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1. Instituição
A Universidade Federal do Amapá-UNIFAP vem se consolidando, ao longo de anos,
como uma das principais instituições de ensino superior do estado do Amapá. Desde a sua
criação participa ativamente do contexto histórico amapaense na formação, produção e
difusão de conhecimentos. Nos últimos anos implantou novos cursos de graduação e pósgraduação em nível de mestrado e doutorado, criando novas linhas de pesquisas, com o
objetivo de elucidar problemáticas afetas à sociedade local e ao meio ambiente. A UNIFAP
tem buscado ampliar também a sua capilaridade, instalando campi de norte a sul do estado,
considerando o seu potencial fronteiriço e a exuberante biodiversidade que o Amapá possui.
A despeito de ser uma Instituição pública, move-se por uma dinâmica que a estimula
a se inserir no permanente processo de mudança. Nessa direção, o planejamento enquanto
instrumento que permite prever, organizar, reorganizar, coordenar e avaliar ações futuras é
imprescindível norteador do processo decisório, da racionalização de processos operacionais e
de uso de recursos. No caso da UNIFAP, o planejamento global denomina-se de Plano de
Desenvolvimento Institucional–PDI, com horizonte de execução para cinco anos,
constituindo-se numa oportunidade de estimular sua capacidade instalada.
A elaboração ficou sob a responsabilidade de uma Comissão que, em que pese as
suas limitações, mas inspirada no compromisso institucional, definiu sua metodologia de
trabalho numa concepção de planejamento reflexivo e participativo, integrando todos os
setores; organizou e sistematizou as informações recebidas; e, promoveu discussão no âmbito
da academia. Utilizou como suporte metodológico as diretrizes previstas na legislação
educacional e relatórios produzidos na Instituição. Nesse universo, considerou-se o conjunto
de sua política acadêmica e organizacional, enfocando os obstáculos e estratégias para o seu
desenvolvimento, culminando em projeções para o mais o próximo da realidade possível, a
fim de que se torne um instrumento factível e funcional.
Nessa perspectiva, a UNIFAP delineia o futuro pretendido, tendo como suporte um
planejamento objetivo, prático e flexível, que a despeito de emergir de exigência legal é
fundamental na projeção de uma política de gestão coerente e sustentável. Tal perspectiva
visa contribuir com o desenvolvimento local e regional, sem prescindir de sua projeção
científica por meio de celebração de convênios de cooperação técnico-científica com outras
Instituições externas, brasileiras e estrangeiras, para prosseguir no cumprimento de sua função
social, deixando como referências práticas e saberes.
1.1 Perfil Institucional
 HISTÓRICO
A Universidade Federal do Amapá é uma instituição de ensino superior, autorizada
pela Lei nº 7.530, de 29 de agosto de 1986, instituída pelo Decreto nº 98.977, de 02 de março
de 1990, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Macapá, capital
do Estado do Amapá.
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A UNIFAP organiza-se e estrutura-se com base nos seguintes princípios:
I – Unidade de patrimônio e administração;
II – Indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão, vedada a duplicação de meios para
fins idênticos ou equivalentes;
III – Universalidade de campo, pelo cultivo das áreas do conhecimento humano e das áreas
técnico-profissionais;
IV – Pluralismo de ideias e de concepções; e
V – Racionalidade de organização com utilização plena de recursos humanos e materiais.
 INSERÇÃO REGIONAL
Na Graduação, dentre as atividades desenvolvidas merecem destaque:
- Ação comunitária do curso de enfermagem na prevenção da hipertensão, diabetes,
verminoses;
- Programa de saúde comunitária da Unidade Básica de Saúde – UBS;
- Programa de prevenção de saúde bucal a comunidade na UBS;
- Programa de saúde da mulher da UBS;
- Programa de Alfabetização solidária;
- Coleta, sistematização e tabulação de material arqueológico dos sítios arqueológicos do
estado do Amapá;
- Projetos de intervenção na realidade escolar;
- Oficinas pedagógicas e de capacitação aos docentes do ensino fundamental;
- Olimpíadas de Matemática e Química;
- Seminários com temáticas inerentes ao desenvolvimento regional;
- Eventos dos cursos de graduação;
Em termos de Pesquisa e Pós-Graduação, busca-se o aprimoramento institucional,
através de parceiras com várias Instituições, na execução de programas de Pós-Graduação e
de projetos de pesquisa. Tem participado com êxito também, na aprovação de projetos em
editais nacionais, podendo dessa forma, formar grupos de pesquisa em várias áreas do
conhecimento.
A Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC, através do
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE e do Departamento de Extensão DEX, assume também a tarefa de gerir a política de ações e projetos de assistência estudantil
na Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. O escopo dessa tarefa concretiza-se na oferta
de um conjunto de ações voltadas à emancipação e promoção dos universitários em situação
de hipossuficiência financeira, com dificuldades de acesso, permanência e êxito em sua
graduação.
Esta IFES dispõe de projetos de capacitação em diversas áreas, a Universidade da
Maturidade – UMAP, Curso Pré-Vestibular CPV – Negros, NUSA, Univercinema, OBMEP e
o Ciclo de Seminários em Tópicos da Matemática, dentre outros. Todos esses projetos têm o
propósito de integrar a comunidade acadêmica com a sociedade amapaense tornando possível
o acesso a cultura, esporte e lazer. Vislumbra-se, tornar periódica a participação da UNIFAP
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nos editais propostos pelo MEC, como por exemplo: Rede Básica de Educação em Direitos
Humanos - REDH, Programa de Extensão – PROEXT, dentre outros.
A preocupação do MEC com a evasão de estudantes de nível superior suscitou a
criação da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas
Brasileiras em meados da década de1990. Os estudos desta comissão demonstraram que cerca
de 40% dos alunos que ingressavam na universidade abandonavam o curso antes de concluílo. Isto deixou claro que o sistema, além de ineficiente, tornava-se excessivamente caro. Um
estudo da SESu, à época, estimava que o custo com a evasão no sistema federal chegava a 486
milhões ao ano, valor que correspondia a 9% do orçamento anual das instituições federais.
Nesse sentido, em 12 de dezembro de 2007, o Ministro da Educação baixou a
Portaria Normativa 39 que instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES.
Em março de 2008 a PROEAC/UNIFAP recebeu as Mensagens 82 e 175, comunicando a
liberação de recurso a título de apoio financeiro para cobertura das ações de assistência
estudantil na UNIFAP a serem iniciadas ainda naquele ano.
Em que pese esse dado positivo, para se constituir em uma dimensão importante no
âmbito da UNIFAP, a Política de Assistência Estudantil deverá converter-se em um conjunto
de ações que tenham em vista a integração acadêmica, científica e social do estudante,
incentivando-o ao exercício pleno da cidadania e promovendo seu êxito acadêmico.
O contexto ora apresentado evidencia que a UNIFAP, vislumbra a inserção regional,
quando se propõe a implantar projetos e programas que visam estender e ampliar benefícios à
sociedade amapaense e produzir conhecimento sobre questões inerentes ao desenvolvimento
do Estado do Amapá.
 MISSÃO
Ser uma fonte geradora de saberes e práticas nas diversas áreas do conhecimento por
meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o
desenvolvimento regional amazônico.
 FINALIDADES
Conforme disposto em seu Estatuto, artigo 3o, a Universidade Federal do Amapá tem as
seguintes finalidades:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade amapaense e brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da
ciência, tecnologia, criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento
do homem e do meio em que vive;
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras
formas de comunicação;
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V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente caracterização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os do Estado,
da região e da nação, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta
uma relação de reciprocidade;
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na Universidade;
VIII – incentivar, promover e estimular o intercâmbio com outras instituições e organizações
científicas e técnicas, nacionais e estrangeiras, visando ao desenvolvimento das ciências e das
artes, preservando a natureza e interagindo com o ecossistema amazônico;
IX – colaborar com entidades públicas e privadas através de estudos, projetos, pesquisas e
serviços com vistas à solução de problemas regionais e nacionais sem perder de vista os
valores étnicos, ecológicos, em consonância com os anseios e tradições dos povos da região;
X – contribuir para a formação da consciência cívica nacional, com base em princípios da
ética e do respeito à dignidade da pessoa humana, considerando o caráter universal do saber.
 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
- Implantar programa institucional de qualificação/capacitação docente;
- Estabelecer convênios de MINTER e DINTER para titulação docente;
- Participar institucionalmente em sociedades nacionais e internacionais de pesquisa com
organização de eventos;
- Atuar e produzir em grupos de pesquisa;
- Organizar institucionalmente de projetos de extensão vinculados as atividades de ensino;
- Ampliar a infraestrutura para atividades acadêmicas;
- Participar institucionalmente com êxitos em editais de estímulo a formação continuada,
pesquisa e implementação de EAD;
- Contratar professores qualificados;
- Criar novos cursos para atendimento da sociedade amapaense e expansão do número de
vagas nos cursos existentes.
 ÁREA(S) DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
Os cursos de Graduação da UNIFAP, licenciatura e bacharelado que formam
profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento, devem estar atentos à necessidade,
demanda social e econômica da região pautados nas seguintes diretrizes:
- Possibilitar o suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas;
- Promover a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multiculturalidade nas ações
acadêmicas;
- Promover ações científicas articuladas, que contenham relevância social, artística ou
tecnológica para o desenvolvimento sustentável da Região;
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- Promover Pesquisa e extensão como elementos constitutivos e essenciais do
desenvolvimento profissional do graduando;
- Prover formação teórica e interdisciplinar: o processo desenvolvido na graduação não pode
estar restrito à dimensão instrumental e técnico. Como processo plural, a formação do aluno
deve envolver análise de fenômenos complexos e suas implicações, proporcionando
condições para crítica e intervenção no campo de atuação profissional.
Em relação à pós-graduação, a UNIFAP se estruturou no sentido de atender a
crescente demanda de formação de profissionais qualificados para tratar da institucionalização
e implementação de novas alternativas de desenvolvimento regional, com ênfase na discussão
das condicionantes ambientais gerais, e particularmente na gestão, proteção e utilização
sustentável da biodiversidade amazônica. Por outro lado, a demanda amapaense por cursos de
Pós-graduação cresceu abruptamente, devido também à expansão do ensino privado e a
criação da Universidade Estadual do Amapá, que ampliou a formação superior nas diversas
áreas do conhecimento.
O Estado do Amapá, parte integrante da Amazônia Legal, retrata um déficit histórico
de programas de Pós-graduação Stricto Sensu. Quando se observam os dados deste Estado
referentes à Pós-graduação, fica evidente a imensa lacuna existente dos índices do Amapá no
contexto regional. Em grande parte tal fato se deve à falta de investimentos na infraestrutura
institucional; à pulverização da formação acadêmica dos docentes doutores e ao excessivo
envolvimento daqueles titulados somente na graduação.
 RESPONSABILIDADE SOCIAL
O debate sobre a temática da Inclusão Social vem ganhando importância crescente
nas universidades, graças à ampliação dos espaços democráticos na sociedade brasileira e à
presença, na cena política, da diversidade das forças que compõem a sociedade. A UNIFAP,
motivada pelo duplo princípio da qualidade acadêmica e da relevância social, tem procurado
disponibilizar instrumentos que possam colaborar para a construção de novas condições
sociais, mais inclusivas e mais democráticas.
Historicamente esta Instituição desenvolve um papel relevante na formação de
docentes e técnicos deste Estado, pois sua atuação ainda é majoritária no campo das
licenciaturas. No período de 1999 a 2009 a UNIFAP estabeleceu e executou convênios com as
Secretarias Estadual e Municipais de Educação para garantir Formação Continuada, através
de Pólos Universitários, ofertando Licenciatura Plena aos profissionais da educação.
Formalizou também, acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Saúde do Estado,
Prefeituras Municipais, com objetivo de criar campos de estágios e vivencias na área da
saúde, com fins de fortalecer os cursos da área da saúde.
A UNIFAP promove interface com o setor produtivo e público no nível municipal e
estadual no sentido de garantir estágios e vivência profissional aos acadêmicos, inclusive em
órgãos da justiça estadual e federal. Por meio dos cursos esta IFES oferece atendimento
jurídico qualificado a pessoas carentes, participação em diversas manifestações e
organizações culturais do Estado e, participação efetiva em conselhos estaduais de meio
9
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ambiente, educação, saúde, OAB, cultura, dentre outros. No âmbito da promoção da inclusão
social e democrática, destacam-se as seguintes ações:
- Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais;
- Atuação dos acadêmicos e professores no Cursinho Pré-vestibular para Negros;
- Políticas afirmativas através do projeto Conexões dos Saberes;
- Promoção de cidadania através dos programas de ação social envolvendo os cursos de
graduação.
O Cursinho Pré-Vestibular da UNIFAP - CPV Negros atua na complementação da
educação básica, com vistas a facilitar o acesso, de pessoas desprovidas social e
economicamente, ao ensino superior público, ao mesmo tempo em que tem contribuído para
uma melhor formação de alunos da UNIFAP.
 POLÍTICAS DE ENSINO
A política educativa norteadora das diversas atividades acadêmicas da UNIFAP, esta
pautada nos eixos da transdisciplinaridade: Integração, autonomia, trabalho coletivo,
cooperação, solidariedade e democracia, com base de sustentação de seu currículo pleno,
reduzindo o isolamento entre os diferentes componentes curriculares, a fim de enriquecer a
formação dos nossos alunos.
A proposta acadêmica traduz a missão da instituição, comprometida com a
democratização do acesso ao ensino superior, no contexto sócio/ econômico/cultural
dinâmico, plural complexo e em constante transformação, concebida para além das atividades
isoladas de ensino. A Aprendizagem dialógica organiza-se e estrutura-se nos seguintes
princípios:
I- Inteligência Cultural, conceito amplo que envolve não só a inteligência acadêmica, mas
também a prática e as demais capacidades de linguagem e códigos diversos;
II- Transformação, prima pela transformação entre as pessoas e seu objetivo visa superação
criativa e igualitária;
III- Dimensão instrumental; capacidade de abranger os aspectos e dimensões que construa
habilidades de aprender a aprender;
IV- Criação dos sentidos, supera a lógica utilitarista que reafirma a si mesma sem considerar
as identidades e as individualidades;
V- Solidariedade, relação de responsabilidades de um grupo social, de uma nação e da própria
humanidade.
Em relação à Pós-graduação, considerando que a UNIFAP é a única instituição
federal de ensino superior no Amapá que oferece a formação de mestres e doutores, os
programas institucionais anteriormente elencados têm reforçado não só a qualificação de
docentes e técnicos desta Universidade, bem como têm atendido a demanda existente nos
quadros técnicos do Estado.
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Desta forma, as novas ações na área da pós-graduação e da pesquisa destinam-se a
atender a crescente demanda e superar as assimetrias de conhecimento, em consonância com a
previsão de expansão da graduação nesta Universidade.
 POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PESQUISA
A Pró-Reitoria/ de Extensão e Ações Comunitárias vem gerenciando ao longo dos
anos projetos de extensão desenvolvidos pelos diversos cursos desta IFES, com vista ao
cumprimento de uma de suas atribuições.
A UNIFAP/ possui 29 grupos de pesquisa cadastrados no Diretório do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, nas áreas de Ciências Exatas,
Biológicas, Humanas, Sociais, Saúde, Letras e Artes. Estes grupos atuam nas mais diversas
linhas de conhecimento, perfazendo um total de 93 linhas de pesquisa.
Grande parte dos grupos encontra-se nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências
Humanas, o que se justifica em função dos cursos de pós-graduação ofertados pela Instituição
estarem concentrados nestas áreas (Biodiversidade, Desenvolvimento Regional e Direito
Ambiental e Políticas Públicas).
Apesar dos grupos não possuírem um status de consolidados junto ao CNPq, este
quadro tende a mudar nos próximos anos, em virtude da criação da Rede de Pesquisa do
Estado do Amapá, que tem como um dos principais objetivos integrar as instituições de C&T
do Estado. A integração através da rede subsidiará o aumento na produção científica e
consequentemente fortalecerá os grupos de pesquisa da Instituição.
As novas ações na área da pesquisa se darão em consonância com a contratação de
docentes e a implantação de novos cursos de pós-graduação, gerando a ampliação das linhas
de pesquisa, favorecendo a captação de recursos externos para execução dos projetos.
A construção de espaço destinado aos pesquisadores, como o Centro de Estudos da
Amazônia que irá abrigar os laboratórios de tratamentos de dados e geoprocessamento, além
do centro de Pesquisa que acolherá os grupos de pesquisa da Instituição serão fundamentais
para o fortalecimento e a consolidação da pesquisa na UNIFAP.
No contexto do Programa de Apoio a Pós-Graduação das Instituições Federais de
Ensino Superior (PAPG-IFES), pretende-se criar uma nova linha de pesquisa. Tal linha terá
como título “Cidadania Ambiental e Direito às Tecnologias Alternativas para a Amazônia”, a
qual possibilitará a consolidação do curso de Mestrado em Direito Ambiental e Políticas
Públicas, o fortalecimento para implantação do Doutorado e ainda propiciará o intercâmbio de
pesquisadores da região com pesquisadores de outros estados e países.
Na área da pesquisa destacamos ainda, a criação do Centro Franco-Brasileiro para a
Biodiversidade da Amazônia, visto que a UNIFAP, enquanto a única IFES localizada no
Amapá, que é o Estado fronteiriço com a Guiana Francesa, deverá ter um papel importante na
viabilização da cooperação acadêmica proposta com a criação deste Centro. Para tanto, será
necessário investimentos do Governo Federal para o fortalecimento acadêmico,
principalmente dos Campi localizados nas áreas estratégicas para o projeto, que são o Campus
Norte, localizado no município de Oiapoque, e o Campus Sul no município de Laranjal do
Jari.
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O fortalecimento da pós-graduação da UNIFAP no âmbito dos objetivos diretos do
Centro Franco-Brasileiro dar-se-á no sentido do fortalecimento da infraestrutura de pesquisa,
através da construção de novos laboratórios e ampliação dos laboratórios existentes, e na
contratação de professores e servidores técnico-administrativos para atender tanto as
necessidades da graduação como da pós-graduação e pesquisa. Com essas ações, espera-se
instituir uma competência local em melhores condições para receber e cooperar com
pesquisadores das instituições nacionais e francesas interessadas no avanço do
desenvolvimento de pesquisas sobre a biodiversidade amazônica, gerando os conhecimentos
necessários para o uso sustentável e conservação desse importante recurso.
Quanto à infraestrutura laboratorial, pretende-se implantá-la com a seguinte
característica: os laboratórios para pesquisas de grande complexidade, que estarão vinculados
diretamente aos cursos de pós-graduação, que atenderão as atividades de cooperação local,
nacional e internacional, localizar-se-ão no Campus Universitário Marco Zero em Macapá,
enquanto os laboratórios básicos localizado nos Campus Norte e Sul servirão para atender
tanto aos cursos de graduação quanto as pesquisas de menor complexidade da cooperação.
1.2 Gestão Institucional
A gestão institucional deve ser entendida como um conjunto de ações, normas e
programas relacionados com aspectos de organização administrativa, e gestão de pessoa, além
de políticas de atendimento aos servidores, aos discentes e a sociedade em geral. Enfim, um
conjunto de normas que contribuem para o funcionamento da Instituição.
O grande diferencial das organizações está cada dia mais centrado na qualidade
pessoal e no desempenho profissional dos nossos colaboradores. A formação tecnológica e a
estrutura das organizações serão bem-sucedidas se os servidores forem preparados para um
trabalho responsável, comprometido com a qualidade do serviço público, sobretudo, com o
pleno atendimento das necessidades da comunidade acadêmica e as comunidades externas. A
capacitação se dá através de um processo continuado de formação de gestão de pessoa, e o
aprimoramento administrativo para a adequação as renovações tecnológicas, envolvendo
todos os servidores, com vista a qualificá-los para a execução das atividades profissionais e o
atendimento das demandas institucionais e da sociedade.
O sentido de participação e envolvimento das pessoas é fundamental para gerar um
retorno para a instituição e para a sociedade. A criação de políticas e diretrizes voltadas para a
melhoria da qualidade das relações entre a UNIFAP e seus servidores torna-se, então, a base
para que possamos atingir as metas estabelecidas. A instituição desta maneira, desde 2007,
implantou o Programa de Capacitação para servidores do quadro técnico-administrativo a
partir do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação (PCCTAE),
instituído pela Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, considerou como prioridade a
capacitação e qualificação de seus servidores como forma de garantir a qualidade da prestação
dos serviços nas áreas meio e fim.
Frente às novas exigências apresentadas às universidades, e adesão da UNIFAP ao
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais-REUNI, instituído pelo
Decreto n. 6.096, de 24 de Abril de 2007, de imprimir maior qualidade no processo de
formação, agilidade e flexibilidade nos serviços oferecidos, tornam-se imprescindíveis
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competências de diversas naturezas vinculadas a diferentes campos de atuação. Considerando
tais premissas, relacionamos as seguintes diretrizes:
- Corpo docente – composição, políticas de qualificação, plano de carreira e regime de
trabalho.
- Cronograma e plano de expansão do corpo de docente, com titulação e regime de trabalho,
detalhando perfil existente e pretendido para o período de vigência do PDI.
- Corpo técnico/administrativo – estruturação, políticas de qualificação, plano de carreira e/ou
cargos e salários e expansão do corpo técnico.
Ações estratégicas para a consecução das metas acima estabelecidas:
- Realizar o redimensionamento mediante a identificação da necessidade de pessoal por
unidade administrativa, prevendo remanejamento, readaptação e redistribuição da força de
trabalho de cada unidade organizacional;
- Fomentar parcerias com órgãos interessados, para realização do programa de capacitação
nas áreas de planejamento estratégico, planejamento didático pedagógico, gestão
administrativa, gestão orçamentária e financeira.
- Executar o programa de avaliação de desempenho, como processo pedagógico e
participativo, abrangendo de forma integrada a avaliação das ações institucionais voltadas
para as atividades das equipes de trabalho, para as condições de trabalho e para as atividades
individuais;
 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Atualmente a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, tem
atribuições de gerenciamento e execução das ações intermediária nesta instituição de Ensino
Superior. A área meio da UNIFAP acompanha o crescimento das áreas acadêmicas, mas
necessita de uma reformulação na gestão e estrutura administrativa.
Proposta para reestruturação da área administrativa:
- Criar a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Para executar a Política de Planejamento
Estratégico da UNIFAP;
- Criar o Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC. A expansão da
estrutura física da UNIFAP para outros campi do interior do Estado exigir a elaboração de
uma política de planejamento e diretrizes das atividades de informática;
- Reestruturar Departamento de Recursos Humanos (DRH) para Superintendência de Gestão
de Pessoas (SGP). Desde 2008 o Departamento de Recursos Humanos está instalado em uma
nova e moderna estrutura predial, desempenhando funções de gestão de pessoas, programa de
capacitação dos servidores Técnico-Administrativos, apoio e orientação sobre planos e
programas de saúde;
- Reestruturar a Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura para Superintendência de
Infraestrutura (SINFRA). Acompanhando as necessidades de planejamento urbano e
arquitetônico dos campi da UNIFAP, essa reestruturação proporcionará uma dinâmica para
13

