecem necessariamente a um projeto arquitetônico institucional, respeitando as 

diretrizes de mobilidade e acessibilidade, a harmonia das suas edificações, a criação de 

espaços acolhedores, as finalidades acadêmicas, e de conservação. Entre as inovações 

presentes, destacamos as salas de aula inovativas. 

3.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

A Universidade dispõe de equipamentos audiovisuais, tais como projetores, tela 

interativa, máquina fotográfica, filmadora, videocassete, DVD e equipamentos de som para 

atender a demanda de professores e estudantes da Instituição. 

Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 
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TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 

Projetor multimídia  284 

Filmadora 2 

DVD Player/Blue-ray 4 

Sistema de som portátil 3 

Caixa amplificada acústica 6 

Câmera digital 2 

3.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

A Universidade Católica de Brasília conta com ampla estrutura física. Nesse contexto, o 

curso dispõe de salas de aula com microcomputadores ligados à internet, recursos multimídia 

como data show e caixas de som, além de quadro branco. 

Os estudantes também contam com auditórios nos quais são realizadas atividades das 

disciplinas e eventos científicos, que vão desde palestras com profissionais convidados 

externos à Instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela Universidade. 

Os espaços de formação mais utilizados pelos Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas são os laboratórios específicos, tais como laboratórios de Ecologia, Zoologia, 

Botânica, Biologia Celular e Molecular, Microbiologia, Microscopia, entre outros, além de 

espaços de extensão e pesquisa, tais como Horto Botânico, Museu itinerante de História 

Natural, Laboratórios de Biodiversidade Aquática, Sala de Coleções, CELOGs, Lab. de Cultivo de 

Algas, todos descritos na seção 4.4. O curso conta também com parcerias para acesso a 

Unidades de Conservação no DF, como a Estação Ecológica do Jardim Botânico, Fazenda 

Sucupira da Embrapa, e propriedades privadas conservacionistas, como a Fazenda Trijunção-

GO, para realização de práticas em campo.  

Além destes, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

A Universidade Católica de Brasília dispõe, em seu Câmpus I, de cinco salas de 

professores, uma em cada um dos seguintes blocos: Prédio São João Batista de La Salle 

– Bloco Central (sala B108); Prédio São Gaspar Bertoni – Bloco M (sala M112); Prédio 
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São Marcelino Champagnat – Bloco K (sala K241); Prédio São João Bosco – Bloco G 

(sala G102); Prédio Ciências da Saúde – Bloco S (sala S212). Em todas as salas de 

professores, existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos professores, com 

computadores e recursos de software e internet, além de espaços propícios a 

pequenas reuniões. Atendem adequadamente aos requisitos de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação, acessibilidade, instalações sanitárias e comodidades 

necessárias às atividades desenvolvidas. 

 GABINETES DE TRABALHO PARA DOCENTES 

Em todas as salas de professores existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos 

professores, com computadores e recursos de software e internet. 

 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS. 

A coordenação do curso de Ciências Biológicas está localizada no cunjunto de salas do 

bloco K, sala 233, com área de atedimento de secretaria, uma sala para uso de 

assessores pedagógicos e uma sala para analista do curso. Há também sala do 

coordenador do curso e espaço para reunião. Dispomos de 04 computadores em rede, 

com acesso à internet e impressora. 

 SALAS DE AULA 

A UCB dispõe atualmente de 171 salas de aula, equipadas com projetor, equipamento 

de som, computador com monitor e acesso à internet, cinco dessas salas possuem 

projetor com tela interativa, todas possuem mesas em L para os professores, cadeiras 

estofadas e sistema de ventilação ou aparelho de ar-condicionado. A quantidade de 

salas atende à demanda de oferta dos componentes curriculares. 

 SALAS INOVATIVAS 

Referência de utilização nas melhores universidades do mundo, a sala inovativa é 

sinônimo de modernização do ensino em sala de aula. Com uma nova proposta de 

aprendizagem e uma resposta à mudança de paradigma em que vivemos no mundo, 

na tecnologia e em especial, na educação, as Salas possuem um papel fundamental: 

serem um elo facilitador aos estudantes, como um modelo inovador de ensino. 

 SALAS GOOGLE 
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Resultado da parceria da UCB com a Google, as salas Google são espaços de 

aprendizagem diferenciados, estruturados para fomentar a criatividade, a 

aprendizagem colaborativa e o uso de ferramentas de tecnologia. Nesse sentido, além 

de permitir várias configurações de ambiente, que possibilitam a utilização de 

estratégias e metodologias dinâmicas com foco na aprendizagem ativa e colaborativa, 

também disponibiliza chromebooks para uso individual dos estudantes. 

