
 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
 
Educação.  
 
 
NOME DO CURSO 
 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, especialização em BIOLOGIA VEGETAL.  
 
 
AMPARO LEGAL E PORTARIA DO MEC 
 
O curso atende todas as exigências da Resolução No. 01 do dia 08/06/2007 e da Portaria do 
MEC No. 1.282 do dia 26/10/2010 e publicada no DOU – Diário Oficial da União no dia 
27/10/2010 – Seção 01 e Página: 38, com validade em todo território nacional. 
 
 
OBJETIVO DO CURSO 
 
O curso de especialização em Biologia Vegetal é voltado para formar em nível de Especialização 
professores de Biologia Vegetal; Contribuir com a qualificação do professor de Biologia, na 
perspectiva da educação democrática e da efetivação do direito à educação escolar básica com 
qualidade social; Instrumentalizar profissionais para uma atuação transformadora no espaço da 
sala de aula, na escola e na sociedade a partir de uma ação de formação continuada que envolva 
discussões em assuntos relacionados à Biologia Vegetal, aprofundando estudos teóricos-
metodológicos relativos aos conhecimentos da biologia como campo de saber e de questões 
voltados á formação pedagógica do profissional que atua na área; Promover a Especialização 
Biologia Vegetal, como estratégia de integração das dimensões históricas e empírica das ciências 
na sala de aula, bem como o uso e a elaboração de recursos didáticos e de novas tendências 
tecnológicas no ensino de Biologia, a partir da formação continuada do professor dessa disciplina; 
Desenvolver estudos e pesquisas para questões relacionadas à Biologia Vegetal, assim como 
das relações que se estabelecem entre sociedade-natureza; Qualificar profissionalmente em 
Biologia Vegetal por meio do desenvolvimento de novas estratégias e metodologias 
interdisciplinares que utilizam novas tecnologias e atividades de pesquisas adequadas ao atual 
contexto educacional e Apresentar formas de relacionamentos da Biologia Vegetal com outras 
áreas de ensino de ciências.  
 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
a-) MODALIDADE ON-LINE: na modalidade On-line, os estudos são desenvolvidos a distância, 
sem que o aluno precise sair de sua residência para participar de atividades presenciais e não 
depende de formação de turma. Haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso na 
cidade onde o aluno residir (mesmo que tenha apenas um aluno matriculado), onde o mesmo 
será convidado a fazer a AVP (Avaliação Presencial) e apresentar o TCC (Artigo ou Monografia), 
conforme data, horário e local programados pela UCAMPROMINAS ou de acordo com a 
necessidade e opção do próprio aluno. 
 
b-) MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: na modalidade Semipresencial, os estudos também são 
desenvolvidos a distância, porém, o pós-graduando deverá participar de 02 encontros presenciais 



na cidade polo escolhida por ele no ato da matrícula (se houver formação de turma), para fazer as 
AVPs (Avaliações Presenciais) e apresentar o TCC (artigo ou monografia), conforme datas, 
horários e locais programados pela UCAMPROMINAS. Caso não tenha formação de turma na 
cidade escolhida, o pós-graduando poderá participar e fazer as atividades presenciais dos 02 
encontros, em qualquer outra cidade próxima de sua residência ou optar pela modalidade on-line. 
 
MATRIZ CURRICULAR 
 
O Curso de Especialização ora proposto será de 495 h/a, distribuídas da seguinte forma:  

• Metodologia do Ensino Superior – 60h  
• Morfologia, Botânica e Zoologia – 45h  
• Introdução ao Reino Plantae – 45h  
• Fisiologia Vegetal – 45h  
• Botânica - 45h  
• Ecologia e Biotecnologia - 45h  
• Biosfera e Biodiversidade – 45h  
• Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade – 45h  
• Métodos e Técnicas de Pesquisa - 60h 
• Metodologia do Trabalho Científico – 60h 

 
 
EMENTAS DO CURSO 
 
METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR  
Ementa: Introdução; Professores E Alunos; Ética E Diversidade; Planejamento; Técnicas De 
Ensino; Aprendizagem Baseada Em Projetos E Problemas - Pbl ; Avaliação Educacional E 
Institucional.  
 
MORFOLOGIA, BOTÂNICA E ZOOLOGIA  
Ementa: Introdução à Morfologia; Introdução à Zoologia; Introdução à Botânica.  
 
