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Introdução: Ao término de cursos de graduação é usual a exigência de elaborar de uma 

monografia ou trabalho de conclusão de curso (TCC), que tem orientação específica de 

acordo com a área de formação. O tema pode ser de livre escolha do estudante ou relacionado 

à linha de pesquisa do orientador. O Regulamento do Ensino de Graduação da Universidade 

Federal do Pará – UFPA (Res. nº. 4.399, de 14/06/2013) têm o TCC como uma atividade 

curricular obrigatória e no Projeto Pedagógico do Curso do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFPA (Resolução CONSEP nº 3.366, de 21/10/2005), em qualquer 

campo de conhecimento das Ciências Biológicas, incluindo a área da Educação em Ciências, 

cursadas em duas disciplinas nos últimos semestres: a Iniciação ao TCC (34 h) e TCC (102 

h), este defendido no último semestre do curso. O orientador deve ser docente da UFPA 

credenciado pelo Conselho da Faculdade de Ciências Biológicas, vinculado à temática do 

trabalho; contudo, pode ser aceito orientador externo desde que haja uma co-orientação por 

docente vinculado ao curso[1]. Objetivos: Esta pesquisa buscou saber o perfil temático dos 

TCC produzidos por alunos de um curso noturno de licenciatura em Biologia da UFPA, no 

período de 2015 a 2016. Métodos: Pesquisa quali-quantitativa baseada no levantamento de 

currículos registrados na Plataforma Lattes (n= 24) do total de 29 concluintes informados pela 

secretaria do curso. Os TCC foram distribuídos por ano de defesa e classificados por áreas da 

Biologia: Anatomia/Fisiologia, Botânica, Ecologia, Educação, Genética, Microbiologia, 

Saúde, Zoologia e Outros (Bioquímica, Evolução, Histologia, Taxonomia, etc.). Os dados 

obtidos foram processados e analisados em planilha Microsoft Office Excel 2010. Resultados 

e Discussão: A estrutura da matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas Noturno, Instituto de Ciências Biológicas (ICB), campus Belém, apresenta 39 

componentes curriculares obrigatórios, dos quais quatro disciplinas de formação científica e 

três estágios que desenvolvem habilidades e competências nessa área, preparando o professor 

para ser proativo em seus estudos e práticas profissionais; há 11 disciplinas com perfil de 

formação em educação. Foram identificados 12 trabalhos de conclusão de curso para cada ano 

estudado e assim distribuídos pelas principais áreas de interesse: Ecologia, 21%; Educação, 

21%; Saúde, 13%; Zoologia, 12%; Microbiologia, 8%; Botânica, 4%; Anatomia/Fisiologia, 

4% e outros temas, 17%. Na estruturação de um bom desenho curricular é preciso que se leve 

em conta a representação das disciplinas, o pensamento e a compreensão dos alunos, as 

estratégias de ensino sugeridas pela investigação, as consequências sociais e os contextos de 

ensino em que serão aplicadas, de maneira que se dê sentido ao trabalho docente e à prática 

reflexiva[2]. Um docente que tenha tido esse embasamento na sua formação é proativo na 

busca da resolução dos problemas cotidianos que surgem na sua atuação profissional, mas só 

será resolutivo se tiver o domínio de alguns conhecimentos que lhes permitam exercitar a 

prática de forma satisfatória[3]. Os dados da pesquisa expressam que apesar de ser um curso 

de licenciatura, voltado para a formação de professores da Educação Básica, é grande o 

interesse dos alunos na pesquisa científica, pois 79% dos TCC fazer esse tipo de abordagem 

no seu desenvolvimento. O ICB é uma referência no campo da pesquisa, possuindo 73 
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laboratórios de pesquisa em bancada; o estímulo é grande e estudantes buscam laboratórios 

em outras unidades da UFPA, como os institutos de Geociências e Ciências Humanas; ou, de 

instituições parceiras da UFPA, como o Museu Goeldi, Embrapa e Instituto Evandro Chagas, 

facilitando ao aluno ter um orientador externo. Essa gama de oferta de pesquisa é subsidiada 

pelas bolsas em programas de iniciação científica (PIBIC), estimulando pesquisas fora do 

campo da Educação. A expressão da área de Ecologia foi maior porque, possivelmente, há 

diversos professores e projetos na área e o ICB possuir três programas de pós graduações que 

envolvem essa temática e no curso, a matriz curricular apresentar quatro disciplinas na área, 

nos primeiros períodos do curso, disciplinas optativas, cursos de campo e oferta de estágios 

rotatórios, onde o discente procura um laboratório de pesquisa. Esta não é uma realidade 

comum às instituições públicas, pois em algumas delas o interesse na pesquisa por estudantes 

da área de Biologia é incipiente, pela indiferença dos licenciandos em apreender questionando 

concepções pedagógicas que favoreçam o ensino-aprendizagem, o que se refletira adiante, 

como limitações para a aplicação de metodologias inovadoras em situações reais no Ensino 

Básico[4]; formar essa professor reflexivo é torná-los consumidores críticos e estimulá-los a 

ser integrantes de projetos de pesquisa produzidas no campo da educação, para que não 

concebam que a simples reflexão seja suficiente numa formação docente eficaz[2,3]. 

Pesquisas com licenciandos indicam que os professores de disciplinas científicas tendem a 

focar seus trabalhos de pesquisa em sala de aula e na opinião deles esses docentes deveriam 

fazer mais do que isso ou ministrar grande quantidade de conteúdo, que eles deveriam refletir 

sobre suas práticas como formadores, pois para esses estudantes no curso de licenciatura 

deveriam ser ensinadas as diferentes técnicas de aprendizagem e nos componentes de prática 

pedagógica que a leitura de texto ou discussão de temas, somente pelo docente, deveria ser 

reduzida e se ocuparem mais em ensinar como se deve ensinar[5]. Conclusão/Considerações 

Finais: Os resultados da pesquisa evidenciam que o Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas Noturno, Campus Belém, ICB-UFPA, estimula o desenvolvimento de pesquisa na 

área científica quanto na formação pedagógica dos licenciandos; contudo, deve ser estimulada 

a maior oferta de projetos de extensão e de iniciação à docência, uma vez que oportunizam 

experiências que são essenciais para a produção de monografias voltadas para a área da 

educação. 
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