
 

 

RELATÓRIO DAS ALTERAÇÕES APROVADAS PARA O ANO DE 2017 

 

 

 Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) 

 

 

a) Extinção de disciplinas obrigatórias 

 

a.1) LCB0285 Zoologia de Vertebrados II –req. LCB0185 Zoologia de 

Vertebrados I (extinta no 2º sem. 2016) - 4-2 - 5º sem. -  

Adaptação curricular: ingressantes até 2014 que não cumpriram LCB0285 

deverão cursar LCB0144 Zoologia dos Cordados.   

Quem não cumpriu LCB0185 e LCB0285 deverá cursar  LCB0144.  

 

a.2)  LZT0310 Biotecnologia – req. LCB0246 Biologia Molecular - -4-1 – 6º 

sem.  

Adaptação curricular: alunos reprovados ou que não a cumpriram ficam 

liberados de seu cumprimento. 

 

b) Criação de disciplinas obrigatórias  

 

b.1) LCF0104 Ecologia Aplicada – 1º sem. 1-2 – sem requisito 

 

b.2) LGN0327 Genética Molecular – obrigatória – 3º sem. – 2-1 -  req. 

LGN0218 Genética Geral (para ingr. a partir de 2017) 

Adaptação curricular: Disciplina obrigatória para ingressantes a partir de 2016. 

 

b.3) LZT0407 Anatomia e Fisiologia de Vertebrados II – 2-1 – 7º sem. req. 

LZT0307 Anatomia e Fisiologia de Vertebrados I 

Adaptação curricular: Ingressantes até 2014: alunos que cursaram até 2016 a 

disciplina LZT0307 estarão desobrigados do cumprimento de LZT0407.  

A partir de 2017 os alunos reprovados, atrasados e que não tiverem cumprido 

a disciplina LZT0307 serão obrigados a cursar também a disciplina LZT0407. 
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c) Substituição de disciplina obrigatória 

 

c.1)  de CEN0109 Ecologia Geral  – 3-1 - 1º sem. – sem req. 

por CEN0110 Ecologia de Ecossistemas -  4-1 – 2º sem.  req. LCF0104 Ecologia 

Aplicada 

Adaptação curricular: alunos reprovados ou que não cumpriram a CEN0109 

Ecologia Geral deverão cumprir, em substituição, CEN0110 Ecologia de 

Ecossistemas. 

 

c.2)  de CEN0140 Geociência Ambiental – 4-1 - 5º sem. – sem req. 

por CEN0170 Fundamentos de Geologia Física e Geologia Histórica – 2-1 – 5º 

sem. sem req. 

Adaptação curricular: alunos reprovados, atrasados e que não cumpriram 

CEN0140 deverão cursar, em substituição, CEN0170. 

 

c.3) de LCE0176 Cálculo e Matemática aplicados às Ciências Biológicas  – 4-0 

- 1º sem.  

por LCE0130  Cálculo Diferencial e Integral – 4-0 – 1º sem.  

Adaptação curricular: alunos reprovados, atrasados e que não cumpriram 

LCE0176 deverão cursar, em substituição, a LCE0130. 

 

d) Mudança de obrigatória para optativa e de semestre e outras alterações 

 

d.1) CEN0225 Isótopos Estáveis em Biologia –2-0 - de 6º para 8º sem. – sem 

requisito 

Programa resumido e avaliação da aprendizagem 

Adaptação curricular: Ingressantes até 2016 que não cumpriram ficam 

desobrigados de seu  cumprimento. 

 

e) Mudança de obrigatória para optativa, alteração de semestre, requisito e 

bibliografia 

 

e.1) LEB0210 Geoprocessamento – 4-0  
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de 6º para 8º sem. 

req. de LCE0176 Cálculo e Matemática aplicados às Ciências Biológicas para  

LCE0130 Cálculo Diferencial e Integral 

Adaptação curricular: Ingressantes até 2016 que não cumpriram ficam 

desobrigados de seu  cumprimento. 

