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Ciências Biológicas
A Biologia é a ciência que estuda 

os seres vivos, a relação entre eles e 

e mecanismos que regulam a vida. Os 

origem, a evolução, a estrutura e o fun-

cionamento dos seres vivos. Analisam as 

relações entre os diversos seres e entre 

envolvem o conhecimento da natureza.

O Curso de Ciências Biológicas da 

UFES foi criado em abril de 1964, com 

Decreto 66.477 de 23/04/70.  Atende 

às modalidades de Licenciatura e Ba-

do diurno.  



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 funcio-

namento em diferentes níveis, suas relações 

distribuições e relações com o meio em 

que vivem. Além disso, deve ser consciente 

e da necessidade de atuar com qualidade 

de saúde, meio ambiente, biotecnologia, 

ambiental.   

Ciências Biológicas



CARREIRA

versos, conforme seu interesse, sendo esta carreira 

sional que exerce diversas funções inerentes à 

áreas que envolvem meio ambiente, biodiversida-

cas, assim como em organizações não governa-

de normas ambientais.

No caso da licenciatura, o mercado que mais 

ções de ensino fundamental e médio. O licenciado 

e escolas. 

ESTRUTURA CURRICULAR

O curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

tem uma carga horária total de 3.125 horas e o de 

trabalho de conclusão de curso e atividades 



 

e 

das áreas das ciências exatas, da terra e 

humanas, como biologia celular e molecular, 

das Ciências Biológicas, são incluídos 

conteúdos da Educação Básica e da 

SAIBA MAIS

da UFES, entre elas: genética vegetal e 

mutagênese; taxonomia e ecologia de algas; 

mamíferos; sistemática de Bethylidae; 

moluscos marinhos e ecotoxicologia 

marinha; citogenética, genética da 

conservação e genética evolutiva animal; 

genética mendeliana, com enfoque na 

doença de Alzheimer; genética do câncer e 

farmacogenética.
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