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PARFOR

acompanhamento e fiscalização dos serviços terceirizados. Criação de subprefeituras em
todos os campi, visando rapidez no atendimento das demandas prediais;
- Criar a Corregedoria da UNIFAP. Em razão do crescente volume de Processos
Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, a implantação deste setor irá viabilizar um
melhor gerenciamento e rapidez dos tramites processuais administrativos internos.
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação para desenvolver a política de ensino de
graduação dispõe das seguintes unidades administrativas e acadêmicas:
Secretaria
Coordenadora de Ensino de Graduação
Departamento de Processos Seletivos e Concursos
Departamento de Registro e Controle Acadêmico
Departamento de Interiorização
Departamento de Educação Continuada e á Distância
Biblioteca Central
Os vinte (20) cursos de graduação existentes na instituição estão interligados a
Coordenadoria de Ensino de Graduação. Em cada coordenação de curso há um coordenador,
mais os docentes que compõe o colegiado, um técnico e um bolsista. A essa estrutura soma-se
a Núcleo de Práticas Jurídicas e trinta (30) laboratórios que dão suporte aos cursos e
programas. Sua estrutura será drasticamente modificada com a reestruturação acadêmica.
Ressalta-se que, regimentalmente os cursos deveriam ser agrupados por
departamentos, mas esta estrutura não foi implementada pela instituição. Os colegiados dos
cursos de graduação, na ausência dos departamentos cumprem as atividades administrativas a
estes determinados pelo regimento.
A Pró-Reitoria com o compromisso pela qualidade do ensino estabelece as seguintes metas:
- Implantar o regimento de funcionamento do ensino de graduação;
- Sugerir a ampliação do corpo docente e técnico;
- Expandir com democratização a oferta;
- Revisar permanente e estudar os currículos dos cursos oferecidos;
- Implantar a formação continuada docente.
- Implementar parcerias através de projetos;
- Elaborar e Implantar política de qualidade na graduação.
- Implantar a política de avaliação bianual dos cursos de graduação.
- Operacionalizar o sistema de crédito.
- Promover a reestruturação acadêmica com a Implantação das faculdades integradas em
unidades acadêmicas.
- Elaboração dos Regimentos Internos das Unidades;
- Criação de novos cargos e gratificação.
-Aquisição de material permanente para atender as demandas da reestruturação e unidades
administrativas existentes
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- Reestruturar a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, dotando-a dos órgãos e setores
administrativos necessários à implementação das estratégias e alcance das metas ora previstas;
- Reorganizar a estrutura administrativa do Departamento de Processos Seletivos e Concursos
com a finalidade de atender a demandas de acesso de egressos do ensino médio e outros
concursos, considerando os princípios da flexibilidade, racionalidade e indissociabilidade;
- Criar uma Coordenadoria de Assessoramento Pedagógico do Campus e Campi para fins de
descentralização da gestão acadêmica;
- Consolidar o funcionamento dos Campi do Oiapoque, Laranjal do Jarí, Mazagão e Santana;
- Apresentar proposta para modificações e/ ou implementação do Regimento Geral da
UNIFAP;
- Implantar bibliotecas setoriais nos campi e da pós – graduação;
- Ampliar o acervo da biblioteca central;
- Dimensionar de maneira mais harmônica o espaço da biblioteca central;
- Construir novo prédio do Departamento de Registro e Controle.
Com relação a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESPG, esta
regimentalmente tem a função de planejar, coordenar, acompanhar e fiscalizar as atividades
de ensino de Pós- Graduação, bem como aquelas ligadas ao desenvolvimento de pesquisas,
fixando diretrizes para o planejamento e execução dessas atividades. Para tanto a PROPESPG
dispõe da seguinte composição:
I – Secretaria Executiva;
II – Departamento de Pesquisa (DPq);
III – Departamento de Pós-Graduação (DPG).
 Estrutura Organizacional
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD é subordinada diretamente ao
Reitor e possui, dentre outras, as seguintes competências:
- Definir a política de ensino de graduação da Universidade;
- Elaborar os planos anual e plurianual de ensino de graduação e promover as condições de
execução dos mesmos;
- Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos conselhos superiores;
- Propor ao Conselho Superior os planos de capacitação docente, ouvida a CPPD;
- Acompanhar e avaliar permanentemente o ensino de graduação na UNIFAP.
 Órgãos Colegiados
A Universidade se organiza com base em sua estrutura interna, com a participação de
todos os segmentos que a compõem. Sua dinâmica e ação é respaldada no respeito às decisões
dos órgãos colegiados formados por docentes, discentes e técnico administrativos, através do
estabelecimento de uma extensa rede de cooperação com a comunidade local, nacional e
internacional, que lhe permita dominar o saber contemporâneo e atender às exigências da
sociedade, nos planos da ciência, da arte, da tecnologia e da cultura, com vistas ao
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fortalecimento dos cursos e programas e implantação de outros conforme demanda da
sociedade e promoção do desenvolvimento local, regional e internacional.
 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas
É consenso entre técnicos e pesquisadores que as instituições precisam ultrapassar o
isolamento e aliar-se a outras instituições em busca de interfaces e parcerias que comungam
com o mesmo fim.
As parcerias com as instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais são
fundamentais no processo de interação e cooperação entre as pessoas e grupos sempre em
busca da efetividade das ações.
Metas a serem alcançadas:
- Proporcionar meios que possibilite a participação dos profissionais e discentes da instituição
em eventos, técnico-científico;
- Ampliar parcerias com instâncias local, nacional e internacional;
- Ampliar a promoção anual de eventos, seminários, encontros acadêmicos científicos e
culturais;
- Criar instrumentos institucional de apoio a participação de docentes, técnico administrativos
e discentes em eventos científicos em níveis nacional e internacional;
- Promover discussão para elaboração de programa de estágio de curta duração para
estudantes estrangeiros.
 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
Para a contratação de pessoal a Universidade utilizará os seguintes critérios:
1) Diagnóstico de necessidade apontada pelas Unidades Administrativas;
2) Expansão em vagas em cursos de graduação já existentes;
3) Expansão de vagas com a criação de cursos novos;
4) Expansão de vagas com a criação de novos cursos de pós-graduação; e,
5) Relação Professor-aluno.
Metas a serem alcançadas:
- Garantir capacitação e aperfeiçoamento didático-pedagógico aos docentes e técnicos da
Instituição;
- Produzir orientações atualizadas periodicamente aos técnicos e docentes sobre planejamento
e avaliação educacional.
Considerando a expectativa de expansão das atividades de pós-graduação e de
pesquisa, faz-se necessário ajustar a disponibilidade de pessoal técnico-administrativo para
desempenhar as atribuições pertinentes à Pró-Reitoria e aos Departamentos, proporcionando a
estruturação de suas respectivas equipes e ainda das secretarias específicas para cada um dos
cursos/programas.
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Corpo Docente
Metas a serem alcançadas na graduação:
- Garantir a 20% do corpo docente, cursos de formação continuada no campo das
metodologias de ensino;
- Implementar novos cursos;
- Garantir cursos de complementação pedagógica para 100% dos docentes que atuam nos
cursos de graduação em licenciaturas, com formação inicial em bacharelado, com ênfase no
campo da metodologia do ensino por área de conhecimento;
- Realizar anualmente Seminários de Inovações Pedagógicas;
- Implementar o Programa de Capacitação Docente de 2010 a 2014, iniciado no ano de 2009.
A área da pós-graduação conta com, aproximadamente, 49 (quarenta e nove)
docentes, distribuídos nos programas em andamento.
 Proposta para Formação de Docente
Com o propósito de constituir um corpo docente qualificado, a UNIFAP empreende
apoio aos professores que ingressam em programas de mestrado e doutorado. Para fortalecer
tal propósito, estabelece como meta:
- Implantar política de capacitação didático-pedagógica continuada para os docentes que
atuam na Universidade;
- Promover eventos anuais para troca de experiências metodológicas formativas;
- Possibilitar a participação dos docentes nos eventos locais, nacional e internacional.
O investimento na qualificação dos docentes é uma das principais estratégias que
poderá não só contribuir para o fortalecimento dos programas de mestrado e doutorado já
existentes, mas a criação de novos programas, destinados a atender a crescente demanda e
superar as assimetrias de conhecimento regionais e intra-regionais.
Neste sentido, busca-se implementar o Plano Institucional de Formação de Quadro
Docentes – PLANFOR, para o qual se procurou priorizar as áreas com grande demanda de
qualificação, principalmente as vinculadas a educação e saúde, como forma de manter o
equilíbrio necessário no avanço do conhecimento, sem, contudo, deixar de considerar as
necessidades do fortalecimento das áreas com programas de pós-graduação já existentes.
Pretende também implantar o Programa de Apoio a Pós-Graduação das Instituições
Federais de Ensino Superior (PAPG-IFES), buscando consolidar e expandir os programas de
formação de pós-graduação nas instituições federais de ensino superior.
Objetivos Específicos:
 Garantir as condições para a participação dos professores da UNIFAP em cursos de
mestrado e doutorado em outros Estados, considerando as áreas de interesse da
Instituição;
 Garantir a qualificação de professores em programas de mestrado e doutorado
interinstitucionais (MINTER e DINTER) na UNIFAP;
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 Garantir as condições para qualificação dos professores doutores que atuam nos
programas de mestrado e doutorado para participação em estágio pós-doutoral em
instituições nacionais e internacionais em áreas de interesse da Instituição.
Corpo Técnico/Administrativo
Metas a serem alcançadas:
- Oferecer o curso de elaboração de projetos e captação de recursos a 100%dos técnicos que
atuam nos cursos de graduação;
- Dar continuidade ao Programa de Capacitação dos Técnicos Administrativos;
- Viabilizar a implantação do Sistema Integrado de Assistência ao Servidor- SIASS;
- Criação do Mestrado Profissional para os servidores técnico administrativo.
 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
As políticas de atendimento aos discentes estão disseminadas entre as pró-reitorias
que se articulam no âmbito no acadêmico. Atualmente esta IFES dispõe bolsas para iniciação
científica, bolsas trabalho - destinadas aos acadêmicos com hipossuficiência financeira, dentre
outros projetos de assistência estudantil; além de fomentar a realização de projetos de
extensão.
 Formas de Acessos, Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro
Metas a serem alcançadas:
- Promover ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a circulação
de estudantes entre cursos e programas de educação superior;
- Ampliar o número de vagas noturnas e a criação de novos cursos nesse horário, aumentando
o número de matrículas e otimizando a utilização de infraestrutura para melhor atender aos
jovens que precisam trabalhar no horário diurno;
- Criar novos mecanismos de acesso à UNIFAP, através da reorganização do formato dos
processos seletivos de acesso aos cursos de graduação de maneira que possam avaliar a
aptidão e as habilidades dos alunos egressos do ensino médio, reduzindo a evasão por falta de
identificação com os mesmos.
- Realizar estudos permanentes visando à equalização das oportunidades de acesso aos cursos
da UNIFAP;
- Promover debates sobre os mecanismos de seleção vigentes na UNIFAP;
- Incentivar e apoiar, na UNIFAP, a criação de redes e parcerias interinstitucionais de âmbito
internacional, com base nos princípios da reciprocidade e do equilíbrio e com vistas à
promoção da participação ativa dos discentes.
- Oferecer ao aluno da UNIFAP, através de intercâmbios, a oportunidade de vivenciar uma
experiência internacional, a fim de contribuir para sua formação pessoal, acadêmica e
profissional.