 

f) Mudança de obrigatória para optativa, créditos e  requisito 

 

f.1) CEN0628 Ecologia da Paisagem  – 7º sem.  

de 4-0 para 3-1  

exclusão do requisito LEB0210 Geoprocessamento  

Adaptação curricular: Ingressantes até 2016 que não cumpriram ficam 

desobrigados de seu  cumprimento. 

 

g) Mudança de obrigatória para optativa e alteração na bibliografia 

 

g.1) LCF0644 Manejo de Recursos Naturais Renováveis – 7º sem. -4-0 

Adaptação curricular: Ingressantes até 2016 que não cumpriram ficam 

desobrigados de seu  cumprimento. 

 

 

h) inclusão de  disciplinas optativas eletivas  

 

h.1) CEN0370 Nanotecnologia na Agricultura, Meio Ambiente e Ciência dos 

Alimentos -  4-0 -    8º sem.  req. LCE0130 Cálculo Diferencial e Integral,  

LCE0118 Química e LEB1302 Física para Biologia. 

 

 

i) inclusão de  disciplinas optativas livres – (lic.) 

 

i.1) LCF0622 Tópicos de Educação voltados à Questão Ambiental – 4-1 – 8º 

sem. – sem requisito 

 

i.2) LCF0662 Projetos de Educação Ambiental - 4-1 – 9º sem. req. LCF0622 

Tópicos de Educação voltados à Questão Ambiental 
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j) alteração de nome  

 

j.1) LCE0137 – optativa – 9º sem. -2-0 

de  Gestão, Empreendedorismo,  Certificação e Mercado de Trabalho 

para Pesquisa para Mercado de Trabalho, Competitividade, 

Empreendedorismo, Gestão e Certificação Internacional 

 

j.2) LCE1270 - optativa –4-0 -  8º sem. de:  Gestão pela Qualidade Total, 

Certificação, Inteligência (BI) e  Estatística. 

 para: Gestão pela Qualidade Total, Certificação, Inteligência (BI, 

Competitividade e  Estatística. 

 

k) alteração de nome e outras alterações  

 

k.1) CEN0672 de: Ecologia e Manejo de Vertebrados – obrigatória  -5-1 – 6º 

sem. para: Ecologia de Populações.  

Objetivos, programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e 

bibliografia 

 

k.2) LCB0246 – obrigatória – 4-1 

de Biologia Molecular para Biologia Molecular e Biotecnologia 

de 5º para 6º sem. 

Inclusão do requisito LGN327 Genética Molecular  

Objetivos, programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e 

bibliografia.  

 

k.3) LGN0335  - obrigatória – 4º sem. – 4-2 

de Evolução e Ecologia de Populações para Evolução 

Objetivos, programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e 

bibliografia. 

 

k.4) LZT0307 – obrigatória – 6º sem. 
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de Anatomia e Fisiologia de Vertebrados para Anatomia e Fisiologia de 

Vertebrados I 

Créditos: de 4-1 para 2-1  

Requisito: de LCB0285  Zoologia de Vertebrados II para LCB0144 Zoologia 

dos Cordados, que  passa ser disciplina conjunto. 

Objetivos, programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem. 

 

l) alteração de requisito  

 

l.1) CEN0257  Modelagem de Sistemas Agrícolas e Ecológicos  – optativa – 3-

2 – 7º sem. 

de LCE0176  Cálculo e Matemática Aplicados às Ciências Biológicas para 

LCE0130 Cálculo Diferencial e Integral 

 

l.2) LCE0204 Bioestatística – obrigatória – 4-0 – 4º sem. 

de LCE0176  Cálculo e Matemática Aplicados às Ciências Biológicas para 

LCE0130 Cálculo Diferencial e Integral 

 

l.3) LEB1302 Física para Biologia – obrigatória – 4-0 – 4º sem. 

de LCE0176  Cálculo e Matemática Aplicados às Ciências Biológicas para 

LCE0130 Cálculo Diferencial e Integral 

 

 

m) alteração de requisito e outras alterações  

 

m.1) LCB0380 Comportamento Animal - optativa – 4-2 – 8º sem. 

de LCB0285 Zoologia de Vertebrados II  para LCB0144 Zoologia dos 

Cordados    

Bibliografia. 