3.2 Sistema de Bibliotecas  

Desde que foi instituído, o Sistema de Bibliotecas (SIBI) tem disponibilizado 

mecanismos de apoio ao processo pedagógico, implantado ferramentas utilizadas nas 

melhores bibliotecas universitárias do Brasil e exterior, visando fornecer aos seus usuários 

subsídios para embasamento de suas pesquisas e produção acadêmico-científica. O SIBI 

também é responsável por reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela 

comunidade universitária, e também incentiva a disseminação e o acesso aberto à produção 

da UCB. 

O SIBI participa de redes de cooperação com instituições que produzem e/ou oferecem 

acesso à informação especializada, para atender melhor à necessidade do seu público. Entre 

seus principais parceiros estão: CAPES; CBBU; IBICT; OPAS/BIREME; ReBAP e Rede Pergamum. 

A Biblioteca Central localizada no Câmpus I, em Taguatinga, ocupa uma área de 

4.197m², distribuídos em andar térreo e pavimento superior, e a Biblioteca de Pós-Graduação, 

localizada no Câmpus II, Asa Norte, ocupa uma área de 357,41m². Para melhor atender seus 

usuários, a biblioteca conta com os seguintes espaços: 

 Sala Google: com capacidade para 45 pessoas, está disponível para a 

realização de treinamentos, eventos do Sistema de Bibliotecas ou da UCB e 

projeção de vídeos. Sua estrutura é composta por: TV LCD 42 polegadas; 

Aparelho de DVD; Videocassete; Projetor multimídia; 8 computadores com 

acesso à internet. 

 Sala e.e.cummings: disponível para apresentações, reuniões, treinamentos, 

entre outros. 

 Cabine de estudo em grupo: a utilização das cabines para estudo em grupo 

atende, exclusivamente, a comunidade acadêmica da UCB. A Biblioteca Central 
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possui 25 unidades com capacidade para quatro pessoas, e a Biblioteca da Pós-

Graduação, três unidades. 

 Espaço de estudo coletivo: esses espaços dispõem de inúmeras mesas e 

também algumas baias, que são utilizadas pela comunidade acadêmica para 

estudos e/ou realização de trabalhos. 

 Salas docentes: espaço destinado para uso exclusivo dos docentes, mediante 

agendamento. 

 Esquina da ciência: é um espaço Americano criado para divulgar e promover 

as ciências. Única no Brasil, ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse 

em obter mais informações sobre: meio ambiente, tecnologia, internet, saúde, 

entre outros, com foco nos estudos e pesquisas realizadas em parceria dos 

Estados Unidos com o Brasil. 

 Espaço para exposições. 

O acervo do Sistema de Bibliotecas (SIBI) é composto por, aproximadamente, 300 mil 

volumes diversificados. São eles: livros, teses e dissertações, folhetos, DVDs, fitas VHS, CD-

ROMS, jornais e revistas técnico-científicas impressas (mais de 1900 títulos). O SIBI, por meio 

do Repositório Institucional e o Portal de Revistas Eletrônicas, reuni, organiza, preserva e 

dissemina o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica, promovendo a acessibilidade 

e visibilidades a esses conteúdos. 

Um dos diferenciais do SIBI é oferecer à comunidade acadêmica da UCB acesso ao 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES/MEC), que dispõe de mais de 37 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e 

as mais renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui 

também uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso 

gratuito na web. 

3.3 Laboratórios Formação Geral 

A Seção de Laboratórios de Informática – SLAB oferece aos estudantes e professores os 

recursos de informática necessários para o desenvolvimento da formação acadêmica 

disponibilizando uma estrutura de 27  Laboratórios de Informática, instalados nos câmpus I, II 

e Unidade Dom Bosco. Dentre estes, sete são salas públicas, que têm por finalidade: 
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 Apoiar a condução dos componentes curriculares de todos os cursos da UCB 

que necessitam pedagogicamente de recursos computacionais. 

 Oferecer suporte para treinamentos e capacitação de docentes e discentes. 

 Disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades 

extraclasse para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos 

acadêmicos e pesquisas na internet. 

Das sete salas públicas, uma é preparada e equipada exclusivamente para os 

estudantes dos cursos de Tecnologia de Informação, que encontram nesse espaço todas as 

características e softwares específicos do seu curso.  