18

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PARFOR

 Estímulos à Permanência
A implantação do processo de pesquisa permanente da realidade socioeconômica dos
acadêmicos proporcionará a adoção das seguintes metas que irão contribuir significativamente
para a redução da taxa de evasão ao índice de 5% até 2012:
No conjunto das metas que tem sido realizadas está o Programa de Assistência
Estudantil, que consiste em um conjunto de ações baseadas em princípios, objetivos, diretrizes
e métodos. Tal programa tem por objetivo orientar a estratégia institucional de provimento à
soluções de necessidades do estudante em situação de hipossuficiência econômica
matriculado na UNIFAP. Desenvolve-se em diversos âmbitos, possibilitando o acesso, a
permanência e a conclusão de sua trajetória acadêmica, incluídas experiências teóricas e
práticas que o preparem para a cidadania e para futuras inserções no mercado de trabalho.
Fatores elementares para o êxito acadêmico: possibilidade ou capacidade de prover
permanência (alimentação, transporte); desempenho (material didático-científico, bolsa,
inclusão digital, ensino de línguas, participação político-acadêmica, acompanhamento
psicopedagógico); formação cultural (acesso a manifestações artístico-culturais, desportivas e
de lazer, prevenção a problemas de meio ambiente, sexualidade e dependência química,
orientação pré-profissional).
Estruturação dos Órgãos de Acompanhamento:
A Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias – PROEAC operacionaliza o Programa de
Assistência Estudantil da UNIFAP (PAE) – PRÓ-ESTUDANTE, apoiado pelo Departamento
de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE e o Departamento de Extensão – DEX,
proporcionando fatores elementares para o êxito acadêmico dos estudantes em situação de
hipossuficiência financeira por meio de ações específicas, como por exemplo o PRÓESTUDANTE.
Além dos programas de assistência estudantil supracitados, esta IFES tem como metas:
- Ampliar oferta de vagas para todos os projetos ligados ao Pró-estudante na ordem mínima de
10 a 15% ao ano. Isto de acordo com a assiduidade de cada programa;
- Consolidar a Universidade da Maturidade – UMAP e o Cursinho CPV-NEGROS com
instalações próprias e recursos próprios para o período de 2010/2011;
- Viabilizar instalações próprias com acomodações de gabinetes para as coordenações de
projetos, mini auditórios, salão de eventos e sala de vídeo, devidamente equipadas para
atender com qualidade a demanda;
- Implantar projeto que investigue as causas da evasão para criação de políticas ativas de
assistência estudantil;
- Aumentar a mobilidade estudantil entre os cursos e áreas da UNIFAP, bem como em relação
a outras instituições federais de ensino superior.
 Organização Estudantil
É compromisso desta instituição a construção de uma universidade democrática, de
qualidade e sintonizada com um projeto de desenvolvimento para a região e o país. Busca-se
com isso, primar pela participação de todos os segmentos desta academia nas grandes
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decisões, onde o movimento estudantil continuará recebendo apoio institucional para
desenvolver e fortalecer suas ações, para o engajamento dos alunos e participação nos eventos
locais, nacionais e internacionais sempre voltados para uma visão crítica reflexiva da
sociedade.
 Acompanhamento dos Egressos
O acompanhamento de alunos egressos dos cursos de graduação da UNIFAP será
executado pela Divisão de Avaliação (DAV) e tem por objetivos:
- Proporcionar oportunidades de formação continuada ofertando cursos de Especialização e
Pós-Graduação;
- Incentivar a participação dos egressos na vida da Instituição;
- Acompanhar a inserção profissional de seus egressos.
A DAV criará um banco de dados dos acadêmicos concluintes de cada semestre por
curso, que será atualizado através de um canal de comunicação constante via e-mail. Também
serão utilizadas as informações coletadas nos instrumentos on line aplicados aos alunos
egressos nos processos de Auto Avaliação Institucional coordenados pela Comissão Própria
de Avaliação – CPA.
1.3 Organização Acadêmica
A implantação do atual Projeto Pedagógico Institucional está centrada na
reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos, tendo como referência a construção das
condições de tornar efetiva a formação dos egressos da Universidade com o perfil de
profissional estabelecido pela Instituição e pelo mercado. A ideia é que a reestruturação
curricular dos cursos esteja vinculada às vocações do Estado do Amapá, destacadamente
àquelas relativas às questões amazônicas como o meio ambiente e a biodiversidade.
Metas:
- Consolidar os cursos de graduação já existentes;
- Analisar os rendimentos obtidos pelos cursos de graduação frente ao ENADE / INEP.
 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Estão de acordo com as finalidades institucionais e as Diretrizes Curriculares dos
cursos de graduação, que são sustentados nos princípios éticos, políticos, didáticopedagógicos e na busca da competência profissional expressos no PPI, evidenciando a
pedagogia progressista atrelada a interdisciplinaridade presente no fazer pedagógico de seus
docentes e discentes. A Instituição tem compromisso de promover a expansão educacional da
região através da oferta regular de vagas anuais e de oferecer ensino de graduação com
qualidade.
A qualidade do ensino promovido pelos cursos é assegurada por uma política de
graduação, capacitação e experiência dos professores e relevância teórico-metodológica dos
conteúdos curriculares ministrados em salas de aula e estendidos aos projetos de pesquisa,
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atividades de extensão e atividades complementares à formação do acadêmico, articula-se
com as diferentes áreas do conhecimento, preservando o caráter pluridimensional do ensino
superior universitário, impostos ao exercício profissional do bacharel, do licenciado, do
engenheiro e do arquiteto.
O Projeto Pedagógico dos Cursos repousa, assim, sobre um conjunto de princípios que
caracterizam suas identidades, quais sejam:
- Construção e reelaboração coletiva e continuada dos projetos de curso.
- Interação recíproca com a sociedade, reafirmando o compromisso como agente fundamental
da formação profissional.
- Busca permanente da unidade entre a teoria e a prática, exigindo para isso a incorporação de
professores e alunos em atividades práticas e de pesquisa e iniciação científica.
Para viabilização de tais princípios, definiu-se as seguintes metas:
- Flexibilizar os currículos dos cursos já existentes e dos que serão criados, de modo a
permitir maior participação dos estudantes em atividades de pesquisa e extensão, bem como
implementar disciplinas eletivas que ampliem sua formação cultural e humanística;
- Atualizar os currículos e práticas pedagógicas em sintonia com a evolução atual e futura do
mercado de trabalho e da região;
- Ampliar os números de convênios/projetos de formação continuada para docentes das redes
municipal, estadual e federal;
- Manter a articulação dos Cursos de graduação de licenciaturas com a educação básica e
profissional do Estado.
- Oferecer o curso de Complementação Pedagógica aos discentes desta IFES que possuem o
curso de Bacharelado.
 Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas
Metas a serem alcançadas:
- Revisar os Projetos Pedagógicos dos cursos – PPP´s com vistas a atender a reestruturação
acadêmico-curricular;
- Aprovar as reformulações curriculares no Conselho Superior;
- Ampliar o apoio pedagógico e técnico aos cursos em seu processo de inovação;
- Incluir a temática ambiental indígena, acessibilidade e étnico-racial em cursos de graduação;
- Publicar periodicamente as experiências de sucesso.
 Perfil do Egresso
A graduação, etapa inicial do ensino superior, constitui-se em lugar de produção,
construção e (re) construção de conhecimento com vista à formação do profissional cidadão
com perfil caracterizado pela autonomia profissional, sendo capaz de intervir e contribuir,
criativa e efetivamente, com sua área profissional e com a sociedade no qual está inserida.
A UNIFAP, desde a sua fundação, vem procurando acompanhar as transformações
da realidade, objetivando e participando no processo histórico quando da inclusão dos seus
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alunos no mercado do trabalho e no contexto social. Tem desempenhado um papel muito
importante como catalisadora do processo de formação de recursos humanos qualificados para
o Amapá e, por conseguinte para o Brasil.
Na perspectiva em atender tais finalidades a formação acadêmica vem propiciando
ao acadêmico, condições para exercerem efetivamente suas profissões de forma sólida,
autônoma e criativa. Vale salientar, que grande parte dos alunos tem sido aprovado, com
destaque, em concursos públicos, antes mesmo da conclusão de seu curso. Assim também tem
ocorrido na iniciativa privada.
Tais constatações são oriundas ainda de acompanhamento sem alimentação por meio
de banco de dados, o que se pretende implantar para facilitar o acompanhamento sistemático e
ágil, a fim de servir de indicador para elaboração de ações que visem melhorar a qualidade do
ensino e consequentemente contribuir efetivamente com o desenvolvimento do estado.
 Seleção de Conteúdos
Os conteúdos são selecionados de forma a garantir a formação acadêmica de acordo
com o objetivo de cada curso. Os componentes curriculares propiciam ao aluno buscar a
própria direção de seu processo formativo, aliado as sua características pessoais, estando estes
sob alguns princípios: respeito aos conhecimentos prévios dos alunos, incentivo aos docentes
a apresentarem propostas inovadoras para o enriquecimento do processo ensino
aprendizagem, superação da visão linear e hierarquizada de saberes, buscar continuamente a
interface entre ensino, pesquisa e extensão, equilíbrio entre os pressupostos da ciência, artes,
letras e tecnologia com as necessidades do homem e da sociedade.
 Princípios Metodológicos
Nossas ações acadêmicas são norteadas pelos princípios da transdisciplinaridade:
integração, autonomia, trabalho coletivo, solidariedade e democracia, sempre focadas na
formação do profissional, onde teoria e prática são entrelaçadas conduzindo a uma postura
investigativa do saber.
 Metodologia de Ensino
As exigências colocadas pela atualidade nos leva a repensar as formas tradicionais de
aprendizagem, do domínio da linguagem informacional e do desenvolvimento de
competências. Para tanto, é necessário o uso de metodologias que possibilitam a formação de
um profissional crítico e ético, capaz de identificar as determinantes sociais mais amplas que
condicionam sua prática e, condições materiais de intervenção na realidade. Este repensar
pressupõe uma alternativa metodológica que parte da problematização da realidade com a
finalidade de compreendê-la; de construir o conhecimento capaz de transformá-la; acentuar a
descoberta; a participação em grupo, a autonomia e a iniciativa.
A prática pedagógica, não consiste apenas na sala de aula e nem está restrita às
atividades de trabalho pedagógico isolado, mas se expande para o trabalho junto à
comunidade. Outro suporte metodológico relevante é a interdisciplinaridade como perspectiva
superadora do conhecimento estanque e fragmentado, contemplado de alguns recursos:
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- Estudo de caso
- Visitas “In Loco”
- Palestras
- Inter-relação das Disciplinas na Concepção e Execução do Currículo
- Sistema de Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem flexível de modo a possibilitar, ao
aluno, o desenvolvimento de habilidades de expressar-se de modo crítico e criativo frente aos
diferentes contextos e problemas sociais.
- Sistema de Auto Avaliação dos cursos, que integram a avaliação institucional, devidamente
acompanhado pela Comissão Permanente de Avaliação-CPA. A CPA acompanha os
desdobramentos do curso.
 Processo de Avaliação
A cultura avaliativa, inerente às ações educativas, é determinante para a melhoria e
gestão dos cursos que vem se traduzindo no conjunto de ações em andamento, permitindo um
diagnóstico aprofundado com indicações para a melhoria na definição do perfil do
profissional, na adequação curricular, em procedimentos metodológicos, desempenho docente
e discente, entre outros.
A padronização de instrumentos de avaliação institucional é primordial e deve
contemplar mecanismos de estudos e análise dos dados sobre ingressantes, evasão, tempo
médio de conclusão, formatura, relação professor/aluno e outros correlacionados.
Metas a serem alcançadas:
- Criar rotinas de acompanhamento e avaliação sistemática dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos de Graduação;
- Criar indicadores referenciais para acompanhamento dos efeitos das mudanças
implementadas nos cursos de graduação.
A padronização de instrumentos de avaliação institucional é primordial e deve
contemplar mecanismos de estudos e análise dos dados sobre ingressantes, evasão, tempo
médio de conclusão, formatura, relação professor/aluno e outros correlacionados.
 Princípios Metodológicos e Práticas Pedagógicas Inovadoras
As ações acadêmicas são permeadas por princípios da transdisciplinaridade:
integração, autonomia, trabalho coletivo, solidariedade e democracia que permita a açãoreflexão, sempre focadas na formação do profissional, onde teoria e prática são entrelaçadas
conduzindo a uma postura investigativa do saber.
Nesta ótica, o esforço metodológico para a formação passa pela compreensão das
diversas teorias que orientam o fazer profissional em cada área a fim de seguramente aplicar
metodologia que possibilite assegurar conhecimentos e habilidades básicas que caracterizam
um profissional competente, dentro de uma perspectiva crítica e transformadora, voltada à
emancipação humana.
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Metas a serem alcançadas:
- Ampliar e fortalecer o uso de novas metodologias e tecnologias nos cursos de graduação;
- Implantar e implementar Programas de tutoria e monitoria;
- Desenvolver propostas curriculares integradoras;
- Utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle;
- Implantar laboratórios de informática por área de conhecimento na graduação.
 Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares
O Estágio Curricular, a prática e as atividades Complementares são atividades de
ensino de caráter formativo que constitui parte do processo de aprendizagem teórico-prático.
Portanto, estes estão contemplados nas propostas pedagógicas dos cursos oferecidos
na UNIFAP, permeando o curso de graduação a partir da segunda metade do transcurso
curricular objetivando a transformação do pensamento em ação, sendo percebido como
atividade pedagógica, planejada e supervisionada.
A Prática entendida como componente curricular integrador com o objetivo de se
constituir em um espaço que permita diferentes articulações entre os elementos da formação e
garanta a inserção do aluno no ambiente profissional, assegurando a articulação prática dos
saberes trabalhados ao longo do curso de formação.
As Atividades Complementares são outras formas de atividades acadêmico-cultural
que visam promover ao aluno autonomia na configuração de sua formação. Sendo
desenvolvidas ao longo do curso, para efeito de complementação da formação profissional,
integradas a proposta curricular do curso. Tais atividades incluem: monitorias, eventos
técnicos ou científicos, estágio em iniciação científica, elaboração, coordenação execução de
projetos, extensão universitária, oficinas, elaboração de material didático, apresentação de
seminários, estudo em laboratório de informática, tendo o objetivo de integrar o aluno aos
diversos campos de atuação profissional.
Quanto à política de participação dos estudantes no âmbito da PROGRAD, a
atividade mais acentuada é o estágio que ocorre de forma remunerada ou não de acordo com o
convênio firmado.
Metas a serem alcançadas:
- Avaliar a sistemática e acompanhamento do estágio pela Divisão de Estágio e coordenação
de cursos;
- Analisar o rendimento obtido pelo acadêmico no estágio;
- Ampliar ofertas de estágio em órgãos e empresas.
 Políticas de Educação Inclusiva
Nossas ações são fundamentadas nos princípios e diretrizes que respeitem e incluam
as diferenças em todos os sentidos, sejam elas culturais, de diversidade e formas de
conhecimento, de pluralidade nas formas e ritmos de aprender.
Norteada por esse princípio plural, a UNIFAP tem como meta promover ações que
inclua pessoas em geral, de forma garantir pleno desenvolvimento profissional de todos que
busquem educação universitária.
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Em atendimento a essa premissa, a UNIFAP, estabelece como metas:
- Estruturar política de educação inclusiva;
- Promover constante debate sobre as formas de inclusão e integração dos grupos excluídos;
- Adequar da infraestrutura, recursos humanos e materiais, adequando ás instalações físicas
(colocação de rampas de acesso) e estar atenta às necessidades educativas especiais;
- Constituir e potencializar vivências pedagógicas de respeito à diversidade sociocultural e a
convivência humana;
- Adquirir e adaptar mobiliários;
- Elaborar a reprodução de material pedagógico de orientação para acessibilidade e formação,
através de cursos e seminários.
Constatado que o número de alunos com deficiência sensorial e física inseridos na
UNIFAP vinha aumentando consideravelmente, e a instituição não oferecia condições
adequadas de acessibilidade, em junho de 2007, a UNIFAP firmou o Termo de Adesão, ao
Programa Incluir com o Projeto: Acessibilidade na Educação Superior nos termos do Edital
nº03, vinculado a Secretaria de Educação Especial- SEESP e Secretaria de Educação
Superior-SESU/MEC.
O referido projeto criou o Núcleo de Acessibilidade para garantir o pleno acesso das
pessoas com necessidades educativas especiais ao currículo, métodos e técnicas e recursos
educativos, além de garantir o pleno acesso à estrutura física e tecnológica da UNIFAP.
Assim o núcleo vem oferecendo condições pedagógicas e instrumentais aos discentes
com deficiências, além de promover a autonomia intelectual e pessoal.
Entre as perspectivas do núcleo estão previstas estabelecimento de parcerias com a
Promotoria de Justiça e da Cidadania de Macapá, bem como governos estadual e municipal
para avançar nas discussões com a sociedade sobre as necessidades especiais e promover
cursos que possam oferecer subsídios para a mudança de paradigma rumo à inclusão.
 OFERTAS DE CURSOS E PROGRAMAS
Graduação
A análise entre vagas oferecidas e a demanda por ensino superior, demonstra a
limitada oferta de vagas na Instituição. Nesse aspecto, percebe-se que nos últimos cinco anos
a UNIFAP apresenta uma expansão de vagas, ainda que reduzida, frente a referida demanda.
O atual padrão de oferta de cursos na UNIFAP é predominantemente concentrado no
período diurno, com exceção do curso de Direito que dispõe de turmas somente no período
noturno.
Diante dessa singularidade, existe a premente possibilidade de oferta de vagas no
período noturno nos cursos existentes e naqueles que serão criados.
- Alcançar a matrícula projetada na graduação de 6.647;
- Aumentar em 615 o nº de vagas;
- Expandir 50 vagas nos cursos existentes;
- Duplicar a oferta de 440 vagas para ingresso, especialmente no período noturno;
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- Identificar o número de vagas disponibilizadas para transferências externas aproximando
esse número do número real das vagas produzidas por evasão de alunos;
- Aperfeiçoar o processo de controle acadêmico;
- Definir estratégias para diagnosticar as causas da evasão e criar estratégias para superá-las;
- Flexibilizar os currículos dos cursos já existentes e dos que serão criados, através de redução
de carga horária, presencial em sala de aula, de modo a permitir maior participação dos
estudantes em atividades de pesquisa e extensão;
- Aumentar a mobilidade estudantil entre os cursos e áreas da UNIFAP, bem como em relação
a outras instituições federais de ensino superior;
- Implantar a Política de Ação Afirmativa para acesso e permanência.
Programa de interiorização:
Com o objetivo de atender as regiões mais distantes do Estado a Universidade aos
poucos tem buscado investimentos de recursos anualmente para construção de instalações
físicas, com vista à implantação de Cursos regulares permanentes, contrário dos atuais que
funcionam em sistema modular através de Programa de Interiorização.
Atualmente a UNIFAP possui os Campi nos municípios de Oiapoque, Laranjal do
Jarí, Santana e futuramente nos municípios de Mazagão e Amapá com ações de criação de
cargos e funções administrativas, obras e instalações, equipamentos, contratação de pessoal
técnico-administrativo e docente, a serem desenvolvidas a partir de 2010 com recursos
orçamentários e extra orçamentários do Governo Federal.
Não se pode pensar em desenvolvimento para estado do Amapá se não houver a
consolidação da expansão da Universidade ao interior, haja vista as dificuldades com mão-deobra qualificada, além das ações de pesquisas que trarão desenvolvimento para essas regiões e
que facilitarão os investimentos públicos e privados nas diversas áreas sociais e econômicas.
Ainda, mais, cumpre-se o papel Institucional na oferta de Curso Superior a uma
demanda de jovens que concluem o ensino básico e ficam impedidos da continuidade dos seus
estudos e de sua qualificação para o mercado de trabalho local.
A Universidade projeta a estruturação dos Campi Norte em Oiapoque, Sul em
Laranjal do Jarí, Santana e futuramente em Mazagão e Amapá para consolidação da sua
expansão ao Interior do Estado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Com essa estruturação, objetiva-se especificamente:
- Criar novos cursos de graduação e implementação dos já existentes para o desenvolvimento
social e econômico das regiões abrangentes;
- Desenvolver projetos de pesquisa e de extensão nas diversas aéreas do conhecimento,
aproveitando as potencialidades da região;
- Permitir a participação contínua de estudantes em ações de integração com a comunidade
para contribuir com a formação de profissionais comprometidos com os problemas regionais.
- Oferecer condições administrativas para o desenvolvimento de todas as ações institucionais
da UNIFAP nos Campi do Interior.
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O Campus Norte, no município de Oiapoque, possui apenas o Curso Regular de
Licenciatura Plena em Educação Escolar Indígena que atende especificamente os povos
indígenas do Estado do Amapá e parte do Pará.
A UNIFAP diante da crescente demanda de jovens oriundos do Ensino Médio para
ingresso no Ensino Superior em cursos voltados ao desenvolvimento da região, e dado o
potencial natural e de intercâmbio com a Guiana Francesa em diversos aspectos, formulará
propostas para criação do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.
No Campus Sul, deu início ao Curso de Licenciatura de Educação do Campo –
PROCAMPO, com 60 alunos. Em face da demanda oriunda do ensino médio na região tem
requerido junto aos gestores da Universidade a implantação de novos cursos em caráter
permanente que permitam a qualificação de mão de obra local para garantia do
desenvolvimento social e econômico da região do Vale do Jarí. Nesse sentido, a Universidade
estima implantar o Curso de Licenciatura em Pedagogia que deverá funcionar em caráter
regular, formar novos professores e técnicos capazes de contribuir com a educação da região
para o alcance de índices bem melhores no atendimento e na qualidade do ensino.
Futuramente no Campus Mazagão, localizado no município de Mazagão, no Sul do
Estado do Amapá, a UNIFAP pretende, em 2011, criar o Curso Tecnológico das Ciências da
Terra, que possibilitará o desenvolvimento agrário da região, vocação presente na economia
local.
O Campus Santana, localizado em Santana que é um município no sudeste do Estado
do Amapá, foi instituído pela Resolução nº 019/2006 – CONSU, e é o primeiro Campus fora
de sede a ofertar curso no sistema regular. Este Campus possui instalações próprias, sendo
instalado efetivamente no ano de 2005 com o curso de Arquitetura e Urbanismo. A partir
deste ano abrigará outros cursos na área das engenharias.