 

n)  alteração de requisito e semestre  

 

n.1) LCB0390 Mamíferos: Origem, Evolução e Biogeografia - optativa – 4-4 – 

de LCB0285 Zoologia de Vertebrados II  para LCB0144 Zoologia dos 

Cordados    
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De 7º para 8º sem. 

 

n.2) LCE0164 Matemática Aplicada em Dinâmica Populacional – obrigatória – 

2-0  

de LCE0176  Cálculo e Matemática Aplicados às Ciências Biológicas para 

LCE0130 Cálculo Diferencial e Integral 

De 2º para 4º sem. 

Adaptação curricular: em 2017 será oferecida aos repetentes/atrasados. 

 

 

o) alteração de requisito, semestre e outras alterações  

 

o.1 LCB0217 Ecologia de Comunidades – obrigatória – 4-1 –  

semestre: de 5º para 3º 

requisito: de LGN0335 Evolução e Ecologia de Populações  para CEN0110  

Ecologia de Ecossistemas 

Bibliografia. 

Adaptação curricular: Em 2017 será ministrada aos ingressantes de 2015 e de 

2016 (2 turmas). 

 

 

p) Alteração de semestre  

 

p.1.) CEN0408 Ecologia Isotópica – optativa – 4-0  

de 8º para 7º sem. 

 

p.2) CEN0414 Biologia Tecidual e Proteção Animal – obrigatória –  4-1.  

De 3º para 5º sem.  

Adaptação curricular: em 2017 será oferecida aos repetentes/atrasados. 

 

p.3) LCB0144 Zoologia dos Cordados – obrigatória – 4-2 – 

de 4º para 6º sem. 

Adaptação curricular: em 2017 será oferecida aos repetentes/atrasados. 
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p.4) LCB0177 História do Pensamento Biológico – optativa – 2-4 – 

de 7º para 8º sem. 

 

p.5) LEA0200 Zoologia de Invertebrados II – obrigatória -  4-1. 

De 2º para 4º sem.  

Adaptação curricular: em 2017 será oferecida aos repetentes/atrasados. 

 

 

q) Alteração de créditos e outras alterações  

 

q.1) LES0114 Introdução aos Estudos da Educação  - obrigatória – 4º sem. (lic.) 

de 2-2 para  2-2 (distribuir 60h de cred. trabalho como PCC) 

Semestre: de 4º para 2º 

Objetivos e bibliografia. 

 

q.2) LES0209 Comunicação e Educação  - obrigatória – 10º sem. (licenciatura) 

de 2-1 para  – 4-2 (distribuir 60h de cred. trabalho como PCC) 

Bibliografia. 

 

q.3) LES0241 Psicologia da Educação II  - obrigatória – 10º sem. (lic.) 

de 4-1 para  4-2 (distribuir 60h de cred. trabalho como PCC) 

Programas analítico/resumido e bibliografia.   

 

q.4) LES0261 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais  - obrigatória – 7º 

sem. (lic.) 

de 2-6 para  0-0 (distribuir 200h  como AACC) 

Objetivos, programas analítico/resumido e avaliação da aprendizagem. 

 

q.5) LES0266 Política e Organização da Educação Brasileira  - obrigatória – 7º 

sem. (lic.) 

de 4-1 para  4-1 (distribuir 30h de cred. trabalho como PCC) 

Bibliografia. 
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q.6) LES0315 Metodologia  do Ensino em Ciências Biológicas I – obrigatória 9º 

sem. (licenciatura) 

de 2-3 para 4-3 (60h estágio-CE e 30h PCC) 

Objetivos, programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e 

bibliografia.   

 

q.7) LES0340 Instrumentação para o Ensino de Ciências Biológicas – 

obrigatória 9º sem. (licenciatura) 

de 4-2 para 4-4 (60h PCC e 40h Estágio)   

Objetivos, programa analítico, avaliação da aprendizagem e bibliografia.   

 

q.8) LES0416 Metodologia  do Ensino em Ciências Biológicas II – obrigatória 

10º sem. (licenciatura) 

de 2-4 para 4-6 (180h estágio-CE) 

Objetivos, programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e 

bibliografia.   