INTRODUÇÃO AO REINO PLANTAE  
Ementa: Unidade 1 – Introdução; Unidade 2 – O Reino Dos Seres Vivos; 2.1 Monera; 2.2 
Protista; 2.3 Fungi; 2.4 Reino Plantae; 2.5 Animalia; Unidade 3 – Evolução E Classificação Das 
Plantas; Unidade 4 – A Célula Vegetal – Morfologia; 4.1 Estrutura E Organização Celular; 
Unidade 5 – Histologia Vegetal; Unidade 6 – Germinação, Dormência; 6.1 Germinação; 6.2 
Dormência; Unidade 7 – Senescência; Unidade 8 – Propagação Vegetativa.  
 
FISIOLOGIA VEGETAL  
Ementa: Unidade 1 – Introdução; Unidade 2 – O Papel Fundamental Da Água Nas Plantas; 
Unidade 3 – Estresse E Balanço Hídrico; Unidade 4 – Nutrição Mineral; Unidade 5 – Transporte 
De Substâncias; Unidade 6 – Fotossíntese; Unidade 7 – Tropismos, Nastimos, Fotoperiodismos; 
Unidade 8 – Metabolismo Do Nitrogênio; Unidade 9 – Os Fitohormônios; Unidade 10 – 
Crescimento E Desenvolvimento.  
 
BOTÂNICA  
Ementa: Unidade 1 – Introdução; Unidade 2 – A Ciências Das Plantas Ou Botânica; 2.1 Evolução 
E Grupos; 2.2 Foco De Estudo; Unidade 3 – Estruturas Dos Vegetais – Organografia - Morfologia 
Externa; 3.1 Flor; 3.2 Fruto; 3.3 Semente; 3.4 Folha; 3.5 Caule; 3.6 Raiz; Unidade 4 – Sistemática 
E Taxonomia Vegetal; 4.1 Conceito E Distinção; 4.2 Sistemas E Chaves De Classificação; 4.3 
Herbários; Unidade 5 – Nomenclatura Botânica; Unidade 6 – Botânica Aplicada; 6.1 Às Plantas 
Medicinais; 6.2 À Arqueologia; 6.3 À Fitopatologia; 6.4 À Agricultura E Zootecnia.  
 
ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIA  



Ementa: Unidade 1 – Introdução; Unidade 2 
De Populações; Unidade 4 – Ecologia De Comunidades; Unidade 5 
Unidade 6 – Biotecnologia; 6.1 Biossegurança Na Experimentação Animal; 6.2 Riscos Biológicos 
Em Laboratórios De Pesquisa; 6.3 Bioss
Uso Sustentável Da Biodiversidade; 6.5 Biodiversidade E Os Transgênicos. 
 
BIOSFERA E BIODIVERSIDADE 
Ementa: Unidade 1 – Introdução; Unidade 2 
Formações Arbustivas E Herbácea; 2.3 Formações Complexas; 2.4 Florestas; 2.5 Biogeografia; 
Unidade 3 – Biomas Terrestres; 3.1 Classificação Climática; 3.2 Os Biomas Mundiais; 3.3 Os 
Biomas Brasileiros; Unidade 4 – Biosfera E Ecossistemas; Unidade 5 
5.1 Conceito E Definição De Biodiversidade; 5.2 O Valor Econômico Da Biodiversidade; 5.3 
Conservação, Preservação E Proteção. 
 
MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 
Ementa: A Relação Homem-Natureza: Histórico e Abordagem do Progresso Sustentável; 
Desenvolvimento Sustentável; Viver de Forma Sustentável; Passos Para se Construir uma 
Sociedade Sustentável; Respeitar e Cuidar da Comunidade dos Seres Vivos; Melhorar a 
Qualidade da Vida Humana; Conservar a Vitalidade e a Diversidade do Planeta Terra; 
Permanecer nos Limites da Capacidade Suporte do Planeta Terra; Modificar Atitudes e Práticas 
Pessoais; Permitir que as Pessoas cuidem do seu Próprio Ambiente; Gerar uma Estrutura 
Nacional para a Integração de Desenvolvimento e Conservação; Constituir uma Aliança Global; 
Aplicações dos Princípios Descritos 
 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
Ementa: Metodologia Do Artigo Científico; A Redação Tecno
Artigo Científico; Formatação; Ilustrações E Tabelas; Citações.
  