Estrutura administrativa:
Para funcionamento dos Campi do Interior necessita-se oferecer condições de
infraestrutura com capacidade de atendimento interno e externo. A oferta de cursos de
graduação com qualidade começa na sua estrutura física, de pessoal, administrativa e
pedagógica.
Nenhum fim será alcançado sem a definição de meios para alcançá-lo. A Estrutura
Administrativa proposta visa dar suporte ao bom desenvolvimento das atividades fins da
Universidade quer seja na Graduação, Pesquisa e 8. Para isso estamos propondo uma
Coordenação Geral do Campus subordinada ao Departamento de Interiorização que
coordenará e acompanhará todas as atividades desses Campi, e que fará os encaminhamentos
necessários a administração superior através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a qual
está subordinado, conforme Regimento Interno da UNIFAP. Para melhor desempenho e
descentralização administrativa dos Campi em referência contaremos com três Coordenações
de Gestão e suas divisões e seções para atenderem as atividades fins e meio da Universidade,
conforme proposta já apresentada.
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 Pós-graduação
A oferta de cursos e programas de pós-graduação se dará em consonância com a
expansão das atividades de graduação nesta Universidade e dentro desse contexto as
prioridades a serem efetivadas são as seguintes:
1) Programa de Apoio a Pós-Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior
(PAPG-IFES), o qual tem como objetivo consolidar e expandir os programas de formação de
pós-graduação nas instituições federais de ensino superior:
 Colégio de Aplicação
Devido a necessidade de um campo de aplicação para os conhecimentos produzidos
nas licenciaturas, ocasionada pelo fortalecimento do tripé ensino, pesquisa extensão e pela
grande expectativa da comunidade interna e externa desta Universidade, a gestão da Unifap
através da Pró-Reitoria de Graduação criou a Escola de Aplicação. Para garantir o
funcionamento da referida escola foi firmado um convênio com a Secretaria Municipal de
Educação de Macapá com duração de 10 anos para o período que compreende 2010 a 2020.
1.4 Infraestrutura
O Organograma da UNIFAP carece de reformulação no que diz respeito à
distribuição dos cargos, considerando a necessidade dos diferentes setores, no que concerne à
criação de novas unidades e de novos cursos ocorrida ao longo dos vinte anos de criação desta
Instituição. Esta necessidade é uma das prioridades para viabilizar e melhorar as atividades
acadêmicas e administrativas. Há necessidades também, de investimento na manutenção e
ampliação dos Campi da UNIFAP. No entanto, entende-se que a ampliação física da
Instituição deve estar orientada no Plano Diretor a ser elaborado pela comunidade
universitária e submetido à apreciação das instâncias deliberativas competentes da UNIFAP.
Metas gerais a serem alcançadas para toda a estrutura física da instituição:
1) Implantar a um padrão de projetos para futuras construções objetivando a
economia de energia, o uso inteligente da água, facilidade de manutenção e expansão e a
acessibilidade a todos;
2) Reestruturar a rede de drenagem de água pluvial e esgoto dos Campi;
3) Executar o projeto paisagístico e urbano;
4) Expandir o Programa de Acessibilidade a todas as unidades da UNIFAP;
5) Estabelecer um programa de reestruturação e modernização da manutenção
predial, organizando uma rotina de manutenção que atenda principalmente a prevenção e o
melhoramento dos sistemas existentes, funcionando por meio eletrônico com redução do
tempo de atendimento conforme os níveis de prioridades;
6) Elaborar o Plano Diretor visando nortear a utilização dos espaços e traçar metas de
desenvolvimento e expansão;
7) Implantar um sistema de vigilância integrada utilizando os recursos eletrônicos
objetivando a garantia do patrimônio público e a integridade física da comunidade acadêmica;
8) Executar a reestruturação da rede elétrica dos Campi existentes;
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9) Estabelecer um programa de manutenção e modernização dos sistemas de
refrigeração dos Campi.
 INFRAESTRUTURA FÍSICA
A UNIFAP está organizada em quatro (04) Campi, assim denominados: Campus
Marco Zero do Equador, Campus Santana, Campus Norte (Oiapoque) e Campus Sul (Laranjal
do Jari).
Campus Marco Zero do Equador localizado na área urbana da capital, possui
929.517 ,00 m2 de área, porém apenas 31.623,40 m2 edificados, onde funcionam 20 (vinte)
cursos regulares hoje ofertados pela UNIFAP. Onde estão localizados as principais unidades
administrativas e acadêmicas: Reitoria, Pró- Reitorias de Administração e Planejamento,
Graduação, Pós-Graduação e Assuntos Comunitários; Assessoria Especial de Engenharia e
Arquitetura, Departamento de Processo Seletivo, Biblioteca Central, Coordenações dos
Cursos, Auditório Multiuso, Almoxarifado, Unidade Básica de Saúde, Juizado Especial,
Centro de Lazer e Vivência, Quadra de Esportes, Piscina, Blocos de Salas de aula;
Laboratórios dos cursos de Letras, Artes, Pedagogia, Licenciatura e Bacharelado em Ciências
Biológicas, Licenciatura e Bacharelado em História, Geografia, Matemática , Física,
Educação Física, Secretariado Executivo, Enfermagem, Ciências Sociais, Direito, Ciências
Ambientais, Ciências Farmacêuticas, Engenharia Elétrica e Medicina.
Campus Universitário Santana está localizado na área urbana do segundo município
mais populoso do Estado, possui 20.000 m2 de área, e 1.280 m2 de área edificada, em quatro
blocos distribuídos entre salas administrativas, Biblioteca Setorial, Salas de Aula e
Laboratórios, utilizados pelo Programa de Interiorização, onde funciona o curso de
Arquitetura e Urbanismo.
Campus Universitário Sul (Laranjal do Jari) está localizado no município de Laranjal
do Jarí, extremo sul do Estado, terceiro município mais populoso, com 6.000 m2 de área, e
tendo 640 m2 de área edificada, distribuídos em Sete (07) salas de aula, e um bloco
Administrativo, utilizado pelo Programa de Interiorização onde funciona o curso de
Licenciatura Plena em Educação do Campo – PROCAMPO.
Campus Universitário Norte (Oiapoque), localiza-se no município de Oiapoque,
extremo norte do Estado e do país, têm 7.200 m2 de área, e 540 m2 de área construída,
utilizado pelo Programa de Interiorização, onde funciona o Curso de Licenciatura Plena em
Educação Escolar Indígena. Atualmente o Campus funciona com três turmas de acadêmicos
de nove etnias e destina-se especificamente a formação de professores indígena.
Estrutura física:
Localizado na BR 316, km 02, Bairro Universidade na cidade de Oiapoque o
Campus Universitário Norte possui 06 salas de aula; 04 banheiros sendo 02 masculinos e 02
femininos e 01 sala administrativa.
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 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA
Com vistas à implantação das Faculdades Integradas, novos cursos e a qualidade de
ensino tem-se como metas prioritárias:
- Realizar concurso público para efetivação de docentes, no quadro permanente da instituição
preferencialmente com dedicação exclusiva e com doutorado;
- Criar Política de qualificação permanente para professores e técnico-administrativos;
- Garantir condições pedagógicas para acesso e permanência das pessoas com necessidades
especiais;
- Ampliar a atualização do acervo;
- Implementar a implantação de novos serviços na Biblioteca Central;
- Implantar Bibliotecas Setoriais (Biblioteca da Pós-Graduação e dos Campi, a partir de
2012);
- Criar Política de atualização dos recursos tecnológicos para as atividades de ensino (TV,
DVD, projetor multimídia, Datashow e notebook);
- Adquirir equipamentos na área de informática com vista a montar a CPD na área do
Departamento do Processo Seletivo e Concurso;
- Priorizar a implantação e melhoria das instalações físicas e de laboratórios, readaptação de
ambientes como eliminações de barreiras arquitetônicas, possibilitando o uso do Campus por
pessoas portadoras de necessidades especiais;
- Investir na área poliesportiva com a implantação da piscina, laboratórios para Educação
Física;
- Dar suporte necessário a implementação das ações desenvolvidas na rede da Unidade Básica
de Saúde – UBS;
- Implementar plano editorial e de divulgação.
 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO AOS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Esta IES tem o compromisso na adequação da infraestrutura ao atendimento ao
acesso e uso das unidades da Universidade pelos portadores de deficiências adequando as
instalações físicas (colocação de rampa de acesso corre mão e outros acessos.
De acordo com a proposta da portaria normativa n. 14- Ministério da Educação, de
24 de abril de 2007, cria o “Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior”,
viabilizando a implementação do Decreto n 5.296/2004, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade as pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, proporcionando condições de acesso e utilização a todos os
estabelecimentos de ensino de qualquer nível e modalidade publica e privada. Em
consonância com este programa do MEC, a UNIFAP iniciou as adaptações nas dependências
de suas instalações, corredores de acessos, banheiros e incluindo nos projetos de construções
de futuras instalações.
Meta a ser alcançada 2010-2014:
-Expandir a acessibilidade a todas as dependências do Campus Marco Zero, e ampliando a
proposta a todos os outros Campi da UNIFAP;
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 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
A comunicação e divulgação dos programas e projetos realizadas pela instituição são
de fundamental importância para assegurar à comunidade acadêmica e à sociedade de um
modo geral a visibilidade e a transparência das ações desenvolvidas pela Instituição.
1.5 Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional
- Acompanhar sistematicamente os indicadores de desempenho acadêmico através dos
seguintes instrumentos:
 SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior;
 PingIFES – e-MEC - Plataforma Integrada para Gestão das IFES e Sistema
Eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior.
- Criar plano para acompanhamento do Projeto Pedagógico, necessidades de infraestrutura,
demandas de equipamentos, concursos públicos para contratação de docentes e funcionários;
- Ampliar a assistência estudantil, a fim de evitar evasão;
- Criar um programa de acompanhamento pela PROGRAD e PROEAC dos alunos, de modo a
identificar os cursos e disciplinas que apresentam maiores dificuldades por parte dos alunos
em termos de reprovação.
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2. Introdução
É fato que na última década o Brasil vem vivenciando um período de expressiva
evolução social e econômica que impôs mudanças nas diversas áreas do desenvolvimento
nacional. Dentre estas, a educação também passa por uma transformação estruturante. Uma
das práticas de desenvolvimento da educação utilizada pelo MEC está na instituição da
Plataforma Paulo Freire (PARFOR), que integra o Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica, implantando através do decreto 6.755, de 29 de janeiro de
2009.
De acordo com o Ministério de Educação, o Plano Nacional de Formação é destinado
aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem formação
adequadas à LDB, oferecendo cursos superiores públicos, gratuitos e de qualidade, com a
oferta cobrindo os municípios de 21 estados da Federação, por meio de Instituições Públicas
de Educação Superior, Federais e Estaduais, dentre estas, a Universidade Federal do AmapáUNIFAP, como também por meio de Universidades Comunitárias.
A necessidade do projeto político de um curso é óbvia, pois ele permite apresentar
publicamente os princípios norteadores do funcionamento do curso, e contribui para organizar
as atividades dentro de orientações coerentes e fundamentadas, pretendendo dar coerência às
relações entre áreas de atuação do curso, estratégias pedagógicas, estrutura curricular, elenco
de disciplinas, qualificação docente e métodos de avaliação.
Assim, o presente documento denominado PROJETO POLÍTICO DO CURSO
(PPC) em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amapá tem
por objetivo apresentar, de forma objetiva, as características do curso, desde sua estrutura
física, matriz curricular, corpo docente, integralização de créditos e demais diretrizes que
orientam seu funcionamento, até as relações do egresso com as demandas da sociedade.
As diretrizes curriculares do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do
PARFOR seguem as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação da Universidade
Federal do Amapá, as quais estabelecem um conjunto de princípios, fundamentos
metodológicos e procedimentos acadêmicos que devem subsidiar a organização curricular dos
cursos de graduação da instituição, observando o disposto na legislação federal pertinente.
Este documento trata de uma proposta de trabalho elaborada com o engajamento dos
diversos segmentos do curso de Ciências Biológicas (docentes, técnicos e discentes) e
Técnicos em assuntos educacionais da UNIFAP.
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3. Justificativa
Os registros oficiais obtidos pelo Ministério da Educação (2010) para o
desenvolvimento da educação básica da região Amazônica revelam que esta região apresenta
os mais baixos índices do país. Dentre as várias causas para este quadro está a falta de
professores com formação de nível superior nas suas respectivas disciplinas, somados à
presença de professores atuantes, com formação inadequada.
Ainda de acordo com o censo educacional (MEC, 2010) as disciplinas de Biologia e
Ciências figuram entre as que apresentam maior déficit em termos de professores
qualificados. No estado do Amapá, esta realidade também é registrada tanto na capital quanto
nos demais municípios (zonas urbanas e rurais), mesmo tendo três cursos de formação de
professores de ciências e biologia em três instituições (uma pública federal (UNIFAP) e duas
particulares) no estado.
As estimativas de demanda de professores de biologia e ciências na época da
implantação do curso de Ciências Biológicas da UNIFAP (2000) apontavam uma carência de,
pelo menos, 300 professores para o estado do Amapá para aquele ano (SEED, 1998). Com o
passar de uma década, esta demanda pouco foi atendida, o que impõe cada vez mais a
implantação de cursos de qualificação superior na área em questão, pois a formação é
demorada, em média 3,5 anos. No Amapá a demanda é tão grande que as sucessivas gestões
governamentais, tanto municipais quanto estadual, oferecem concursos com mais vagas para
professor de ciências e biologia do que para as demais áreas do conhecimento.
É importante ressaltar que o campo de conhecimentos pertinentes às Ciências
Biológicas é um dos que mais tem evoluído em termos de crescimento na construção do
conhecimento nas últimas décadas. Todas essas considerações, aliadas ao aumento
populacional natural do estado e pelo processo de imigração, aumentam as demandas de
educação.
Diante disso, a intensificação de implantação de programas e processos que
envolvam a formação de professores de ciências e biologia no Amapá torna-se uma situação
imprescindível. Assim, o Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amapá
resolveu aderir ao Programa Plataforma Paulo Freire (PARFOR), objetivando atender as
demandas atuais e futuras de formação e qualificação profissionais de professores de ciências
e biologia no estado do Amapá, através do Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (PARFOR) instituído pelo Governo Federal em 2009 (Portaria Normativa
MEC n° 9, de 30/06/2009), que visa garantir a formação inicial e continuada a todos os
profissionais da educação básica, exigida por Lei (LDB 9394/96).
Assim, está clara e justificável a oferta do curso de Licenciatura Plena em Biologia
da Universidade Federal do Amapá pelo programa PARFOR, ressaltando que a formação
destes profissionais é uma condição sine quae non para uma mudança positiva, concreta e
efetiva no atual quadro da educação do estado do Amapá e do país.
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4. Contextualização do Curso
4.1 Forma de Ingresso ao Curso
Os professores interessados em ingressar no curso de Licenciatura Plena em Ciências
Biológicas da UNIFAP deverão fazer sua inscrição por meio do Sistema Informatizado de
Gestão da Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério desenvolvido pelo
MEC denominado Plataforma Paulo Freire, onde também terá seu currículo cadastrado e
atualizado.
A partir da pré-inscrição dos professores e da oferta de formação pelas IES públicas,
as secretarias estaduais e municipais de educação terão na Plataforma Freire um instrumento
de planejamento estratégico capaz de adequar à oferta das IES públicas à demanda dos
professores e às necessidades reais das escolas de suas redes. A partir desse planejamento
estratégico, as pré-inscrições são submetidas pelas secretarias estaduais e municipais às IES
públicas, que procederão à inscrição dos professores no curso na Coordenação Geral do
PARFOR/UNIFAP.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que
coordena todo o processo e avalia a qualidade (conf. Despacho, Of. No
087/2009/DEB/CAPES).