Os outros 20  laboratórios distribuídos entre os câmpus I, II e Asa Sul (Unidade Dom 

Bosco) são destinados ao desenvolvimento das aulas, utilizados pelos mais diversos cursos, 

conforme descrição a seguir: 

Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de rede de computadores  X  C103 77 30 

Laboratório de Informática – Perícia Digital  x  B007 74 35 

Laboratório de Informática X X  A013 52 27 

Laboratório de Informática X X  B106 78 35 

Laboratório de Informática X X  B107 78 34 

Laboratório de Informática X X  C102 77 35 

Laboratório de Informática X X  R01A 80 40 

Laboratório de Informática x x  R01B 80 36 

Laboratório de Informática x x  K033 40 21 

Laboratório de Informática x x  K134 54 27 

Laboratório de Informática x x  K261 54 21 

Laboratório de Informática x x  M107 93 54 

Laboratório de Informática x x  M108 80 44 

Laboratório de Informática x x  M109 61 34 

Laboratório de Informática x x  M110 61 34 

Laboratório de Informática x x  M111 80 48 

Laboratório de Informática x x  M113 80 48 

Laboratório de Informática x x  M114 80 44 

       

 

Legenda: 

FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 
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3.4 Laboratórios de Formação Específica 

A formação do biólogo, seja bacharel ou licenciado, requer um conjunto diversificado 

de espaços laboratoriais. Esses espaços representam laboratórios didáticos, mas também 

coleções e espaços de pesquisa, onde são desenvolvidas habilidades para o exercício 

profissional, além dos trabalhos de conclusão de curso. Em seguida, são apresentados os 

laboratórios que servem, mais diretamente, à formação específica do curso.  

Laboratório de Biologia Celular e Molecular, também conhecido como Laboratório de 

Bioquímica: localizado no Bloco M, sala 326, tem área total de 112 m², possui uma câmara fria, 

autoclave, destilador, balança analítica, banho-maria, microcentrífuga, centrífuga para tubos 

de ensaio, vórtex, medidores de pH, espectofotômetro, centrífuga para cultura de bactéria, 

transiluminador, estufa de esterilização, equipamento de HPLC de última geração,  

termociclador, cubas e fontes de eletroforese de ácidos nucléicos e proteínas e duas salas 

separadas que servem para preparo de soluções e outras técnicas utilizadas em Bioquímica 

Básica e Biologia Molecular. Atende, principalmente, aos componentes curriculares: Biologia 

Celular, Biologia Molecular, Bioquímica, Biotecnologia e Biodiversidade, além de  componentes 

curriculares optativos. 

Laboratório de Botânica: localizado no Bloco M, sala 330, apresenta uma metragem 

total de 91,19 m², contando com sala de aula e sala de armazenamento de material. Possui 

cerca de 750 lâminas com cortes anatômicos, além de uma coleção de plantas avasculares, 

microscópios e lupas, câmaras de germinação, capela, balanças analíticas, destilador, estufa de 

circulação forçada, entre outros. Atende aos componentes curriculares obrigatórios 

Introdução aos Organismos Fotossintetizantes, Fisiologia Vegetal e Morfo-Anatomia e 

Sistemática Vegetal I e II e optativos dessa área de conhecimento. 

Laboratório de Ecologia: localizado no Bloco M, sala 329, tem uma área total de 78 m² 

dividida em dois ambientes: a área de aula e sala dos professores. Possui projetor, sistema de 

microscópio com captura de imagem e projeção, TV 29’, capela, freezer, geladeira, balanças 

analíticas e semianalíticas, agitador de peneiras, medidores de pH de bancada e de campo, 

equipamentos para análises de água em campo, mufla, entre outros. Atende aos componentes 

curriculares obrigatórios (Ecologia de Populações e Comunidades, Ecologia de Ecossistemas, 
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Prática Profissional III – Meio Ambiente e Biodiversidade) e optativos dessa área de 

conhecimento. 

Laboratório de Zoologia: localizado no Bloco M, sala 331, apresenta uma metragem 

total de 99,06 m², sendo subdividido em uma sala de aula, sala de lavagem, sala de 

armazenamento do material das aulas práticas (microscópios e lupas) e uma sala de uso dos 

professores. Conta com uma coleção didática com 2.200 amostras em meio líquido ou seco, 

além de 581 lâminas permanentes de microscopia, além de microscópios, lupas e material 

para coleta em campo, como redes, armadilhas, entre outros. Atende aos componentes 

curriculares obrigatórios (Biologia Animal, Zoologia I e II, Fisiologia Animal) e optativos dessa 

área de conhecimento. 

Laboratório de Histologia e Embriologia, localizado no Bloco M, sala 328, com uma 

área útil de 61 m², pode atender ao componente curricular Desenvolvimento Animal. Conta 

com uma coleção de lâminas de tecidos humanos de animais, além de microscópios e sistema 

de projeção de lâminas. 

