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Ciências Biológicas
Os Cursos de Ciências Biológicas
do CCA/Ufes têm duração de 4,5 anos,
sendo oferecidas duas modalidades:
Bacharelado e Licenciatura.
O Curso de Bacharelado apresenta
GLVFLSOLQDVGRFLFORE£VLFRHGRSURʻV
sionalizante (com ênfase em biotecnologia), sendo o último ano desenvolvido na forma de Trabalho de Conclusão
de Curso e Estágio Supervisionado.
O curso de Licenciatura oferece disciplinas das áreas biológicas
e pedagógicas, sendo o último ano
desenvolvido na forma de Estágio
Supervisionado de Prática de Ensino e
Trabalho de Conclusão de Curso.
Os cursos contam com laboratórios
GHHQVLQRHSHVTXLVDQDV£UHDVGH
Anatomia e Histologia Animal, Biologia Celular, Biotecnologia, Botânica,
Microbiologia, Zoologia, entre outros.

Ciências Biológicas
O PROFISSIONAL
2SURʻVVLRQDOEDFKDUHORXOLFHQ
ciado em Biologia encontra um
mercado de trabalho em franco
crescimento. No campo de atuação
do biólogo estão as instituições de
ensino, instituto e laboratórios de
SHVTXLVDµUJ¥RVJRYHUQDPHQWDLV
indústrias, museus, jardins botânicos
e zoológicos, herbários, biotérios,
criadouros, estações de cultivos,
XQLGDGHVGHFRQVHUYD©¥R SDUTXHVH
reservas naturais), turismo ecológico, entre outros.
Bacharelado: Período Integral.
Licenciatura: Período Noturno.

PROCESSO SELETIVO
O Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas no CCA/Ufes (Alegre/ES) iniciou
suas atividades no segundo semestre de
2006, e o Curso de Licenciatura, no segundo semestre de 2009.
O processo seletivo do curso de BachareODGRRFRUUHQRʻQDOGRDQRHQTXDQWRR
da Licenciatura ocorre no meio do ano. Os
mecanismos de ingresso são estabelecidos
pela Comissão Coordenadora do Vestibular
(CCV) e divulgados no site: http://www.ccv.
ufes.br.
A nota do Enem é utilizada no processo seletivo para o ingresso nas duas modalidades.

Outras formas de ingresso, como
Novo Curso Superior, Reopção,
Remoção e Transferência, são divulgadas no site: http://www.psvs.ufes.
com.br.
A Ufes possui ainda um sistema de
reserva de vagas, para alunos oriundos de escola pública e com limitações socioeconômicas. Para informações adicionais, acesse o site da
Progepaes: http://www.progepaes.
ufes.br.
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