Número de vagas: Serão ofertadas por turma 40 vagas.
Turno de funcionamento: O curso funcionará em regime integral (manhã/tarde).
Habilitação: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.
Duração do Curso: O curso terá duração de 08 (oito) módulos.
Período mínimo e máximo de integralização: O curso deverá ser integralizado no mínimo
em 08 (oito) módulos e no máximo 16 (dezesseis) módulos.
Carga horária total do curso: O curso terá duração de 3.285 horas/aula o que corresponde a
2.847,5 horas/relógio.
Obs.: Para o cálculo da carga horária (hora/relógio) somou-se a carga horária das disciplinas presenciais e
semipresenciais (Prática de Ensino), multiplicou-se por 50 e dividiu-se por 60 e o resultado somou-se com
a carga horária dos componentes curriculares (Estágio Supervisionado e Atividades Complementares).

4.2 Regime Acadêmico
Devido o público-alvo do curso Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ser
professores da rede de ensino pública que estão em atividades docentes. A oferta das
disciplinas deverá ser presencial nos meses de recesso escolar municipal e estadual, o regime
letivo deve ser modular presencial. Assim, os módulos ocorrerão no início de janeiro até a
segunda quinzena de fevereiro e todo o mês de julho, totalizando oito módulos (Apêndice I).
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5. Organização Didático-Pedagógica do Curso
5.1 Objetivos do Curso
5.1.1 Geral
Formar professores que atuam na educação ministrando as disciplinas ciências ou
biologia sem possuírem formação acadêmica e possibilitar uma melhor qualificação para
aqueles que já tenham graduação em outras áreas, mas que estejam ensinando as referidas
disciplinas na Educação Básica (Município e Estado).
5.1.2 Específicos
 Possibilitar aos formandos uma sólida base de conhecimentos, de modo a
capacitá-los a resolução de uma ampla gama de problemas locais, regionais e
nacionais na área das Ciências Biológicas e correlatas, possibilitando aos
mesmos aplicarem os conhecimentos adquiridos e produzidos durante o curso, a
partir da integração entre ensino, pesquisa e extensão;
 Formar profissionais comprometidos com as questões da realidade social de um
modo crítico e transformador para o exercício da docência na educação básica.
 Formar profissionais que façam uso pedagógico das novas linguagens e
tecnologias, aplicando-as no ensino e na gestão escolar de forma a promover
uma aprendizagem efetiva.
 Capacitar profissionais, com relevante competência na sua práxis estimulando
seus alunos a desenvolver um caráter científico, crítico e reflexivo;
 Oferecer possibilidade de atualização curricular, visando uma formação
continuada que busque atender às necessidades do contexto sócio- históricocultural, científico e político onde o mesmo atuará profissionalmente, assim
como contribuir para o processo de inclusão educacional e social;
5.2 Perfil do Profissional Egresso
O perfil que o egresso do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) do PARFOR
deverá está fundamentado nas referências legais que orientam a proposta pedagógica do
curso, como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para os Cursos de Graduação em
Ciências Biológicas (Parecer CNE/CES 1.301/2001; Resolução CNE/CES 07/2002) e as que
estabelecem as diretrizes para a formação dos professores nos cursos de graduação (Pareceres
CNE/CP 09/2001, 27/2001 e 28/2001; Resoluções CNE/CP 01 e 02/2002). Tais documentos
expressam de forma clara aspectos relacionados aos saberes da Biologia e Ciências, o perfil
do profissional habilitado na atividade docente e das normas para a implantação e
desenvolvimento de cursos de formação.
O egresso do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) do PARFOR deverá
possuir uma formação básica, sólida e ampla, com adequada fundamentação teórica e prática
que inclua o conhecimento da diversidade dos seres vivos, a sua organização em diferentes
níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas e as suas respectivas distribuições e relações
com o ambiente em que vivem. Esta formação deve proporcionar o entendimento do processo
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histórico de construção do conhecimento na área biológica, quanto aos conceitos, princípios e
teorias.
O egresso do curso deverá compreender o significado das Ciências Biológicas para a
sociedade e ter consciência de sua responsabilidade como educador nos vários contextos do
campo de trabalho e do seu papel na formação de cidadãos. O curso deve, ainda, propiciar o
conhecimento da realidade em que o profissional irá atuar, buscando uma formação capaz de
torná-lo um agente transformador dessa realidade, em direção da melhoria da qualidade de
vida da população, assumindo responsabilidade quanto à preservação da biodiversidade como
patrimônio da humanidade.
Segundo o Conselho Federal de Biologia, o Licenciado tem como mercado de
trabalho o ensino de Biologia nos diferentes níveis, atuando predominantemente no ensino
básico. O licenciado (professor de Ciências e de Biologia) deve ter plena convicção do poder
da educação como instrumento de transformação social. Portanto o egresso deste curso deverá
estar preparado para, aliando o conhecimento existente e as técnicas pedagógicas, avançar em
direção à qualidade. Enfim, deve ser um profissional capacitado como educador, responsável
pelo aperfeiçoamento do processo educativo, do sistema educacional do país e crítico dos
processos históricos da evolução da educação visando sempre um ensino ativo e participativo
que estimule nos alunos a capacidade de pensar, lógica e criticamente.
5.3 Competências e Habilidades
Levando em consideração a área de atuação e o exercício Profissional proposto pelo
Conselho Federal de Biologia, o curso de graduação em Licenciatura Plena em Ciências
Biológicas da Universidade Federal do Amapá estará preparando seus profissionais para atuar
no amplo, emergente, crescente e em contínua transformação campo das Ciências Biológicas,
o qual deverá ter competências e habilidades para:
 Planejar e desenvolver diferentes experiências didáticas no ensino de Ciências
e Biologia, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas;
 Elaborar e/ou adaptar materiais didáticos de naturezas diferentes, identificando
seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais;
 Participar da elaboração e desenvolvimento de atividades do ensino de
Ciências e Biologia.

5.4 Estrutura Curricular
A estrutura do curso considera alguns princípios básicos preconizados pela LDB,
especialmente no que diz respeito a:
- Multiplicidade de dimensões da formação humana dos futuros professores;
- Existência de um campo epistemológico próprio da educação que envolve o
conhecimento pedagógico, os diferentes espaços educativos, em especial a escola, como
objeto privilegiado de investigação.
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A Resolução CNE/CP 2 (19/02/2002) em seu artigo 1º, estabelece que a carga
horária dos cursos de licenciatura deve integralizar, no mínimo, 2.800 horas nas quais deve
haver uma articulação teoria-prática.
A Estrutura Curricular do Curso de Ciências Biológicas/PARFOR possui 3.285
horas/aula e 2.847,5 horas/relógio, sendo (Apêndice II):
- 1635 horas distribuídas em disciplinas especificas;
- 570 horas distribuídas em disciplinas pedagógicas;
- 1080 horas distribuídas nas disciplinas semipresenciais e componentes curriculares
(420 horas de Prática de Ensino; 420 horas de Estágio Supervisionado; 240 horas de
Atividades Complementares).
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5.5 Representação Gráfica de um Perfil de Formação
CURSO DE GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Disciplinas Presenciais
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Paleontologia

45

07
Metodologia do
Ensino de
Biologia e de
Ciências
60
Ecologia Geral

60
Botânica II

60

Parasitologia
Geral

60
LIBRAS

60
Antropologia
Biológica

60
TCC

60

60

Biogeografia

45

45
Biologia da
Educação

60
Microbiologia e
Imunologia

60

45
Evolução

60

POLEB

45

Histologia
Comparada
75

195h

60
Oceanografia e
Limnologia

Botânica I

Zoologia I

60

330h

03
Bioquímica I

C. H.
TOTAL
2.205
147
08
Educação
Ambiental

390h

60

240h

375h

180h

315h

180h
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Disciplinas Semipresenciais e Componentes Curriculares*

01

INTEG. CURRICULAR
CARGA HORÁRIA
CRÉDITOS
02
03
Prática de
Ensino em
Biologia I

1.080
72
04
Prática de
Ensino em
Biologia II
105

05
Prática de
Ensino em
Biologia III
105

06
Prática de Ensino
em Biologia IV
105

105
Estágio
Supervisionado
nas séries finais
do Ensino
Fundamental*
210

07
Estágio
Supervisionado no
Ensino Médio*
210

08

Atividades Complementares (configuram em módulo livre, logo o acadêmico poderá integralizar o componente no decorrer do curso). *
240

