
 

 

 

IX SEMANA DE BIOLOGIA 

15 a 20 de outubro de 2012 

 

Tema: Papel do Biólogo no desenvolvimento sustentável  

Realização: Curso de Ciências Biológicas, Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades da 

Universidade Católica de Santos. 

Período: 15 a 20 de outubro de 2012. 

Local: Campus D. Idílio Soares. Av. Conselheiro Nébias 300, Vila Mathias, Santos. 

 
 

A Semana de Biologia da Católica UniSantos é um projeto de extensão do Curso de 

Ciências Biológicas que possui os objetivos de propiciar aos alunos temas não contemplados 

diretamente na grade curricular do curso, promover a integração entre alunos e docentes e 

discutir o amplo campo de trabalho do Biólogo com atuação na área de Meio Ambiente e 

Biodiversidade. Cabe ressaltar que a Semana de Biologia da Católica UniSantos é um evento 

aberto ao público externo, sendo voltado não apenas para alunos de Biologia, mas também 

àqueles dos diferentes cursos com atuação na interface ambiental, como engenharia, 

economia, gestão ambiental, tecnologia de petróleo, dentre outros, bem como para 

profissionais e demais interessados nos temas ambientais. 

A IX Semana de Biologia tem como tema Papel do Biólogo no desenvolvimento 

sustentável e acontecerá de forma integrada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

promovida pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da UniSantos (IPECI). No 

período de 15 a 19 de outubro de 2012 teremos palestras, oficinas e minicursos sobre 

diversos temas de interesse dos biólogos. A Exposição Acadêmica será um espaço aberto 

para a apresentação na forma de pôsteres da produção científica de alunos e docentes. A 

 



 

 

 

Exposição de Materiais Pedagógicos mostrará a produção dos alunos confeccionados nas 

disciplinas do Curso de Licenciatura. Contaremos nesta edição da Semana com a parceria do 

Projeto Albatroz que trará a Exposição do Projeto Albatroz. A abertura das exposições será 

no dia 16 de outubro as 19h00 e elas ficarão em exposição durante toda a semana. Serão 

oferecidas atividades do Programa Biologia em Prática, projeto de extensão do curso de 

Ciências Biológicas, com o oferecimento de diversas oficinas para alunos do ensino médio no 

período matutino.   

A Comissão Organizadora entende ser esta iniciativa de suma importância para 

contribuir com a formação dos futuros profissionais da região, que atuarão como gestores 

da temática ambiental como parte da sua futura prática profissional e convida a todos a 

participarem da IX Semana de Biologia da Católica UniSantos. 

 

Informações importantes 

 Taxa de inscrição: não há; o evento é gratuito.  

 Inscrição na Semana:  

o Enviar ficha de inscrição para coord.bio@unisantos.br. O certificado de 

inscrição será enviado por e-mail. 

o A ficha de inscrição está disponível no site http://www.unisantos.br ou pode 

ser solicitada pelo e-mail coord.bio@unisantos.br 

o A inscrição poderá ser feita nos dias do evento, desde que as oficinas e 

minicursos ainda tenham vagas disponíveis. 

 Inscrição nas Oficinas do Programa Biologia em prática: 

o Professores do ensino médio podem inscrever sua classe de 3° ano pelo e-

mail coord.bio@unisantos.br. 
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Programação geral – Período de 15 a 20 de outubro de 2012 

Realização: Curso de Ciências Biológicas da Universidade Católica de Santos. 
Local: Campus D. Idílio Soares. Av. Conselheiro Nébias 300, Vila Mathias, Santos. 

 
15/10 (segunda) 16/10 (terça) 17/10 (quarta) 18/10 (quinta) 19/10 (sexta) 20/10 (sábado) 

 9h as 12h - Programa Biologia em Prática: Oficinas para alunos do 3° ano do ensino médio (ver programação completa) 7h30 as 17h 
 
Estudo do meio em 
Paranapiacaba 
 
Saída do Campus D. Idílio 
as 8h00, portaria do 
Campus da Rua da 
Constituição. 
 
Atividade exclusiva para 
alunos dos cursos de 
Ciências Biológicas, 
Pedagogia e Parfor. 
 
Necessário fazer inscrição 
prévia 

19h 
 
Abertura Oficial. 
Palestra: Economia verde, 
inclusão social e saúde, Profa. 
Helena Ribeiro. 
 