 

q.9) LES1202 Didática  - obrigatória – 8º sem. (licenciatura) 

de 4-1 para  4-2 (60h PCC)  

Bibliografia. 

 

q.10) LES1302 Psicologia da Educação I  - obrigatória – 9º sem. (licenciatura) 

de 2-0 para   2-2 (60h PCC) 

Programas analítico/resumido e bibliografia. 

 

q.11) LGN0117 Biologia Celular - obrigatória – 1º sem. 

de 4-1 para  – 2-1  

Programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e bibliografia. 
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r) Alteração de créditos, semestre  e outras alterações  

 

r.1) LGN0341 Citogenômica e Epigenética - obrigatória  

Semestre: de 3º para 5º sem. 

de 4-1 para  4-2  

Avaliação da aprendizagem. 

Adaptação curricular: em 2017 será oferecida aos repetentes/atrasados. 

  

 

s)  alterações diversas (objetivos,  programas resumido/analítico, avaliação da 

aprendizagem e bibliografia)  

 

s.1) CEN0100 Introdução às Ciências Biológicas – obrigatória -1-0 – 1º sem. - 

lic. e bach. 

Bibliografia.  

 

s.2) CEN0364 Radioisótopos em Entomologia – optativa –  4-0 - 6º sem.  – lic. 

e bach. 

Programa analítico e bibliografia.  

 

s.3) CEN0395  Introdução à Nutrição Mineral de Plantas  – optativa –  2-2 - 9º 

sem.  – lic. e bach. 

Avaliação da aprendizagem. 

 

s.4) LCB0260 Herpetologia Comparada  – optativa– 4-2 – 8º sem. (lic. e bach.) 

Bibliografia. 

 

s.5) LCB0420 Protistas  – obrigatória– 4-1 – 3º sem. (lic. e bach.) 

Programa analítico. 

 

s.6) LCF0493 Silvicultura de Espécies Nativas -  obrigatória – 3-1 – 5º sem.  

Programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e bibliografia.  
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s.7) LCF0622 Tópicos de Educação voltados à Questão Ambiental – optativa -  

4-1 – 8º sem.  

Objetivos, avaliação da aprendizagem e bibliografia.  

 

s.8) LCF0710 Gestão de Unidades de Conservação – optativa - 4-0 – 6º sem.  

Bibliografia. 

 

s.9) LEB0244 Recursos Energéticos e Ambiente -  optativa – 2-0 – 7º sem. (lic. 

e bach.) 

Bibliografia.  

 

s.10) LEB0480 Gestão das Águas nos Comitês de Bacias Hidrográficas – 

optativa – 4-0 – 8º sem. – lic. e bach. 

Objetivos, programa resumido e avaliação da aprendizagem.  

 

s.11) LGN0218 Genética Geral – obrigatória – 4-0 - 2º sem. - lic. e bach. 

Objetivos, programas analítico/resumido e bibliografia. 

 

 

t) alteração de nome, créditos e demais alterações 

 

t.1) LES0625 - obrigatória – 5º sem.  - licenciatura 

de Estágio Curricular em Licenciatura para  Estágio Curricular em Licenciatura: 

teoria e prática 

de 3-2 para  2-4 (120h estágio-CE) 

Objetivos, programas analítico/resumido, avaliação da aprendizagem e 

bibliografia. 

 

u) alteração de nome, semestre e outras alterações (lic. e bach) 

 

u.1) LCE0136 – obrigatória – 2-0 

de  Sistemas de Informação e Inteligência para Biologia 

para Empregabilidade e Competitividade – Gestão Organizacional e de 

Projetos, Startups, Inteligência, Decisão Robusta e Banco de Dados 

De: – 2º. para 6º semestre 
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Adaptação curricular: em 2017 e 2018 será oferecida aos 

repetentes/atrasados. 

 

v) criação de disciplina optativa eletiva (bacharelado) 

 

v.1) CEN0471 Metodologias de clonagem gênica em plantas  - 2-2 – 7º sem. – 

req.: LGN0327 Genética Molecular  

 

IMPORTANTE: NO ANO DA MUDANÇA DO REQUISITO, O ALUNO PODERÁ 

VALER-SE DO REQUISITO ANTERIOR. 

 


