1¥RMRJXHHVWHLPSUHVVRHPYLDS¼EOLFD3UHVHUYHRPHLRDPELHQWH

Universidade Federal
do Espírito Santo

Ciências
Biológicas
Centro de Ciências
Humanas e Naturais

Ciências Biológicas
A Biologia é a ciência que estuda
os seres vivos, a relação entre eles e
RPHLRDPELHQWHDO«PGRVSURFHVVRV
e mecanismos que regulam a vida. Os
SURʻVVLRQDLVIRUPDGRVQHVVD£UHDGR
FRQKHFLPHQWRRVELµORJRVSHVTXLVDPD
origem, a evolução, a estrutura e o funcionamento dos seres vivos. Analisam as
relações entre os diversos seres e entre
HOHVHRPHLRDPELHQWHHDSUHVHQWDP
SDSHOSUHSRQGHUDQWHQDVTXHVW·HVTXH
envolvem o conhecimento da natureza.
O Curso de Ciências Biológicas da
UFES foi criado em abril de 1964, com
DSURSRVWDGHIRUPDUSURʻVVLRQDLVSDUD
RHQVLQRSHVTXLVDHDWLYLGDGHVHVSH
F¯ʻFDVQRFDPSRGD%LRORJLD)RLUHFR
QKHFLGRSHOR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥R
VHLVDQRVDSµVVXDFULD©¥RDWUDY«VGR
Decreto 66.477 de 23/04/70. Atende
às modalidades de Licenciatura e BaFKDUHODGRDPEDVRIHUHFLGDVQRSHU¯R
do diurno.

Ciências Biológicas
PERFIL DO PROFISSIONAL
O Biólogo deve ser generalista, crítico,
ético e detentor de fundamentação teórica,
que inclua o conhecimento da diversidade
dos seres vivos, sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações
ʻORJHQ«WLFDVHHYROXWLYDVVXDVUHVSHFWLYDV
distribuições e relações com o meio em
que vivem. Além disso, deve ser consciente
GHVXDUHVSRQVDELOLGDGHFRPRHGXFDGRU
e da necessidade de atuar com qualidade
HUHVSRQVDELOLGDGHHPSUROGDFRQVHUYD
©¥RHPDQHMRGDELRGLYHUVLGDGHSRO¯WLFDV
de saúde, meio ambiente, biotecnologia,
ELRSURVSHF©¥RELRVVHJXUDQ©DHQDJHVW¥R
ambiental.

CARREIRA
2YDVWRFDPSRGHHVWXGRVGD%LRORJLDSHUPLWH
TXHGHSRLVGHIRUPDGRRELµORJRVLJDFDPLQKRVGL
versos, conforme seu interesse, sendo esta carreira
DEUDQJHQWHHSURPLVVRUDHPUD]¥RHVSHFLDOPHQWH
GDFUHVFHQWHSUHRFXSD©¥RFRPRPHLRDPELHQWH
2EDFKDUHOHP&L¬QFLDV%LROµJLFDV«RSURʻV
sional que exerce diversas funções inerentes à
SURʻVV¥RFRPRSHVTXLVDFLHQW¯ʻFDDWXDQGRHP
áreas que envolvem meio ambiente, biodiversidaGHJHQ«WLFDHELRWHFQRORJLD7DPE«PSRGHDWXDU
QDLQG¼VWULDHPDXWDUTXLDVRXLQVWLWXL©·HVS¼EOL
cas, assim como em organizações não governaPHQWDLV$O«PGLVVRHVW£DSWRDDWXDUHPFRQVXO
WRULDVDX[LOLDQGRQDLPSODQWD©¥RGHFHUWLʻFD©·HV
de normas ambientais.
No caso da licenciatura, o mercado que mais
DEVRUYHRSURʻVVLRQDO«RGHHQVLQRHPLQVWLWXL
ções de ensino fundamental e médio. O licenciado
WDPE«PSRGHGHVHQYROYHUD©·HVHGXFDWLYDVHP
PXVHXVXQLGDGHVGHFRQVHUYD©¥R21*VHPSUHVDV
e escolas.

ESTRUTURA CURRICULAR
O curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
tem uma carga horária total de 3.125 horas e o de
/LFHQFLDWXUDKRUDVGLVWULEX¯GDVHPGLVFLSOLQDV
REULJDWµULDVRSWDWLYDVHVW£JLRVXSHUYLVLRQDGR
trabalho de conclusão de curso e atividades
FRPSOHPHQWDUHV

 'R|DR|SHU¯RGRRDOXQRFXUVDRFLFOR
E£VLFRGDJUDGHFXUULFXODUFRPGLVFLSOLQDV
das áreas das ciências exatas, da terra e
humanas, como biologia celular e molecular,
ERW¤QLFDH]RRORJLD$SDUWLUGR|SHU¯RGR
V¥RFXUVDGDVGLVFLSOLQDVFRPFRQWH¼GRV
HVSHF¯ʻFRVGDVPRGDOLGDGHV1DPRGDOLGDGH
/LFHQFLDWXUDDO«PGRVFRQWH¼GRVSUµSULRV
das Ciências Biológicas, são incluídos
conteúdos da Educação Básica e da
LQVWUXPHQWD©¥RSDUDRHQVLQRGH&L¬QFLDV
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 9£ULDVOLQKDVGHSHVTXLVDV¥RGHVHQ
YROYLGDVSHORVSURIHVVRUHVGH%LRORJLD
da UFES, entre elas: genética vegetal e
mutagênese; taxonomia e ecologia de algas;
WD[RQRPLDHHFRORJLDGHDQJLRVSHUPDV
DQDWRPLDHFROµJLFDHFRʻVLRORJLDHʻVLRORJLD
GHSODQWDVELRORJLDGDFRQVHUYD©¥RGH
mamíferos; sistemática de Bethylidae;
VLVWHP£WLFDHELRORJLDGHKLPHQµSWHURV
SDUDVLWRLGHVELRORJLDHHFRORJLDGH
moluscos marinhos e ecotoxicologia
marinha; citogenética, genética da
conservação e genética evolutiva animal;
genética mendeliana, com enfoque na
RVWHRJ¬QHVHLPSHUIHLWDJHQ«WLFDGHGRHQ©DV
PXOWLIDWRULDLVHDVSHFWRVJHQ«WLFRVGD
doença de Alzheimer; genética do câncer e
farmacogenética.
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