105h
105h
105h
315h
210h
Obs.: Para o cálculo da carga horária (hora/aula) somou-se a carga horária das disciplinas presenciais e semipresenciais, multiplicou-se
por 50 e dividiu-se por 60 e o resultado somou-se com a carga horária dos componentes curriculares (Estágio Supervisionado e
Atividades Complementares).
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5.6 Conteúdos Curriculares / ementas
As competências básicas do currículo esta fundamentado na capacidade de aprender,
na organização de conhecimentos e habilidades, na capacidade de relacionar a teoria com a
prática e na preparação para o trabalho e cidadania. Os conteúdos curriculares devem ser
entendidos como meios para estabelecer competências cognitivas e sociais.
O currículo é estruturado na interdisciplinaridade e contextualização. Mantendo uma
ligação com outros conhecimentos. Realizar relações entre o conhecimento empírico e o
conhecimento cientifico demanda a concretização dos conteúdos curriculares em situações
que envolvam o cotidiano do acadêmico e de um ensino com situações da vida profissional.
A construção das ementas das disciplinas do curso de ciências biológicas (Apêndice
III) perpassa pela associação entre a teoria e prática com ênfase a aplicabilidade social.
5.7 Metodologia de Ensino
O Curso de Ciências Biológicas prioriza a qualidade do ensino, sendo o professorformador um facilitador da aprendizagem, através do uso de metodologias variadas.
Nos últimos anos, métodos de ensino estão sendo adotados de caráter inovador e
diversificados, associados às aulas expositivas, promovendo uma assimilação crítica e ativa
dosa conteúdos.
Segue abaixo, os métodos de ensino utilizados pelos professores-formadores:
1. Aula expositiva;
2. Aulas práticas em laboratórios específicos;
3. Estudos de casos;
4. Workshop ou oficinas;
5. Seminários;
7. Atividades práticas (pesquisas e projetos de extensão);
8. Visitas técnicas (observação da realidade, expressando opiniões e posições
fundamentadas e soluções de problemas através de relatórios e seminários).
5.8 Apoio Pedagógico ao Discente
Para efetivar uma proposta de apoio pedagógico aos alunos, desatrelada de
paternalismo, é importante que essas ações estejam intimamente ligadas às atividades
curriculares. Esse apoio acontece para o professor-estudante de Biologia através da atuação
dos professores-formadores na condução das aulas teóricas e práticas, oficinas, seminários e
nas orientações do Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Curricular Supervisionado. Os
alunos exercem atividades de iniciação em pesquisa, o que facilita o desenvolvimento de
diversas capacidades, dentre elas, a autonomia para aprender.
Essas ações dos professores do colegiado de Biologia tem foco na pedagogia
histórico-social que direciona encaminhamentos didáticos nas próprias ações curriculares,
tornando a aprendizagem mais significativa e as relações entre alunos e professores. Isso tem
como consequência, a melhoria da autoestima dos alunos, pois ficam satisfeitos com sua
conduta de estarem agindo de acordo com os valores ligados à dedicação, empenho,
persistência, colaboração, entre outros. Sabe-se que a autoestima tem uma relação direta com
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a participação das pessoas envolvidas, o que eleva a importância da execução de atividades
pelos alunos.
Existem valores que são fundamentais de serem vivenciados pelos alunos, nas
próprias atividades curriculares, tais como disciplina na execução de tarefas que se dispôs,
capacidade de se colocar no lugar do outro, justiça nas trocas com as pessoas, lealdade,
colaboração, persistência na busca de informações para a realização de trabalhos, dentre
outros. Os professores podem participar ativamente da construção desses valores se
conseguirem tornar o processo de ensinar mais significativo para os alunos, mobilizando-os
para a aprendizagem. Para isso, é importante que se comunique com clareza os objetivos das
atividades propostas e que haja coerência entre o que se coloca como princípios das relações
humanas e o que se vive no ambiente escolar.
É importante destacar que, ao chegar à instituição, os alunos não “penduram num
cabide” suas emoções, sentimentos e experiências anteriores; sendo assim, o ambiente da
instituição deve ser um espaço educativo onde se desenvolvam capacidades através do uso de
múltiplas linguagens facilitadoras do domínio da herança cultural acumulada e da resolução
de problemas existentes no mundo contemporâneo. Nesse ambiente, o papel do professor não
se restringe à mera exposição de conteúdos.
O conjunto de ações desenvolvidas pelo curso de Biologia, visando o apoio
pedagógico aos alunos, parte do pressuposto que é na estrutura curricular cotidiana que se
vivencia as atitudes, mediação entre professores e alunos, entre alunos e alunos, entre alunos e
comunidade.
O apoio pedagógico tem como função oferecer ao professor- estudante mecanismos
de melhoria do processo de aprendizagem, além da promoção de processos de aprendizagem
organizacional. A coordenação do curso realiza atendimentos aos acadêmicos, reuniões,
visitas às salas, promoção de eventos, entre outras atividades. No término de cada módulo é
aplicado um questionário com o intuito de avaliar o desempenho e a metodologia do
professor-pesquisador, além da proposição de melhorias ao curso pelos professoresestudantes.
5.9 Estágio Curricular Supervisionado
O Estágio Supervisionado visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para
a vida cidadã e para o trabalho. Portanto o Estágio Supervisionado oportuniza ao professorestudante vivenciar a realidade escolar e correlacioná-la com as teorias que fundamentam sua
formação acadêmica, propiciando o contato com o ambiente escolar e o exercício inicial a
docência.
A prática do estágio curricular tem amparo legal pela LEI 6494 de 07/12/1977 e LEI
8859 de 23/03/1994, decreto 87497 de 18/08/1982, decreto 89467 de 21/03/1984 que dispõem
sobre o período de duração do estágio, a jornada de atividade do estágio – que deverá ser
compatível com o horário escolar, a compatibilidade da atividade prática ao contexto básico
do curso, o pagamento de bolsa auxílio, a necessidade de seguro de acidentes pessoais em
favor do estagiário, a desvinculação empregatícia.
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O Estágio Supervisionado ocorrerá de acordo com a Resolução 002/2010 que
regulamenta o Estágio Supervisionado, no âmbito da Universidade Federal do Amapá,
conforme as Diretrizes e Orientações para o Componente Curricular Estágio Supervisionado
no âmbito do Programa Nacional de Formação de Professores – PARFOR e segundo o que
preconiza o Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura Plena em
Ciências Biológicas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(Apêndice IV).
 Organização do Estágio Supervisionado
- Disciplina: Estágio Supervisionado nas séries finais do Ensino Fundamental.
Carga Horária - 210 horas.
- Disciplina: Estágio Supervisionado no Ensino Médio.
Carga Horária - 210 horas.
1. O Estágio deve realizar-se em escolas públicas ou privadas.
2. A UNIFAP possui um convênio celebrado com a SEED (Secretaria de Estado da
Educação do Amapá) onde consta a listagem das escolas aptas dos municípios de Macapá
e Santana a receberem estágios. Porém a escolha da escola para a realização do estágio
(PARFOR) compete ao acadêmico, visto que a realização do estágio deve ocorrer na
localidade em que reside o acadêmico que em sua maioria é oriunda de municípios
distantes ou comunidades isoladas. Deste modo, inviabilizando a visita in loco do
professor responsável por acompanhá-los. Entretanto, a ausência da visita é compensada
por reuniões periódicas na universidade em que os acadêmicos relatam ao professor
responsável pelo estágio, as dificuldades, esclarecem as dúvidas e realizam avaliações
sobre o desenvolvimento e desempenho.
3. A duração do estágio será de no mínimo 420 horas.
4. O estágio deve ser devidamente comprovado e sua aprovação é condição indispensável
para que o aluno seja diplomado. Somente pode colar grau o aluno aprovado no Estágio
Supervisionado.
5. O aluno terá prazo definido de entrega de Relatório de Estágio Supervisionado e seu
descumprimento poderá acarretar a reprovação do aluno na atividade de Estágio. A
reprovação do aluno por descumprimento do prazo ou por não tê-lo cumprido, implica na
obrigatoriedade de rematrícula do mesmo, no ano letivo seguinte, como dependência.
6. A vinculação do aluno como estagiário poderá ser feita mediante:
a) Carteira Profissional que comprove o vínculo empregatício anterior ao início do
estágio.
b) Apresentação de Termo de Estágio, sem qualquer vínculo empregatício.
5.10 Atividades Complementares
As atividades complementares configuram em módulo livre, logo o acadêmico
poderá integralizar o componente no decorrer do curso. O crédito será obtido sempre que o
aluno apresentar comprovantes de atividades que perfaçam o total de carga horária 60h ou
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podendo ser integralizada no último módulo com o total de 240h. Os comprovantes serão
validados independentes do semestre em que forem obtidos (Apêndice V).
As categorias de Atividades Complementares dispostas no capítulo III, artigo nº 03
da Resolução 024/2008 que dispõe sobre as diretrizes das Atividades Complementares dos
Cursos de Graduação no âmbito da UNIFAP, estabelecem sete (07) grupos:
Grupo 1: Atividades de ensino - estão representadas na frequência, com aproveitamento, às
reuniões pedagógicas no efetivo exercício de sua função de professor;
Grupo 2: Atividades de pesquisa - conjunto de atividades desenvolvidas em uma das linhas de
pesquisa existentes nos cursos de graduação e/ou pós-graduação da UNIFAP;
Grupo 3: Atividades de extensão - conjunto de atividades, eventuais ou permanentes,
executadas de acordo com uma das linhas de ação do Departamento de Extensão da UNIFAP
e contempladas no Plano Nacional de Extensão;
Grupo 4: Participação em eventos de natureza científica ou cultural - está representada pela
presença do aluno em congressos, semanas acadêmicas, seminários, feiras, fóruns, oficinas,
teleconferências;
Grupo 5: Produções diversas - neste grupo deve-se contemplar o potencial criador do aluno,
materializado através de portfolio, projeto e/ou plano técnico, protótipo, material educativo
e/ou científico;
Grupo 6: Ações comunitárias - traduz-se pela efetiva participação do aluno em atividades de
alcance social relacionado a questões de Educação e Meio Ambiente;
Grupo 7: Representação estudantil - reporta-se ao exercício de cargo de representação
estudantil em órgãos colegiados.
Parágrafo único: para efetivar a integralização das Atividades Complementares, o
aluno deverá comprovar participação/produção em pelo menos 2 (dois) dos 7 (sete) grupos
acima categorizados, além do cumprimento da carga horária mínima (240h) prevista para o
componente curricular dentro da matriz do Curso.
5.10.1 Mecanismos de Acompanhamento e Cumprimento das Atividades
Complementares
Para o acompanhamento e cumprimento das atividades, o professor-formador
responsável pelas atividades complementares:
1. Estimula e facilita a realização das atividades complementares.
2. Informa a academia e demais instâncias do andamento das atividades
complementares.
3. Realiza a gestão interna e externa na busca dos meios para viabilizar as propostas
de efetivação das atividades complementares.
4. Estabelecer políticas, metas e programas para a realização/efetivação das
atividades complementares.
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5.11 Trabalho de Conclusão de Curso
O TCC realizar-se-á sob a orientação geral do Colegiado de Curso que designará o
Coordenador de TCC. O (s) acadêmico (s) escolherá (ão) o Professor Orientador que
conduzirá (ão) o (s) aluno (s) matriculado (s) na disciplina. O TCC deverá ser na forma de
artigo cientifico, e ser realizado por até 04 acadêmicos, conforme Regulamento do Trabalho
de Conclusão do Curso de Ciências Biológicas do Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica (Apêndice VI).
O professor-estudante será responsável pelas seguintes atividades:
1. Opção por um campo de conhecimento e levantamento de seu referencial teórico.
2. Elaboração de um projeto a ser desenvolvido neste campo de conhecimento.
3. Elaboração de trabalhos parciais na disciplina, constituindo revisão bibliográfica.
4. Execução do projeto.
5. Elaboração final do TCC.
6. Entrega do TCC.
5.12 Procedimentos de Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem
A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento.
Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na
disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
das aulas e demais atividades programadas.
A verificação e o registro da frequência são de responsabilidade do professor.
Compete ao professor também elaboração, aplicação e julgamento das verificações de
rendimento escolar concernentes à disciplina de sua responsabilidade.
A avaliação do rendimento será expressa em grau numérico de zero a 10 (dez)
pontos, permitindo-se o fracionamento em décimos.
O aluno obterá aprovação nas disciplinas mediante a obtenção de:
I - Mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas previstas;
II - Média igual ou superior a 05 (cinco) nas avaliações parciais, computando-se a
mesma como grau final;
Considerar-se-á reprovado o aluno que:
I - Não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas da
disciplina;
II - Não obtiver, na disciplina, média final de verificação da aprendizagem igual ou
superior a 05 (cinco).
5.13 Sistema de Reoferta de Disciplina
As disciplinas do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas
PARFOR/UNIFAP que tiverem alunos reprovados, serão reofertadas, sendo ministradas com
o mesmo conteúdo programático, carga horária e processos avaliativos de quando ela foi
ofertada pela primeira vez.
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As disciplinas devem ser reofertadas em períodos distintos dos mencionados acima e
de uma destas maneiras: ou nas duas semanas imediatamente anteriores ao início dos períodos
de aulas intensivas ou em fins de semana, de acordo com o que melhor convier ao grupo de
alunos que cursarão a disciplina reofertada em questão. Eventualmente, para constituir uma
turma de disciplina reofertada com um número razoável de alunos, pode ser necessário
agrupar discentes de diversas turmas. Portanto, tal procedimento, algumas vezes, obrigará o
discente a cursar a reoferta da disciplina na qual está reprovado em uma turma distinta da
turma a qual pertence e sediada em um município diferente daquele que sedia a sua turma.
Os alunos retidos, ou seja, os alunos que não se formaram no tempo mínimo de
duração do curso (quatro anos), para o fim de recuperar as disciplinas nas quais têm
reprovação, poderão, além de cursar as reofertas, cursar também disciplinas que forem
cursadas para as novas turmas, isto é, turmas que iniciaram após o início da sua turma. O
tempo de permanência máximo no curso dos alunos retido obedecerá às normatizações da
UNIFAP.
5.14 Sistema de Auto Avaliação do Curso
A avaliação do curso é realizada no término de cada módulo em reuniões de
colegiado, sendo discutidos os aspectos positivos e negativos, além da sugestão de propostas
para o módulo seguinte com o intuito de sanar ou minimizar as problemáticas já vivenciadas.
Os acadêmicos também participam do processo de avaliação do curso através do
preenchimento de uma “ficha de avaliação”, com tópicos sobre as disciplinas, metodologias
utilizadas pelos professores formadores, entre outros aspectos.
5.15 Sistema de Avaliação do Projeto do Curso
O processo de avaliação do Projeto Pedagógico de um Curso requer o
acompanhamento constante da dinâmica curricular, de forma a estabelecer uma relação entre
os princípios que norteiam o projeto e a prática desenvolvida, trilhando a formação de
qualidade.
A avaliação do projeto pedagógico será desenvolvida pelo Núcleo Docente
Estruturante do curso, composto por uma equipe de professores inseridos ao programa
PARFOR e ao curso de Ciências Biológicas. Todo o processo terá como foco principal a
realização de reuniões, encontros e oficinas, visando: analisar o desempenho de alunos,
professores e coordenadores; fazer os ajustes necessários e planejar ações que favoreçam o
aprimoramento da proposta pedagógica.
Algumas atividades estão previstas para a realização do processo avaliativo como:
- Discutir programas, conteúdos, metodologias e tipos de avaliação a serem aplicados
pelos professores em cada módulo e disciplina, através de reuniões semestrais com os
docentes de modo a contribuir para o desenvolvimento da interdisciplinaridade e além de
reduzir as sobreposições e repetições de tópicos durante o curso.
- Reunião da coordenação como os alunos ao final de cada módulo, a fim de avaliar
os procedimentos pedagógicos aplicados no curso.
A avaliação do Projeto do Curso ocorre através do Núcleo Docente Estruturante –
NDE formada por professores efetivos do Curso de Ciências Biológicas.
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5.15.1 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE
O ENADE é um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior - SINAES, que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, autarquia vinculada ao Ministério da
Educação, segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior - CONAES, órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES
(www.unoparead.com.br/enade/2012/).
O ENADE avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e
concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados.
O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão
do histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com
que
cada
área
do
conhecimento
é
avaliada
é
trienal
(http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=313).
É objetivo do ENADE acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho
acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender
temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e
mundial e a outras áreas do conhecimento. Seus resultados poderão produzir dados por
instituição de educação superior, categoria administrativa, organização acadêmica, município,
estado e região. Assim, serão constituídos referenciais que permitam a definição de ações
voltadas para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação, por parte de professores,
técnicos, dirigentes e autoridades educacionais (www.unoparead.com.br/enade/2012/).
O ENADE é componente curricular obrigatório nos cursos de graduação conforme
determina a Lei nº 10.861, de 14/04/2004, Art. 5º, §5º, sendo inscrita no histórico escolar do
estudante sua situação, conforme Portaria Normativa nº 40 de 12/12/2007, em sua atual
redação, e Portaria Normativa nº 6 de 15/03/2012 (www.unoparead.com.br/enade/2012/).
O desempenho dos estudantes no ENADE é um dos componentes do Conceito
Preliminar de Curso (CPC). Também compõem a nota o Índice de Diferença de Desempenho
(IDD), que é a média entre a nota do aluno no ingresso e no fim do curso, além da opinião dos
estudantes sobre a IESs com relação à infraestrutura, instalações físicas, recursos didáticopedagógicos, titulação dos professores, e o questionário do estudante, preenchido pelos
participantes
do
ENADE
naquele
ciclo
avaliativo
(http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/acesso-a-universidade/enade).
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador de qualidade dos cursos de
graduação (que varia de 1 a 5) é utilizado pelo Ministério da Educação para subsidiar as ações
de regulação da educação superior. Cursos com conceitos 1 ou 2 (insatisfatório) são
submetidos à visitas de comissão de especialistas formadas por docentes da educação superior
na área do curso avaliado designadas pelo INEP e podem sofrer sanções, como a redução do
número de vagas para ingressantes ou até mesmo o encerramento da oferta dessas vagas.
Quem recebe conceito 3 4 ou 5 (satisfatório), pode ser dispensado da avaliação in loco
(http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/acesso-a-universidade/enade).
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A média dos CPCs dos cursos avaliados no ciclo avaliativo compõe o Índice Geral
de Cursos (IGC), indicador de qualidade das instituições de educação superior. O outro
componente desse indicador é a Nota Capes, que avalia os cursos de pós-graduação. As notas
também variam de 1 a 5 e as IESs com indicador 1 e 2 precisam sanar suas deficiências sob
pena de serem descredenciadas do MEC (http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/acesso-auniversidade/enade).

