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Pré-requisito: -  Carga horária 

semestral: 60h 

Créditos: 

4 

Distribuição da carga horária semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60 - - 

Ementa: 

Origem do universo, da terra e da vida. Os primeiros elementos e as primeiras formas de vida. 

Características fundamentais da célula, biomoléculas, biomembrana, organelas e metabolismo celular. 

Tipos celulares e suas representações. Divisão celular e transferência de informação genética. 

Processos biológicos presentes no cotidiano camponês. 

Objetivos específicos: 

Compreender as teorias do surgimento da vida e a célula enquanto unidade fundamental da vida.  

Entender a constituição celular a partir de elementos químicos e a organização destes nos diferentes 

componentes celulares, como membrana e organelas. 

Analisar os diferentes tipos celulares, suas características individuais e aspectos metabólicos.  

Relacionar moléculas químicas e processos biológicos, como a fotossíntese e a respiração. 

Compreender a existência de reconhecimento celular e o transporte de substâncias e relacionar esses 

processos biológicos a aspectos vivenciados no cotidiano camponês. 

Habilitar o licenciando a identificar a biologia como disciplina integradora de diversas áreas do 

conhecimento, como também está fundamentalmente presente no cotidiano camponês. 

Conteúdo programático:  

A célula animal, vegetal e microbiana. 

Moléculas fundamentais à vida: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos: DNA e RNA. 

A biomembrana e o reconhecimento celular. 

Organelas celulares e metabolismo. 

Divisão celular e transferência da informação genética. 

Metodologia: 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará em 

conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 

Emergencial – Earte- aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos se 

dividirão em aulas síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas do Gsuite. 
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As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e da docente em 

tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, dar-se-ão pela 

plataforma do Google Meet de videoconferência e pelo ambiente virtual do Classroom. Tais atividades 

síncronas respeitarão o percentual mínimo de 25% da carga horária total da disciplina. 

As aulas síncronas serão dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que levem 

o aluno a perceber em sua realidade potenciais objetos de pesquisa.  

As atividades didáticas assíncronas abordarão atividades individuais ou em grupo com orientação 

prévia da professora e serão organizadas no ambiente virtual do Classroom, utilizando o Google Drive, 

Google Docs e Google Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se 

julgar necessário durante o semestre. 

As aulas síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina 

esta disciplina, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa 

manifestação. 

Haverá durante, a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é 

proibida a utilização daquelas imagens sem expressa autorização. 

 

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 

A avaliação será contínua, formativa e somativa. Serão utilizadas diversas estratégias divididas entre 

tempo universidade e tempo comunidade como discussão e participação em aula, bem como a 

realização de atividades individuais e coletivas acerca dos conceitos fundamentais discutidos na 

disciplina. Em consonância com o Earte, adotar-se-ão ferramentas virtuais, como o formulário Google, 

permitindo que as/os educandas/os realizem atividades avaliativas de forma remota, tanto em aulas 

síncronas quanto assíncronas. 

Bibliografia básica: 

CHANDAR, N; VISELLI, S. Biologia Celular e Molecular Ilustrada. Artmed, 2011. 
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2005. 

Bibliografia complementar: 
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ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BRAGA, Marco; GUERRA, Andreia; REIS, José Claudio. Breve história da ciência moderna : volume 

4 : A belle-époque da ciência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 1 recurso online Disponível em: 

<http://www.lectio.com.br/dashboard/midia/detalhe/1329> 

CACHAPUZ, António et al. (Org.). A Necessária renovação do ensino das ciências. 2. ed. São Paulo, 

SP: Cortez, 2005.  

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. 

Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 

MOLINA, Mônica Castagna (org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o Ensino de Ciências 

Naturais: desafios à promoção do Trabalho Docente Interdisciplinar. Brasília:MDA, 2014 (série NEAD 

Debate; 23). Disponível em: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_248/Livro%20LEDOC%20CIEMA%20
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WEB.pdf 

NOVELLO, Mário. Do big bang ao Universo eterno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., c2010. recurso 

online Disponível em: <http://www.lectio.com.br/dashboard/midia/detalhe/1336> 

Cronograma: 

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com a alternância entre os tempos 

pedagógicos: Tempo Universidade e Tempo Comunidade. 

Etapa 1:  

Tempo Universidade: A célula animal, vegetal e microbiana. 

Tempo Comunidade: Atividades que relacionem a célula ao cotidiano camponês. 

Etapa 2:  

Tempo Universidade: Moléculas fundamentais à vida e sua importância para as células. 

Tempo Comunidade: Atividades que relacionem biologia molecular e cotidiano camponês. 

Etapa 3:  

Tempo Universidade: Metabolismo e divisão celular. 

Tempo Comunidade: Atividades que relacionem o metabolismo celular ao cotidiano camponês. 

Etapa 4:  

Tempo Universidade: Divisão celular e transferência de informações genéticas. 

Tempo Comunidade: Atividades que relacionem a transferência de informações genéticas ao cotidiano 

camponês. 

Etapa 5: 

Tempo Universidade: A biotecnologia no contexto do campo. 

Tempo Comunidade: Atividades que relacionem biologia e cotidiano camponês. 
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