 
Atividade integrada com 
Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia  
 
Local: Auditório 310 
 
Atividade aberta ao público 
externo 

19h as 20h 
 
Abertura das Exposições:  
Exposição Acadêmica, 
Exposição de Materiais 
Pedagógicos e Exposição do 
Projeto Albatroz 
 
Local: Áreas próximas à 
cantina, andar térreo 
 
Atividade aberta ao público 
externo 
 

19h as 22h30 
 
Minicursos 
 
MC 01: Estudos com Mamíferos 
de Vida Livre (Sala 322) 
 
MC 02: Macroinvertebrados 
bentônicos como 
bioindicadores (Laboratório de 
Microscopia) 
 
MC03: Educação Ambiental , O 
Projeto Albatroz (Sala 321) 
 
Atividade aberta ao público 
externo 
Necessário fazer inscrição 
prévia  

19h as 22h30 
 
Oficinas  
 
OF 01: Ecotoxicidade 
(Laboratório de Microscopia) 
 
OF 02: Bioinformática: Análise 
de DNA (Laboratório de 
Informática n° 8, 3° andar) 
 
OF 03: O potencial das aves 
como espécies bioindicadoras 
no município de Santos (Sala 
321) 
 
OF 04: Compostagem na 
uniSantos(Sala 230) 
 
Atividade aberta ao público 
externo 
Necessário fazer inscrição 
prévia 

19h as 22h00 
 
Relatos de experiência de 
profissionais Biólogos. 
 
 
Local: Sala 321 
 
 
Atividade aberta ao 
público externo 

20h as 22h 
 
Palestra: Robôs 
Subaquáticos e sua 
Aplicação em pesquisas 
Marinhas, Eduardo Meurer. 
 
Local: Auditório 200 
 
Atividade aberta ao público 
externo 

Inscrição para minicursos e oficinas pode ser feita pelo e-mail coord.bio@unisantos.br 
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OFICINAS DO PROGRAMA BIOLOGIA EM PRÁTICA 

Tema  Responsáveis Ementa 

Flores e Reprodução Profa. Me. Amélia Cristina Elias da Ponte 
Profa. Dra. Maria Luiza Villar 

Morfologia da flor e estratégias de reprodução 

Microscopia: uma porta para a beleza 
invisível a olho nu 

Profa. Drª. Kátia Maria Gomes Machado  
Prof. Me. Mário de Oliveira 

Apresentação do microscópio óptico e seu manuseio. Montagem de lâminas 
à fresco. Visualização microscópica de células vegetais e microrganismos 
(fungos, leveduras e bactérias). 

Ecologia de Borboletas Prof. Dr. Ronaldo Bastos Francini Filho Estudo das principais interações das borboletas com outros organismos e sua 
importância no ecossistema. 

Viver no costão rochoso: um desafio 
radical 

Prof. Me. Mário de Oliveira Conhecer a biodiversidade do costão rochoso e os desafios à sobrevivência 
desses organismos. 

A importância da sexualidade na 
qualidade de vida 

Profa. Me. Amélia Cristina Elias da Ponte Conhecer os fundamentos do funcionamento da sexualidade no período da 
adolescência, baseando-se que o indivíduo deve buscar o equilíbrio da vida 
sexual, pois, a sexualidade envolve afeto, carinho e comunicação e não 
apenas genitalidade. 

Óptica da Visão Profa. Me. Maria do Carmo Caldas Leite Estudo dos sistemas de refração do olho humano e dos mecanismos para a 
formação da imagem nítida na retina. Análise das principais anomalias da 
visão e das lentes corretoras. 

Extração de DNA: acessando o âmago 
da vida 

Profa. Drª. Rosângela Campanhã 
 

Extração de DNA e discussão de suas propriedades. 

Conhecendo a qualidade das 
hortaliças comercializadas em 
supermercados e feiras livres 

Profa. Me. Silvana Rocha Demonstração prática da contaminação de hortaliças por inúmeros agentes 
microbianos, caracterizando-se a importância da higienização correta antes 
do consumo, minimizando-se o risco de intoxicação por agentes químicos 
sanitizantes.  

Anatomia humana: partes e 
contrapartes que compõem o ser 
humano 

Prof. Dr. Rogério Peres Fundamentos práticos da anatomia humana  

Inscrição pode ser feita pelo professor da classe enviando e-mail para coord.bio@unisantos.br 
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