6. Corpo Docente
6.1 Núcleo Docente Estruturante - NDE:
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Licenciatura Plena em
Ciências Biológicas tem por finalidade a criação, implantação, atualização periódica e
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC (Apêndice VII).
6.1.1 Atribuições
São atribuições do NDE:
a. Discutir, elaborar, modificar e acompanhar a implantação do Projeto Pedagógico do
Curso;
b. Definir o perfil do formando egresso/profissional de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas
e o Projeto Pedagógico Institucional - PPI;
c. Estabelecer os objetivos do curso, indicando o compromisso deste em relação ao
ensino, à pesquisa, à extensão e ao perfil do egresso;
d. Promover a articulação e integração dos conteúdos disciplinares, tanto no plano
horizontal como vertical;
e. Encaminhar as propostas de reestruturação curricular ao Colegiado do Curso para
aprovação;
f. Supervisionar, analisar e atualizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem;
g. Analisar os Planos de Ensino das disciplinas do curso sugerindo adequações de
acordo com o PPC;
h. Acompanhar, atualizar, articular e adequar o PPC de acordo com a Comissão
Própria de Avaliação - CPA, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
Sinaes, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade e o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI;
i. Emitir relatório semestral dirigido ao Colegiado do Curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.
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6.1.2 Composição
Professores do Curso

Titulação

R.T.

Lotação

Alexandre Souto Santiago

Mestre

DE

CCBio

Ana Carla de Oliveira Gonçalves

Mestre

DE

CCBio

Andréa Soares de Araújo

Doutor

DE

CCBio

Cleydson Breno Rodrigues dos Santos

Mestre

DE

CCBio

Júlio César Sá de Oliveira

Doutor

DE

CCBio

Ledayane Mayana Costa Barbosa

Mestre

DE

CCBio

6.2 Coordenação do Curso em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas –
PARFOR
Coordenadora: Profa. MSc. Ledayane Mayana Costa Barbosa.
Portaria de designação: n.º 265/2013.
Formação Acadêmica: Graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.
Titulação: Mestrado.
Regime de Trabalho: 40h D.E.
Ingresso na IES: 09/2005.
Experiência: Função/Cargo: Coordenadora substituta do Curso de Ciências Biológicas.
Inicio / Término: 2007 / 2009.
Portaria de designação: n.º 331/2008; n.º 658/2008.
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6.3 Colegiado do Curso / Corpo Docente (efetivo)

Professores do Curso

Grad. em C.
Biológicas

Alexandre Souto Santiago

Grad. em
Biomedicina
Grad. em C.
Biológicas

Ana Carla Gonçalves
Andréa Soares de Araújo
Artemis
Socorro
Rodrigues

do

Formação
Titulação
Acadêmica

Nascimento

Carlos Eduardo Costa Campos

Cleydson Breno Rodrigues dos Santos

Grad. em
Biomedicina
Grad. em C.
Biológicas

Grad. em
Química

Cristiane Rodrigues Menezes

Grad. em C.
Biológicas

Dayse Maria da Cunha Sá

Grad. em c.
Biológicas

Disciplinas que leciona

Zoologia I
Ecologia
Mestre
Oceanografia e Limnologia
Met. e Técnica da Investigação Científica
Genética Geral
Mestre
Evolução
Zoologia III
Doutor
Paleontologia
Biologia Molecular
Doutor Introdução a Biotecnologia
Microbiologia e Imunologia
Anatomia comparada
Mestre Histologia comparada
Embriologia comparada
Química Geral
Bioquímica I
Mestre Bioquímica II
Química Orgânica
Físico-química
Botânica I
Botânica II
Mestre
Educação Ambiental
Biogeografia
Especialis Biologia da Educação
ta
Metodologia do Ensino de Biologia e de Ciências

R.T. Lotação

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio
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Elizabeth Viana Moraes da Costa

Grad. em
Ciências
Farmacêuticas

Júlio César Sá de Oliveira

Grad. em C.
Biológicas

Ledayane Mayana Costa Barbosa

Grad. em C.
Biológicas

Raimundo Nonato Picanço Souto

Grad. em C.
Biológicas

Raphaelle Sousa Borges

Grad. em
Biomedicina

Prática de ensino I, II, III e IV
Estágio Supervisionado nas séries finais do Ensino Fundamental
Estágio Supervisionado no Ensino Médio
Química Geral
Bioquímica I
Mestre Bioquímica II
Química Orgânica
Físico-química
Biologia Celular
Doutor
Ecologia
Biologia da Educação
Metodologia do Ensino de Biologia e de Ciências
Mestre Prática de ensino I, II, III e IV
Estágio Supervisionado nas séries finais do Ensino Fundamental
Estágio Supervisionado no Ensino Médio
Zoologia II
Doutor Parasitologia
Met. e Técnica da Investigação Científica
Anatomia comparada
Especialis
Histologia comparada
ta
Embriologia comparada

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

DE

CCBio

Grad. em
Botânica I
Engenharia
Doutor
DE CCBio
Botânica II
Florestal
Obs.: A Universidade Federal do Amapá disponibiliza a todos os seus professores e funcionários e-mail institucional e acesso a internet.

Wegliane Campelo da Silva Aparicio
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6.3.1 Funcionamento do Colegiado de Curso
O colegiado de curso é constituído por:
I.
II.
III.

Todos os professores lotados nas coordenações de cursos.
Por um representante do corpo técnico-administrativo superior, lotado na
coordenação.
Todos os discentes representantes das turmas de graduação do respectivo
curso, sendo um por turma.

1o. A representação dos professores deverá corresponder a, no mínimo, 70% (setenta
por cento) do total de membros do Colegiado, em qualquer caso.
2o. Para o alcance do quantitativo mínimo de que trata o parágrafo anterior, serão
excluídos os representantes das turmas com menor tempo de ingresso na UNIFAP.
3o. Existindo mais de uma turma em igualdade de condições, quanto ao tempo de
ingresso, decidirão os próprios representantes qual deles integrará o Colegiado.

Ao Colegiado de Curso compete:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Deliberar sobre as políticas e diretrizes de cada coordenação, em consonância
com as políticas e orientações do conselho departamental e dos conselhos
superiores.
Deliberar sobre os projetos pedagógico e científico do pessoal docente e
técnico administrativo lotado na coordenação de curso.
Deliberar sobre as atribuições e encargos de ensino, pesquisa e extensão do
pessoal docente e técnico-administrativo da coordenação de curso.
Deliberar sobre indicação de professor para ministrar disciplina diversa
daquela para a qual foi concursado.
Deliberar, em seu nível, sobre questões referentes à vida funcional dos
docentes.
Declarar vago o cargo de coordenador de curso.
Deliberar sobre propostas e normas relativas à monitoria.
Propor ações para a melhoria da qualidade de ensino.
Estabelecer medidas de acompanhamento e avaliação da execução dos planos
de trabalho das coordenações de cursos.
Desenvolver outras atribuições que lhe couberem por força da legislação
vigente.

6.4 Coordenação do Curso


Funções da Coordenação de Curso

A coordenação de curso é o órgão que congrega docentes e técnicos, de acordo com
suas especialidades, sendo responsável, dentro da própria área de conhecimento, pelo
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gerenciamento de recursos humanos, científicos e tecnológicos para as atividades de ensino,
pesquisa e extensão e interiorização, bem como pela construção do saber, pelo
aperfeiçoamento do pessoal docente e técnico e pela administração de suas carreiras.
Compete, ainda, ao Coordenador representar as necessidades do curso junto aos
órgãos competentes da IES, participação das reuniões de colegiado de curso e atendimento
aos docentes.



Atribuições do Coordenador de Curso

a) Realizar o acompanhamento do Planejamento Pedagógico homologado pela
Capes;
b) Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas e pedagógicas das
turmas do PARFOR presencial;
c) Propor e participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologias e
elaboração de materiais didáticos para o PARFOR presencial;
d) Participar, quando convocado, de reuniões, seminários ou quaisquer outros tipos
de eventos organizados pela CAPES relativos ao PARFOR presencial;
e) Realizar o planejamento e desenvolvimento das atividades de seleção e
capacitação dos professores formadores;
f) Elaborar e acompanhar, em conjunto com o corpo docente do curso, o sistema de
avaliação dos alunos;
g) Realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de alunos,
em conjunto com o Coordenador Geral do PARFOR presencial na IES;
h) Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados nos cursos PARFOR
presencial;
i) Acompanhar e supervisionar as atividades dos coordenadores locais e professores
formadores dos cursos sob sua coordenação;
j) Exigir do Coordenador Local e Professores Formadores sob sua coordenação,
relatório de atividades, com a finalidade de realizar a certificação do pagamento da
bolsa;
k) Informar ao Coordenador Geral a relação mensal dos Coordenadores Locais bem
como dos professores formadores aptos e inaptos para recebimento da bolsa;
l) Solicitar, ao Coordenador Geral, o cancelamento ou a suspensão do pagamento da
bolsa de Coordenador Local e Professor Formador, se for o caso;
m) Auxiliar o Coordenador Geral na elaboração dos documentos solicitados pela
CAPES e em outras atividades que se fizerem necessárias;
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n) Manter o Coordenador Geral informado sobre o andamento e desenvolvimento do
curso sob sua coordenação.


Participação efetiva do Coordenador do Curso em Órgãos Colegiados
Acadêmicos
O coordenador preside e convoca as reuniões do colegiado do curso que coordena.
Participa, ainda, intensamente da elaboração das políticas acadêmicas.


Participação Efetiva do Coordenador e dos Docentes em Colegiado de Curso
ou equivalente
A universidade tem plena compreensão e ciência da importância da participação dos
docentes, não só no âmbito das decisões de natureza didático-pedagógicas, como também na
área de gestão administrativa. Por essa razão, o seu corpo docente tem uma representação
deliberativa importante na composição dos Conselhos Superiores, na perspectiva de tornar
coerentes as decisões que envolvem a gestão do patrimônio acadêmico, possibilitando um
envolvimento participativo e atuante.

7. Politica de Extensão e Pesquisa
As atividades de Extensão deverão responder às demandas da comunidade,
contemplando áreas relacionadas às Ciências da Saúde, Biológicas e áreas afins, tais como
preservação e sustentabilidade do meio ambiente e outras necessidades sociais e econômicas
com o estudo e a elaboração de materiais ou produtos utilizando os recursos naturais
disponíveis na região geográfica do Estado do Amapá.
Em função do regime letivo do PARFOR ser modular presencial e os acadêmicos
comtemplados no programa (professor-estudante) já estarem atuando na educação básica,
ocorre incompatibilidade no cronograma das atividades dos projetos de extensão com o
calendário acadêmico (professor-estudante) e calendário da educação básica. Ressaltando que
tais acadêmicos atuam em outros municípios, não podendo estar presentes durante as
atividades de extensão.
Embora as barreiras em função da incompatibilidade do calendário PARFOR com as
atividades dos projetos de extensão do curso, há a oferta de extensão para os professoresestudantes através do Projeto Biodiversidade nas Costas em parceria.
Nome do Projeto
Coordenador
Curso
Pesquisadores
colaboradores
Estudantes
Situação atual

Biodiversidade nas Costas
Prof.ª MSc. Cristiane Rodrigues Menezes
Ciências Biológicas
Área
Prof.ª Drª. Andréa Soares de Araújo
Prof.ª MSc. Ledayane Mayana Costa Barbosa
Prof.ª Esp. Dayse Maria da Cunha Sá
20
Em execução
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Professor Coordenador

Professor/Pesquisador Colaborador

Andréa Soares de Araújo
Ledayane Mayana Costa Barbosa

Ana Carla Gonçalves de Oliveira;
Carlos Eduardo Costa Campos;
Cristiane Rodrigues Menezes;
Júlio Cesar Sá de Oliveira;
Raimundo Nonato Picanço Souto.

Cristiane Rodrigues Menezes

Paulo Roberto Russo
Allan Ubaiara

Nome do Projeto

Ciência para todos: Feira de Ciências

Capacitação de Professores do Município de Serra do Navio Para
o Jardim Sensorial Tumucumaque
Atualização em estatística básica para docentes do Programa de
Pós-Graduação em Direito Ambiental e Políticas PúblicasPPGDAP
Revitalização do espaço ecológico espelho d’água da reitoria

Alexandre Souto Santiago;
Ana Carla Gonçalves;
Andréa Soares de Araújo;
Júlio César Sá de Oliveira
Carlos Eduardo Costa Campos;
Cleydson Breno Rodrigues dos Santos;
Instruções de sobrevivência na selva
Cristiane Rodrigues Menezes;
Elizabeth Viana Moraes da Costa
Ledayane Mayana Costa Barbosa
Raimundo Nonato Picanço Souto
Wegliane Campelo da Silva Aparicio
Raimundo Nonato Picanço Souto
Prevenção de doenças parasitárias junto à comunidade
Ledayane Mayana Costa Barbosa
quilombolas da região da Pedreira, Macapá, Amapá.
Potencial econômico e uso sustentável de espécies da mata do
Wegliane Campelo da Silva Aparicio
sussurro, Macapá-AP.
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A produção de pesquisa e de conhecimento científico no estado do Amapá teve seu
início na década de 1970, quando foram criados o Museu de História Natural Ângelo Moreira
da Costa Lima e o Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva. Contudo passados 30 anos, o
Estado do Amapá conta ainda com poucas instituições de pesquisa, sendo uma estadual, o
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá – IEPA e duas federais: Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP). Acrescenta ainda nesse espectro de instituições, a participação da Secretaria de
Ciência e Tecnologia – SETEC na condução da política de C&T, através da definição das
diretrizes políticas, no fomento da infraestrutura, de projetos e de bolsas de pesquisa. A
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP participa desse contexto de instituições
científicas, tanto no processo de qualificação de recursos humanos quanto na produção de
pesquisa, visando contribuir com as políticas públicas do Amapá. Para o Curso de
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UNIFAP/PARFOR busca-se realizar atividades
de Iniciação Científica e da Pesquisa que deverão ser estimuladas, quer sob a forma de bolsas,
quer sob a forma de estágios não remunerados de pesquisa, com direito a certificação dos
acadêmicos pela UNIFAP, assegurando dessa forma aos acadêmicos a participação na
produção científica, com vistas a sua qualificação técnico científica, para as demandas
socioeconômicas locais ou posterior pós-graduação na área especifica em Ciências Biológicas
e áreas afins.
A UNIFAP contribui com o crescimento científico do Estado através das seguintes
iniciativas:
- Criação de cursos de pós-graduação nos níveis lato sensu e stricto sensu;
- Participação de projetos de pesquisa de âmbitos local, regional, nacional e
internacional, cujas pesquisas sejam de interesse do Estado e da sociedade local;
- Participação de cursos de pós-graduação integrados com outras instituições de
interesse local;
- Criação de cursos de pós-graduação direcionados à formação profissional para o
mercado de trabalho, tais como especialização, mestrado e doutorado profissionalizantes;
- Criação de um programa de iniciação científica com objetivo de engajar estudantes
na atividade de pesquisa;
- Definição de áreas programáticas para captação de recursos para a pesquisa nas
áreas de recursos naturais, sociedade e cultura e na área tecnológica visando a inovação de
processos e produtos;
- Criar mecanismos de difusão e transferência de conhecimentos e tecnologias de
interesse da população do Amapá;
- Criar condições e apoiar as diversas formas de divulgação científica promovendo a
relação entre a instituição, os docentes pesquisadores, os estudantes e a população em geral
que deve ser, última instância, a beneficiária dos conhecimentos gerados pela Universidade.
Os professores-estudantes estarão vinculados aos projetos de pesquisa do professorformador a partir do desenvolvimento dos seus trabalhos de conclusão de curso, conforme a
sua área de interesse/atuação. Abaixo, segue os projetos institucionalizados dos professoresformadores do curso:
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Data do
08/07/2011.
registro
Desenvolvimento computacional de fármacos da biodiversidade
Nome do Projeto
usando métodos de química quântica e quimiometria
Coordenador
Prof. MSc. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos
Curso
Ciências Biológicas
Área
Estudantes
1
Período de Execução Agosto de 2011 a agosto de 2015
Situação atual
Andamento
N° do Processo