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
Ementa: Introdução. A ciência. Os tipos de conhecimento. A pesquisa. Pesquisa bibliográfica. O 
trabalho científico. A revisão de li
Instrumentalização científica. Plágio: o que é e como evitar. 
 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
 
Após o setor de cadastro oficializar a matrícula do aluno, será liberado todo material didático 
(gratuito) no site/Portal do Aluno para que o aluno possa planejar seus estudos. Esse material 
estará disponível em PDF e poderá ser impresso quando o aluno o desejar.
 
 
DURAÇÃO DO CURSO 
 
Este curso tem duração mínima de 06 meses e o máxima de 18 meses. 
 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada 
disciplina disponível no site/Portal do Aluno e uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10 
pontos que será feita no final do curso, no encontro pres
será calculada da seguinte forma: (AVD=10 + AVP=10) = 20 pontos 
disponível no site/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento.  Ex.: (AVD = 10 + AVP = 
7) = 17 2 = 8,5 = Nota Final.  
 

Introdução; Unidade 2 – Ecologia Comportamental; Unidade 3 
Ecologia De Comunidades; Unidade 5 – Biologia Da Conservação; 

Biotecnologia; 6.1 Biossegurança Na Experimentação Animal; 6.2 Riscos Biológicos 
Em Laboratórios De Pesquisa; 6.3 Biossegurança E Bactérias Patogênicas; 6.4 Biotecnologia E 
Uso Sustentável Da Biodiversidade; 6.5 Biodiversidade E Os Transgênicos. 

BIOSFERA E BIODIVERSIDADE  
Introdução; Unidade 2 – Bio E Fitogeografia; 2.1 Fitogeografia; 2.2 

bustivas E Herbácea; 2.3 Formações Complexas; 2.4 Florestas; 2.5 Biogeografia; 
Biomas Terrestres; 3.1 Classificação Climática; 3.2 Os Biomas Mundiais; 3.3 Os 

Biosfera E Ecossistemas; Unidade 5 – Evolução Da Diver
5.1 Conceito E Definição De Biodiversidade; 5.2 O Valor Econômico Da Biodiversidade; 5.3 
Conservação, Preservação E Proteção.  

MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE  
Natureza: Histórico e Abordagem do Progresso Sustentável; 

Desenvolvimento Sustentável; Viver de Forma Sustentável; Passos Para se Construir uma 
Sociedade Sustentável; Respeitar e Cuidar da Comunidade dos Seres Vivos; Melhorar a 

Vida Humana; Conservar a Vitalidade e a Diversidade do Planeta Terra; 
Permanecer nos Limites da Capacidade Suporte do Planeta Terra; Modificar Atitudes e Práticas 
Pessoais; Permitir que as Pessoas cuidem do seu Próprio Ambiente; Gerar uma Estrutura 

al para a Integração de Desenvolvimento e Conservação; Constituir uma Aliança Global; 
Aplicações dos Princípios Descritos – ações para uma vida sustentável.  

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA  
Metodologia Do Artigo Científico; A Redação Tecno-Científica; Como Organizar Um 

Artigo Científico; Formatação; Ilustrações E Tabelas; Citações. 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  
A ciência. Os tipos de conhecimento. A pesquisa. Pesquisa bibliográfica. O 

trabalho científico. A revisão de literatura. O artigo científico. A leitura. A escrita. 
Instrumentalização científica. Plágio: o que é e como evitar.  

Após o setor de cadastro oficializar a matrícula do aluno, será liberado todo material didático 
/Portal do Aluno para que o aluno possa planejar seus estudos. Esse material 

estará disponível em PDF e poderá ser impresso quando o aluno o desejar.

Este curso tem duração mínima de 06 meses e o máxima de 18 meses.  

Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada 
/Portal do Aluno e uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10 

pontos que será feita no final do curso, no encontro presencial. A nota final de cada disciplina 
será calculada da seguinte forma: (AVD=10 + AVP=10) = 20 pontos  2 = Média Final e estará 

/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento.  Ex.: (AVD = 10 + AVP = 

omportamental; Unidade 3 – Ecologia 
Biologia Da Conservação; 

Biotecnologia; 6.1 Biossegurança Na Experimentação Animal; 6.2 Riscos Biológicos 
egurança E Bactérias Patogênicas; 6.4 Biotecnologia E 

Uso Sustentável Da Biodiversidade; 6.5 Biodiversidade E Os Transgênicos.  

