
O curso de licenciatura permite a formação de 
profissional apto ao desenvolvimento da prática 
docente de excelência e criativa na educação 
básica. A trilha de aprendizagem permitirá a 
compreensão dos desafios educacionais brasileiros 
e das ferramentas para o ensino de ciências no 
contexto atual e inserido nos desafios emergentes 
das questões de saúde e meio ambiente.das questões de saúde e meio ambiente.

•  Quantidade de competências: 24

•  Quantidade de horas: 3520

•  Duração do curso: 8 semestres

•  Acesso ao Liga Online

Este curso inclui:

Biologia
Licenciatura

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Conhecer a estrutura e o funcionamento da educação básica, a partir dos aspectos 
legais e da dinâmica do interior das instituições escolares
Criar modelo representativo de tipos celulares específicos*
Analisar e pesquisar o desenvolvimento humano, processos cognitivos, 
emocionais e sociais.

2O SEMESTRE

Analisar a identidade, a formação e a condição docente no Brasil, com bases históricas, 
filosóficas e antropológicas, para a compreensão da problemática educacional atual
Analisar e interpretar os conceitos básicos dos sistemas biológicos*
Identificar modelos de agrupamentos taxonômicos de invertebrados terrestres e marinhos*

Graduação digital



3O SEMESTRE

Identificar métodos e técnicas de ensino e sua trajetória histórica no contexto social
Analisar modelos de agrupamentos taxonômicos aplicados à diversidade de Criptógamos *
Criar representação de alterações biomoleculares e genéticas*

4O SEMESTRE

Elaborar relatório de avaliação Institucional
Identificar as bases neurobiológicas do desenvolvimento da aprendizagem
Analisar modelos de agrupamentos aplicados aos estudos taxonômicos e
filogenéticos das plantas com flores*

5O SEMESTRE

Analisar mecanismos da resposta imunológica contra agentes infecciosos e
não infecciosos *
Conhecer os processos de seleção cultural e social dos conhecimentos
abordados na educação básica
Produzir modelo de funcionamento do sistema neuromusculoesqueletico.

6O SEMESTRE

Analisar modelos de agrupamentos taxonômicos de vertebrados 
terrestres e marinhos*
Identificar e analisar estratégias de inclusão no Ensino de Ciências*
Analisar modelos de distribuição geográfica da vida na Terra *

Biologia



7O SEMESTRE

Elaborar estratégia educativa para abordagem do tema mudanças
paleoambientais e climáticas.
Reconhecer ferramentas matemáticas aplicadas ao Ensino de Ciências
Elaborar estratégia de ensino utilizando Tecnologias educacionais

8O SEMESTRE

Elaborar proposta inovadora de solução para os desafios da educação
contemporânea
Elaborar comunicação científica
Identificar ferramentas aplicadas ao ensino de Química e Biologia

Biologia