Laboratório de Geoprocessamento: localizado na sala I-005, com 51,25 m², é um 

espaço utilizado para ensino e pesquisa ligado à caracterização de ambientes urbanos e rurais, 

atendendo à Prática Profissional III – Meio Ambiente e Biodiversidade. 

Laboratório de Geotecnia/Solos e Geologia: localizado na sala I-003, com 70,67 m², 

atende ao componente curricular Fundamentos de Geologia e Paleontologia. 

Laboratório de Microbiologia e Higiene de Alimentos: localizado no Bloco M, salas 123 

e 124, conta com uma área de 160,65 m², atende ao componente curricular Microbiologia. 

Laboratório de Biodiversidade Aquática: Localizado no Bloco M, salas 204a e 204b, 

apresenta uma metragem aproximada de 52 m². Possui microscópio invertido, microscópio 

com câmara clara, microscópio com captura de imagens, estereomicroscópios e coleção de 

biota aquática. Atende ao desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de biodiversidade 

aquática, oportunizando a iniciação científica; pode, ainda, fornecer material para aulas 

práticas nas áreas de Zoologia, Botânica e Ecologia.  

Laboratório de Ecofisiologia de Algas: Localizada no Bloco M – Sala 309A, com 29,5 m². 

Possui fluxos laminares, compressor de ar, purificador de osmose reversa, centrífuga, 
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microcentrífuga para eppendorf, balança de precisão, vórtex, medidor de luz. Contando com 

um banco de germoplasma de algas, serve a projetos de pesquisa e fornece material para 

aulas práticas de componentes curriculares relacionados ao tema.  

Laboratórios de Biotecnologia: localizados no Câmpus II - SGAN 916 Módulo B. Com 

foco predominante nas atividades de pesquisa e pós-graduação, esses laboratórios também 

servem a aulas práticas especiais de alguns componentes curriculares (Biotecnologia e 

Biodiversidade, Prática Profissional II – Biotecnologia e Produção), além de ser espaço de 

formação complementar por meio da iniciação científica e realização de trabalhos de 

conclusão de curso.  

Horto-botânico: localizado no Câmpus I, o Horto-botânico conta com duas casas de 

vegetação climatizadas, duas estufas agrícolas e três viveiros, com um total de 1440 m² de 

área protegida. Além disso, possui um laboratório “sujo” para preparação de vasos e coleções 

temáticas ao ar livre, espalhadas em uma área de cerca de 2500 m².  O acervo conta com cerca 

de 3.000 exemplares, 900 espécies vegetais de cinco continentes, sendo que 75% de todas as 

ordens conhecidas de plantas com sementes estão representadas, além de vários outros 

grupos criptogâmicos.  Possui 40 clones de material tipo. Atende aos componentes curriculares 

obrigatórios (Fisiologia Vegetal e Morfo-Anatomia e Sistemática Vegetal II) e optativos dessa 

área de conhecimento, além de acolher atividades de coleta de invertebrados ou 

experimentos em Ecologia.   

Museu Itinerante de História Natural: localizado no Bloco M, sala 310, com metragem 

aproximada de 61 m². Resultante do projeto de extensão de mesmo nome, comporta  

exposição de animais, plantas e fósseis. Os exemplares são preparados, em grande parte, pelos 

estudantes envolvidos no projeto. Funciona também como um espaço de visitação para 

estudantes de escolas do ensino fundamental e médio, difusão e popularização da Ciência.  

Sala de Coleções Biológicas: localizado no Bloco M, sala 231, com 54 m². Essa sala 

reúne a coleção científica de Zoologia e o Herbário. A coleção de Zoologia reúne espécimes 

que, por seu valor para pesquisa, devem ser mantidos separados da coleção didática de 

Zoologia e Botânica. Atualmente, compreende cerca de 600 exemplares de vertebrados, entre 

animais em meio líquido e taxidermizados e crânios, e 300 insetos preservados a seco. No 

Herbário, estão depositados cerca de 2.000 exemplares de exsicatas de plantas vasculares, 

compreendendo 77 famílias de Angiospermas basais e Eudicotiledôneas. 
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Todos esses ambientes são bem equipados e atendem às particularidades de cada área 

das Ciências Biológicas, nos quais são desenvolvidas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Ademais, o suporte técnico às atividades práticas nesSes espaços é realizado por profissionais 

habilitados. Desse modo, tem também capacidade para acolher os estudantes em seu Estágio 

Supervisionado Obrigatório em Ciências Biológicas ou no desenvolvimento de seu Trabalho de 

Conclusão de Curso.  
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