Bio E Fitogeografia; 2.1 Fitogeografia; 2.2 
bustivas E Herbácea; 2.3 Formações Complexas; 2.4 Florestas; 2.5 Biogeografia; 
Biomas Terrestres; 3.1 Classificação Climática; 3.2 Os Biomas Mundiais; 3.3 Os 

Evolução Da Diversidade; 
5.1 Conceito E Definição De Biodiversidade; 5.2 O Valor Econômico Da Biodiversidade; 5.3 

Natureza: Histórico e Abordagem do Progresso Sustentável; 
Desenvolvimento Sustentável; Viver de Forma Sustentável; Passos Para se Construir uma 
Sociedade Sustentável; Respeitar e Cuidar da Comunidade dos Seres Vivos; Melhorar a 

Vida Humana; Conservar a Vitalidade e a Diversidade do Planeta Terra; 
Permanecer nos Limites da Capacidade Suporte do Planeta Terra; Modificar Atitudes e Práticas 
Pessoais; Permitir que as Pessoas cuidem do seu Próprio Ambiente; Gerar uma Estrutura 

al para a Integração de Desenvolvimento e Conservação; Constituir uma Aliança Global; 

ica; Como Organizar Um 

A ciência. Os tipos de conhecimento. A pesquisa. Pesquisa bibliográfica. O 
teratura. O artigo científico. A leitura. A escrita. 

Após o setor de cadastro oficializar a matrícula do aluno, será liberado todo material didático 
/Portal do Aluno para que o aluno possa planejar seus estudos. Esse material 

estará disponível em PDF e poderá ser impresso quando o aluno o desejar. 

Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada 
/Portal do Aluno e uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10 

encial. A nota final de cada disciplina 
2 = Média Final e estará 

/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento.  Ex.: (AVD = 10 + AVP = 



1-) Sobre as AVDs (Avaliações a Distância) = Serão liberadas e disponibilizadas no site/Portal 
do Aluno, (disciplina por disciplina) proporcionalmente aos pagamentos efetuados das 
mensalidades do curso e poderão ser feitas diretamente pelo site/Portal do Aluno, sendo que o 
próprio sistema corrigirá e emitirá a nota ou, se preferir, poderá ser enviado através dos Correios.  
 

a.) AVD on-line: cada disciplina terá 10 questões de múltipla escolha e poderão ser 
realizadas pelo site/Portal do Aluno com o prazo de até 03 horas para cada uma. Se 
acontecer da internet ter algum problema impedindo o aluno de resolvê-la por completo, o 
aluno poderá entrar novamente e recomeçá-la, pois somente contará como “pronta” depois 
que o aluno terminar toda a avaliação e confirmar ao final. Assim, o aluno saberá a sua 
nota imediatamente, não precisando aguardar o período para a correção das mesmas. 
 

b.) AVD impressas: os gabaritos, juntamente com as avaliações, deverão ser impressos, 
resolvidos e encaminhados à UCAMPROMINAS através dos Correios para o endereço: 
Rua Moacir Birro, 663, Centro – Coronel Fabriciano/MG CEP: 35170-002. O aluno 
deverá realizar as atividades, fazer uma cópia para si e enviá-las devidamente 
assinaladas, juntamente com os gabaritos assinados por extenso. É recomendado que o 
envio seja feito através de sedex ou correspondência registrada, para o rastreio, caso haja 
extravio. 
 

2-) Sobre as AVPs (Avaliações Presenciais) = Serão liberadas e disponibilizadas ao professor 
responsável para aplicação, após a comprovação dos pagamentos efetuados e poderão ser feitas 
de acordo com as modalidades de ensino on-line ou semipresencial, conforme descrição abaixo. 
 

a.) AVP (modalidade on-line): cada disciplina terá entre 03 a 05 questões de múltipla escolha 
e poderá ser feita num único encontro presencial no final do curso. 
 

b.) AVP (modalidade semipresencial): serão feitas em 02 encontros presenciais, sendo que, 
AVP1 (1º Encontro) será do 1º ao 5º módulo/disciplina e a AVP2 (2º Encontro) será do 6º 
ao último módulo/disciplina, conforme a quantidade de disciplina de cada curso. 

 
 
ENCONTROS PRESENCIAIS 
 
O aluno terá acesso ao link agenda educacional, através do qual estão disponíveis as datas e as 
cidades onde ocorrerão os encontros presenciais e apresentação de TCC. 
 

a.) Pela modalidade on-line= haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso, 
durante este encontro, haverá informações sobre os cursos, aplicação da AVP(Avaliação 
Presencial) e apresentação do TCC (Artigo ou Monografia).  
 

b.) Pela modalidade Semipresencial = durante o curso, ocorrerão 02 encontros presenciais, 
conforme descrição abaixo: 
 

1º ENCONTRO = haverá informações sobre o funcionamento do curso, apresentação do TCC e 
avaliações presenciais (do 1º ao 5º módulo) do curso.  
 