23125.001970/2011-82

Data do
18/06/2008
registro
Criação do programa ações de educação ambiental: uma nova
Nome do Projeto
consciência para o Amapá
Coordenador
Prof.ª Ms. Cristiane Rodrigues Menezes
Curso
Ciências Biológicas
Área
Profa. Esp. Ledayane Mayana Costa Barbosa
Pesquisadores
MSc. Paulo Roberto Russo (ICMBIO)
Colaboradores
Sonia de Lima Lobo (Técnico-administrativo)
Período de Execução 2008 a 2015
Situação atual
Em execução
N° do Processo

23125.002.270/2008-18

N° do Processo

23125.001050/2010-83

Data do
05/05/2010
registro

Nome do Projeto
Coordenador
Curso

Complexo de percepção ambiental
Prof.ª Ms. Cristiane Rodrigues Menezes
Ciências Biológicas
Área
Esp. Luís Alexandre Lemos Costa
Ms. Paulo Roberto Russo
Ms. Cassandra Oliveira
Pesquisadores
Esp. Daniel Gonçalves Romeiro
colaboradores
Renata Cristina das Mercês Ferreira
Huann Carllo Gentil Vasconcelos
Auridan Padilha Pereira Júnior
Estudantes
2
Período de Execução 2010-2014
Situação atual
Em execução
Data do
14/10/2008
registro
Nome do Projeto
Avaliação do potencial antimalárico de plantas medicinais amazônicas
Coordenador
Profa. Ms. Elizabeth Viana Moraes da Costa
Curso
Ciências Biológicas
Área
Período de Execução 2008-2013
Situação atual
Em execução
N° do Processo

23125.003601/2008-29

N° do Processo

23125.002678/2011-87

Nome do Projeto

Data do
12/09/2011.
registro
Estudos bioecológicos da ictiofauna do Rio Pedreira, Macapá-AP
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Coordenador
Curso

Prof. Dr. Júlio César Sá de Oliveira
Ciências Biológicas
Área
Huann Carllo Gentil Vasconcelos (Técnico-Administrativo)
Pesquisadores
Seloniel Barroso Reis (Técnico-Administrativo)
colaboradores
Joaquim dos Santos Filho (Técnico-Administrativo)
Estudantes
7
Período de Execução Novembro de 2011 a novembro de 2014
Situação atual
Em execução
Data do
07/03/2012.
registro
Bioecologia da pirambóia (Lepidoren paradoxa Fitzinger, 1837) da
Nome do Projeto
Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Curiaú, Macapá-AP
Coordenador
Prof. Dr. Júlio César Sá de Oliveira
Curso
Ciências Biológicas
Área
Estudantes
1
Período de Execução Março de 2012 a Março de 2014.
Situação atual
Em execução
N° do Processo

23125.000557/2012-81

Data do
24/10/2012.
registro
Qualidade da água e perfil limnológico do Rio Pedreira, Macapá-AP
Nome do Projeto
como subsídio de gestão da bacia hidrográfica
Coordenador
Prof. Dr. Júlio César Sá de Oliveira
Curso
Ciências Biológicas
Área
Prof. Dr. Roberto Messias Bezerra
Pesquisadores
Huann Carllo Gentil Vasconcelos (Técnico-administrativo)
colaboradores
Seloniel Barroso Reis (Técnico-administrativo)
Joaquim dos Santos Filho (Técnico-administrativo)
Período de Execução Novembro de 2012 a novembro de 2014.
Situação atual
Em execução
N° do Processo

23125.002940/2012-74

N° do Processo

23125.001949/2012-68

Nome do Projeto

Data do
20/07/2012.
registro
Colonização de espécies de Culicidae (Díptera: Nematocera) de
importância médica, em laboratório
Prof.ª MSc. Ledayane Mayana Costa Barbosa
Ciências Biológicas
Área

Coordenador
Curso
Pesquisadores
Prof. Dr. Raimundo Nonato Picanço Souto
colaboradores
Período de Execução Julho de 2012 a julho de 2015
Situação atual
Em execução
N° do Processo
Nome do Projeto
Coordenador
Curso

Data do
12/07/2006
registro
Formação de uma coleção zoológica didática, envolvendo os grupos
de artrópodes: Insetos, Crustáceos e Quelicerados
Prof. Dr. Raimundo Nonato Picanço Souto - UNIFAP
Ciências Biológicas
Área
57
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Período de Execução Agosto de 2006 a Agosto de 2016
Situação atual
Em execução
Data do
11/05/2012.
registro
Diversidade, ecologia e infectividade de Anopheles spp (Díptera:
Nome do Projeto
Nematocera) em área de transmissão de malária no município de
Macapá, Amapá, Brasil
Coordenador
Prof. Dr. Raimundo Nonato Souto Picanço
Curso
Ciências Biológicas
Área
Prof.ª MSc. Ledayane Mayana Costa Barbosa
Pesquisadores
Prof. MSc. Alexandre Souto Santiago
colaboradores
MSc. Ricardo Marcelo dos Anjos Ferreira
Estudantes
04
Período de Execução Abril de 2012 a dezembro de 2013
Situação atual
Em execução
N° do Processo

23125.001451/2012-03

N° do Processo

23125.001452/2012-40

Nome do Projeto
Coordenador
Curso
Pesquisadores
colaboradores
Estudantes
Período de Execução
Situação atual

Data do
11/05/2012.
registro
Caracterização taxonômica de espécies potenciais de um fragmento
florestal no campus Marco Zero da UNIFAP, Macapá-AP
Prof.ª Dr.ª Wegliane Campelo da Silva Aparício
Ciências Biológicas
Área
MSc. Perseu da Silva Aparício (UEAP)
08
Janeiro de 2012 a dezembro de 2014
Em execução

8. Infraestrutura
A Fundação Universidade Federal do Amapá funciona no Campus Marco Zero do
Equador, Rodovia JK, km 2, bairro Universidade, na cidade de Macapá/AP. A mesma está
localizada numa área de 906.722,45 m2.
O Campus possui uma área administrativa específica, onde funcionam as PróReitorias e Departamentos da Instituição. As salas destinadas aos colegiados de cursos,
localizadas em instalações próprias, são climatizadas e dispõem de material de apoio
compatível às necessidades de cada coordenação. O Departamento de Controle Acadêmico
funciona juntamente com a Prefeitura no bloco administrativo (860 m2). O campus possui
também um conjunto de pós-graduação (04 salas), Auditório, Ginásio de Esportes,
Almoxarifado Central, Centro de Lazer e Vivência, Unidade de Saúde, Departamento de
Informática, Cantina, Refeitório Universitário, Cabine de Medição, Reitoria e laboratórios. A
Fundação Universidade Federal do Amapá, foi criada através da Lei nº. 7.530 de 29 de agosto
de 1986 e pelo Decreto nº. 98.997 de 2 de março de 1990, compondo o Sistema Federal de
Ensino Superior em todos os Estados da Federação.
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8.1 Sala de Professores
A Universidade Federal do Amapá possui um bloco para as coordenações com 02
(dois) pavimentos com 08 (oito) gabinetes, totalizando 736m2. Os gabinetes possuem
mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, arquivos), computadores, impressoras e pontos,
telefônico e para acesso a internet.

8.2 Sala de Aula
O Curso de Ciências Biológicas possui um bloco de salas de aula (Bloco F) contendo
04 (quatro) salas. Cada sala possui pontos para acesso a internet, Datashow instalado e dois
aparelhos de condicionadores de ar, além de cadeiras e mesas para alunos e professor.

Discriminação
Bloco de Salas de Aulas
Salas de Aula (individual)
Salas de Aula (total)
Banheiros (feminino e masculino)

2

Estado

Área em m
400,00
61,60
246,40
38,07

Implantado
Implantado
Implantado
Implantado

8.3 Laboratórios
O Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde (DPCBS) foi criado em 2011,
tendo como chefe o Prof. Dr. Raimundo Nonato Picanço Souto. O departamento engloba os
cursos de Ciências Biológicas, Medicina, Ciências Farmacêuticas e Enfermagem. Os
laboratórios vinculados aos cursos são de uso comum. Contudo, o Curso de Ciências
Biológicas possui 08 (oito) laboratórios didático-científicos em funcionamento, onde são
realizadas as aulas práticas, além de Coleção Biológica e Insetário (todas as instalações com
pontos de internet).

Discriminação
Laboratório de Artrópodes - ARTROLAB
Laboratório Biologia molecular - BIOMOL
Laboratório de Botânica - LABOT
Laboratório de Histologia e Biologia Celular
Laboratório de Limnologia/Oceanografia - LABLIMNO
Laboratório de Zoologia de Invertebrados - LABINVERT
Laboratório de Zoologia de Vertebrados - LABZOO
Coleções Biológicas
Insetário
Sala de Triagem
Laboratório de Genética

2

Área em m
59,40
150,00
100,00
100,00
100,00
59,40
100,00
80,00
24,57
7,59
100,00

Estado
Implantado
Implantado
Implantado
Implantado
Implantado
Implantado
Implantado
Implantado
Implantado
Implantado
a implantar
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Laboratório de Química e Bioquímica
Laboratório de Microbiologia
Laboratório de Paleontologia
Laboratório de fisiologia/Biofísica
Laboratório de Ecologia
Laboratório de Botânica/Herbário
Laboratório de Anatomia Comparada
Laboratório de Metodologia de Ensino de Ciências e Biologia

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

a implantar
a implantar
a implantar
a implantar
a implantar
a implantar
a implantar
a implantar

 Descrição de Equipamentos
1. Laboratório de Artrópodes
Responsável: Prof. Raimundo Nonato P. Souto
Discriminação
Lupas binoculares;
Microscópios bacteriológicos;
Estufa modelo BOD;
Computadores desktop;
Freezer frost freer -20ºC;
Refrigerador frost freer de 280L;
Desumidificador;
GPS;
Vidraria.
2. Laboratório de Biologia Molecular
Responsável: Profa. Ana Carla Gonçalves
Discriminação
Microscópio óptico binocular;
Centrífuga para tubos falcon;
Centrifuga para eppendorf;
Computador c/multimídia e impressora;
Câmara de Fluxo Laminar;
Cubas de eletroforese;
Estufa Microbiológica;
Estufa para secagem;
Geladeira Duplex;
Aparelho de Ar condicionado;
Bebedor de água mineral;
Termociclador;
Fermentador Biológico;
Shaker;
Câmara skaker climatizada;
PHmetro de bancada;
Trans-iluminador;
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Autoclave;
Deionizador;
Milipore;
Agitador magnético;
Agitador para eppendorf;
Forno Microondas;
Pipetas automáticas;
Fontes;
Máquina fotográfica;
Máquina de gelo;
Banho-maria;
Desumidificador;
Estantes;
Retroprojetor;
Projetor Multimídia;
Vidraria.
3. Laboratório de Botânica
Responsável: Profa. Cristiane Menezes
Discriminação
Bancadas específicas para microscópios;
Microscópio óptico binocular;
Estereoscópios;
Computador;
Aparelho de condicionado de ar;
Bebedor de água mineral;
Estantes;
Prensas para exsicatas;
Retroprojetor;
Vidrarias;
Armários;
Arquivos suspensos;
Projetor de slides.
4. Laboratório de Histologia
Responsável: Prof. Carlos Eduardo Costa Campos
Discriminação
Bancadas específicas para microscópios;
Microscópios ópticos binoculares;
Televisão 32’’ (polegadas) colorida;
Microscópios Óptico Trinocular para Microfotografia e Microfilmagem com câmera
filmadora e Monitor associado;
Conjunto de lâminas histológicas;
Computador;
Geladeira Duplex;
Aparelho de condicionador de ar;
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Vidraria;
Retroprojetor.
5. Laboratório de Limnologia
Responsável: Prof. Júlio César Sá de Oliveira
Discriminação
Bancadas específicas para microscópios e atividades;
Microscópio óptico binocular;
Estereoscópios;
Computador c/impressora;
Estufa de secagem;
Aparelho de condicionador de ar;
Bebedor de água mineral;
Equipamentos de coleta de peixes e crustáceos;
Estantes;
Geladeira;
Freezer Vertical e Horizontal;
Espectrofotômetro UV;
Destilador;
Deionizador;
pHmetro digital p/ campo;
pHmetro de bancada;
Oxímetro p/campo;
Oxímetro de bancada;
Condutivímetro;
Fotocolorímetro;
Vidraria;
Desumificador;
Termo-Higro-anemômetro;
Redes de Plâncton;
GPS;
Microscópio Triocular c/ câmera Fotográfica;
Estereoscópio c/ sistema de fimagem e monitor acoplado;
Aquário;
Bebedor água mineral;
Turbidímetro;
Estufa microbiológica;
Câmara de Fluxo laminar;
Estantes;
Capela de exaustão de gases;
Máquina fotográfica;
Retroprojetor;
Vidraria.
6. Laboratório de Zoologia de Vertebrados
Responsável: Profa. Andréa Soares de Araújo
Discriminação
Freezer horizontal;
Microscópios;
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Microscópio acoplado à câmara fotográfica e Filmadora com monitor;
Armários e estantes;
Banho-Maria;
Balanças;
Balanças Analíticas de precisão 0,01 kg;
Pesolas;
Armadilhas;
Aquários;
Terrários;
Material didático natural conservado e sintético;
Computador c/multimídia e impressora;
Câmaras Fotográficas;
Filmadora;
Gravador com microfone de alta sensibilidade;
Binóculos;
Estereoscópios;
Equipamentos de captura de herpetofauna e ornitofauna;
Aparelho de condicionador de ar;
Retroprojetor;
Bebedor água mineral;
Vidraria.
7. Laboratório de Zoologia de Invertebrados
Responsável: Prof. Alexandre Souto Santiago
Discriminação
Bancadas específicas para microscópios;
Estereomicroscópios;
Computador e impressora;
Estufa de secagem;
Geladeira;
Centrais de ar condicionado;
Vidraria;
Bebedor de água mineral;
Equipamentos de captura de invertebrados terrestres e aquáticos;
Vidraria;
Terrários;
Material didático natural conservado em frascos;
Estantes para condicionamento de material biológico;
Bibliografia especializada;
Medidor portátil de pH;
Medidor portátil de Oxigênio Dissolvido;
Termômetro digital portátil;
Termohigrômetro.
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8. Coleções Biológicas
Responsável: Prof. Raimundo Nonato P. Souto
Discriminação
Computador;
Aparelho de condicionador de ar;
Bebedor de água mineral;
Desumificador;
Estantes;
Armários.
9. Insetário
Responsável: Profa. Ledayane Mayana Costa Barbosa
Discriminação
Desumidificador;
Bacias para as larvas;
Gaiolas para alados;
Termômetro;
Estantes.
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9. Apêndices
I – Regimento Interno do Curso de Ciências Biológicas.
II – Estrutura Curricular.
III – Ementas das Disciplinas.
IV – Cópia do Regulamento de Estágio Supervisionado.
V – Cópia da Normatização das Atividades Complementares.
VI – Cópia do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.
VII – Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante.
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