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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 049 / 2021

Altera parcialmente a Resolução Consepe
137/2018 sobre as normas sobre o Trabalho de
Conclusão de Curso da Licenciatura em Ciências
Biológicas.

 

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições e
acolhendo indicação do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas,

 

RESOLVE:

Artigo 1º – O Trabalho de Conclusão de Curso, de caráter obrigatório, deve ser desenvolvido a partir da elaboração e desenvolvimento de um projeto numa das áreas de
atuação do Licenciado em Ciências Biológicas, e poderá ser em ensino, pesquisa, extensão ou gestão escolar.

Artigo 2º – De modo a dar fundamentação técnico-cientifica ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso pelos estudantes, cria-se a disciplina “BIO285 -
Trabalho de Conclusão de Curso”, conforme o quadro anexo, e que substituirá a disciplina “EDU 567 – Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso” na matriz
curricular vigente e com a qual tem equivalência.

Artigo 3º – Entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso, o trabalho de caráter textual, hipertextual, ou outra forma de comunicação, elaborado com supervisão do
professor orientador e desenvolvido com suporte técnico-científico e pedagógico das disciplinas do curso, especialmente EDU 565 – Metodologia da Pesquisa em Ensino
de Ciências e Biologia I, EDU 566 – Metodologia da Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia II e BIO285– Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo primeiro – O Trabalho de Conclusão de Curso será regulamentado em norma interna própria do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.

Artigo 4o – Esta Resolução entra em vigor no semestre seguinte ao da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução Consepe
137/2018.

Gabinete da Reitoria, 30 de abril de 2021.

 

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE

 

ANEXO - RESOLUÇÃO CONSEPE 049 / 2021

Disciplina criada

COMPONENTE
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA

HORÁRIA
ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

Trabalho de Conclusão de
Curso Obrigatória BIO285 30 h (TP 30 h) Teórica-prática

PRE-REQUISITO EDU 566 - Metodologia da Pesquisa em Ensino de Ciências e
Biologia II
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EMENTA

Construção do trabalho de conclusão do curso voltado ao ensino de Ciências e Biologia, podendo ser
nas áreas de pesquisa, extensão ou gestão escolar. Destaque aos aspectos éticos, profissionais e
infraestruturais da rotina docente nos espaços educacionais formais e informais.

      
 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 03/05/2021, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00029979958 e o código CRC 62B05E8D.
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