2º ENCONTRO = haverá instruções de como fazer o TCC, apresentação do TCC e avaliações 
presenciais (do 6º ao último módulo) do curso. 
 
 
APOIO E SUPORTE PEDAGÓGICO 
 
O aluno poderá contar com o apoio e acompanhamento pedagógico de um professor, de segunda 
a sexta-feira, de 8h às 18h, através do telefone (31) 3865.1401 e e-mail: 



pedagogico@institutoprominas.com.br ou, o para esclarecer todas e quaisquer dúvidas sobre o 
curso e orientações sobre o TCC (artigo ou monografia). 
 
 
TRANCAMENTO DE CURSO 
O trancamento do curso poderá ser feito no momento em que o aluno desejar, uma ou mais 
vezes, desde que o prazo total do trancamento não exceda 06 meses. Após este prazo, caso não 
ocorra a reabertura do curso o mesmo será automaticamente cancelado. Para fazer o 
trancamento é necessário que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o 
pagamento da taxa de trancamento. 
 
CANCELAMENTO DE CURSO 
O cancelamento do curso poderá ser feito se necessário. Para fazer o cancelamento é necessário 
que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o pagamento da taxa de 
cancelamento. Após o cancelamento o aluno poderá retornar, mas, deverá fazer uma nova 
matrícula, pagando o valor correspondente à mesma. 
 
 
CERTIFICAÇÃO 
 
O Certificado de Conclusão de Curso será emitido pela UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES e 
entregue ao aluno no prazo mínimo de 60 dias, podendo chegar ao máximo em até 150 dias 
(somente em caso de extrema necessidade), após o aluno cumprir com todos os pilares 
obrigatórios para conclusão do curso. 
 
O certificado de Pós-Graduação será enviado via sedex convencional, após o aluno ter quitado a 
taxa da despesa de correios, conforme tabela do estado onde reside. 
 
O Certificado da UCAM – Universidade Candido Mendes atende também todas as exigências da 
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais que decidiu usar a avaliação da 
CAPES/MEC, para pontuar, classificar e nomear os candidatos de concurso público. Assim como 
a Secretaria de Educação de Minas Gerais, várias outras Secretarias Estaduais de Educação 
estão exigindo que os candidatos a concursos públicos, sejam Certificados em cursos de Pós-
Graduação lato sensu/especialização, por instituições de ensino superior que tenham cursos de 
Mestrado ou Doutorado com nota superior a 03 pontos. 
 
 
PILARES OBRIGATÓRIOS 
 
Para concluir o curso de Pós-Graduação e receber o certificado da UCAM, o aluno deverá 
cumprir os 0 pilares obrigatórios: 
 

a.) ter no mínimo 06 meses de curso; 
b.) ter sido aprovado em todas as disciplinas com nota mínima de 07 pontos; 
c.) ter sido aprovado na AVP (Avaliação Presencial) com nota mínima de 07 pontos; 
d.) ter quitado todas as parcelas do curso; 
e.) ter entregue toda a documentação exigida (autenticadas em cartório). 
f. ) ter sido aprovado no TCC (artigo ou monografia) com nota mínima de 07 pontos. 
 

 
 
 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 

a.) Diploma de curso superior (cópia autenticada em cartório); 



b.) Histórico da Graduação (todas as páginas deverão ser autenticadas em cartório); 
c.) CPF (cópia autenticada em cartório); 
d.) Carteira de identidade (cópia autenticada em cartório) tendo o órgão emissor legível e 

demais informações nela contida; 
e.) Certidão de casamento (se for casado) ou nascimento (se for solteiro) – cópia autenticada 

em cartório; 
f.) 02 fotos (recentes e deverão ser 3 x 4) – favor colocar o nome do aluno no verso das fotos. 

 
Atenção: a Carteira de Motorista, Carteira Funcional, OAB ou CRC não substitui a Carteira de 
Identidade. Todas as autenticações devem ser originais, não será aceita cópia da autenticação. 
 
Caso o aluno não tenha todas as documentações exigidas no ato da inscrição, poderá fazer sua 
matrícula normalmente, sendo que o próprio aluno ficará responsável em nos enviar o restante 
das documentações via correios (carta registrada ou sedex), posteriormente, o mais breve 
possível. 
 


