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Ficha 2 (variável) 

 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao 
Parágrafo Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino 
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento 
do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  
 

 

 

Disciplina: Estágio supervisionado em Biologia II Código: BIO027 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 150 

CH semanal: 10 
Padrão (PD):  Laboratório (LB): 00 

Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
150 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Possibilidade do aluno desenvolver estágio, aplicar, desenvolver e correlacionar seis conhecimentos em 
uma aas diferentes áreas da Biologia que privilegie a prática, em situações reais de ações típicas do 
biólogo e possibilite maior compreensão do seu campo de trabalho. 
 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

 

• Apresentação do projeto de estágio 

• Levantamento bibliográfico relato ao assunto da monografia 

• Aprendizado dos métodos e técnicas necessárias do desenvolvimento do projeto de 
monografia. 

• Desenvolvimento do projeto e obtenção dos resultados 

• Redação da Monografia 

• Apresentação oral e escrita 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Desenvolver a capacidade para solucionar um problema, de acordo com o método científico, na área escolhida, 
através de planejamento e execução de um projeto de monografia. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Estudo e discussão sobre o assunto escolhido para a monografia. 
Desenvolvimento dos trabalhos de campo e laboratório. 
Aplicação das normas de apresentação de trabalho científico 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação da monografia será efetuada por uma banca examinadora composta por três pesquisadores especialista 
no assunto do trabalho, sendo um deles o professor-orientador ou co-orientador do estágio que atribuirão nota de 
zero a cem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Pertinentes a especialidade escolhida, dentro do projeto de monografia. 

 

 

Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


