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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 03/2006


Aprova o Projeto Acadêmico Curricular do Curso de Licenciatura em Biologia – Modalidade à Distância

O Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no uso de suas atribuições, com fundamento no Parecer CNE/CES 35-/2004, que autoriza a UESC a oferecer cursos superiores à distância, no Parecer CNE/CES 1302/2001 e na Resolução CNE/CES que estabelece as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Biologia, na Resolução CNE/CP nº 2, nos referenciais de qualidade para cursos à distância – SEEC/MEC, na Resolução CONSEPE nº 42/2004, e no deliberado na 53a. Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de março de 2005,


RESOLVE


Art. 1º - Aprovar o Projeto Acadêmico Curricular do Curso de Licenciatura em Biologia – Modalidade à Distância, da Universidade Estadual de Santa Cruz.

Art. 2º - A concepção do Curso possibilitará ao estudante adquirir, ao longo de sua formação, as competências e habilidades propostas pelas Diretrizes Curriculares, destacando-se:

I – elaborar e executar projetos, utilizando o conhecimento socialmente acumulado, visão crítica em relação ao papel social da Ciência e à sua natureza epistemológica;
II – atuar em prol da preservação da biodiversidade, considerando as necessidades de desenvolvimento inerentes à espécie humana;
III – gerenciar e executar tarefas técnicas nas diferentes áreas do conhecimento biológico, no âmbito de sua formação;
IV – utilizar novas metodologias e tecnologias que favoreçam a mediação no processo de aprendizagem;
V – organizar, coordenar e participar de equipes multiprofissionais de forma colaborativa.

Art. 3º - O Licenciado em Biologia se caracterizará como um profissional com formação técnico-científica sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos da Biologia, portador de conhecimento sobre a diversidade da vida e dos processos que a geram e a mantêm, tem a responsabilidade maior pela preservação do patrimônio natural, não apenas no sentido da atuação técnica, mas também no de assumir a disseminação desse conhecimento através da educação.

Art. 4º - O Curso de Licenciatura em Biologia está estruturado para desenvolver-se através de 3 (três) eixos temáticos:

Eixos
Carga Horária
Biologia, Sociedade e Conhecimento
360
Biológico
1.760
Pedagógico
480
Total
2.600

Art. 5º - Organização Curricular – O Curso de Licenciatura em Biologia oferecerá 500 (quinhentas) vagas para ingresso no ano de 2006 e, a partir de 2007, 300 (trezentas) vagas anuais, no turno diurno, com 8 (oito) módulos, totalizando 3.200 (três mil e duzentas) horas, com duração de 8 (oito) semestres e integralização em, no mínimo 4 e, no máximo, 6 anos, de acordo com o mapa curricular abaixo:



Módulos
Carga Horária
Contexto da Vida
370
Processos Biológicos na Captação e na Transformação da Matéria e Energia
370
Processos de Manutenção da Vida
350
Desenvolvimento e Crescimento
350
Processos Reprodutivos
380
Mecanismos de Ajustamento Ambiental e Colonização
380
Soluções Adaptativas e Filogenia
400
Processos Emergentes e Biodiversidade
400
Sub-Total
3.000
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
200
Total
3.200

Art. 6º - Para cumprimento da carga horária de atividades complementares, o estudante deverá optar dentre as várias atividades relacionadas abaixo, ou por outras que possam contribuir para a sua formação geral.

Atividade
Categoria
Carga Horária (horas)


Por atividade
Máxima aproveitada
Participação em Congressos / Simpósios / Workshops / Seminários / Encontros
Como ouvinte
Apresentação de Trabalho
Mini-Cursos (ouvinte)
Mini-cursos (Monitoria)
Comissão Organizadora
8

20
6-20
6-20
30
40

60
50
20
60
Participação em programas ou projetos como bolsista/voluntário
Pesquisa
Extensão
Ensino
100
100
100
100
Participação em cursos de atualização
Cursista

60
Atividades extracurriculares
Estágio extracurricular

100

Art. 7º - A Prática de Ensino deverá proporcionar a inserção do aluno desde o início do curso, em diferentes contextos da Educação Básica.

Art. 8º - O Estágio Supervisionado deverá proporcionar ao aluno competências básicas indispensáveis para a qualidade da sua formação e atuação profissional.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Republicada por ter saído com incorreção.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 03 de fevereiro de 2006.




ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE


