
 
 

ESPECIALIZAÇÃO 
Projeto de curso 

 
 
01 - Identificação 
 

Nome do Curso: Especialização em Ensino das Ciências e Matemática 
Tipo:     Especialização 

 Nome do Coordenador:  
José Leandro Costa Gomes 
 
e-mail: jose.gomes@ifal.edu.br 

Titulação: 
 
Mestre 

Telefone 
 
(82) 999114418 

Fax e-mail para divulgação 
 
pgecm.arapiraca@gmail.com 

Telefone p/ divulgação 
 

Órgão Responsável Local de realização do curso 
Campus Arapiraca 

Período Início (1ª turma) Término (1ª turma) Critérios de Seleção 
Inscrição 12 / 09 / 2016 14 / 09 / 2016 (x)   Análise de Currículo 

Seleção 17 / 09 / 2016 26 / 09 / 2016 (x)   Provas 

Realização total do curso  
(incluindo entrega da 
monografia/trabalho final) 

 
08 / 10 / 2016 

 
05 / 05 / 2018 

(  )   Entrevista 

n.º de vagas 
40 vagas 

n.º de horas 
360 horas 

n.º de créditos 
36 

Frequência mínima exigida 
270 horas 

Público alvo: 
Professores de Física, 
Química, Matemática, 
Biologia e Pedagogia 

Dias da semana 
Sábado 

Horário 
Das 8h00 às 12h00 
Das 13h00 às 17h00 

Idioma estrangeiro exigido 
Nenhum 

Menção mínima exigida 
 

nº convênio Órgão convenente 

 
Documento de Aprovação do Curso 

Deliberação nº 54/CEPE, de 25 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Curso de Especialização em Ensino das Ciências e Matemática 

 

02 – Justificativa1 

 

É pensando criticamente a prática de hoje e de ontem que 
se pode melhorar a próxima prática (PAULO FREIRE). 

I - Introdução 

Vivemos em uma sociedade marcada pelos contrastes: uma maioria condicionada à pobreza, e uma minoria 
econômica e socialmente melhor sucedida. Nesse contexto, vários resultados de pesquisas e estatísticas apontam níveis 
elevados de analfabetismo e baixíssimo desempenho nas disciplinas relacionadas às Ciências da Natureza e Matemática, 
bem como uma presença incipiente do ato e processo de pesquisar e produzir novos saberes voltados à prática e vivência 
de sala de aula nas disciplinas das já citadas áreas do saber (BRASIL, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012; REVISTA 
FAPESP, 2012)2. 

Nesse caminho, faz-se interessante perceber que os métodos utilizados no ensino das Ciências e Matemática têm 
sistematicamente não apresentado os resultados esperados. É notório que “assistimos a um fracasso generalizado e, o 
que é pior, a uma crescente recusa dos estudantes para a aprendizagem das ciências e incluso para a própria ciência” 
(GIL-PEREZ et al, 2005, p. 38). Nesse mesmo entendimento, Pozo e Crespo (2009, p. 14-15) constatam que: 

Espalha-se entre os professores de ciências [estende-se à Matemática], especialmente nos anos finais do 
ensino fundamental e do ensino médio, uma crescente sensação de desassossego, de frustração, ao 
comprovar o limitado sucesso de seus esforços docentes. Aparentemente, os alunos aprendem cada vez 
menos e têm menos interesse pelo que aprendem. 

Nesse sentido, é fundamental inserir no contexto escolar novas técnicas, novas perspectivas diante dos 
conhecimentos propostos pelo currículo-padrão do ensino básico, as quais contribuam para uma maior eficiência do 
processo de ensino-aprendizagem e incitem os discentes e docentes ao ato de pesquisar (DELIZOICOV, ANGOTTI & 
PERNAMBUCO, 2009; ASTOLFI & DEVELAY, 2011). 

Acredita-se, portanto, que o estímulo é matéria prima indispensável ao educando do ensino básico. Entretanto, a 
escola dificilmente estimula o discente para o exercício da pesquisa, pois faz uso das metodologias canônicas que tratam 
o ambiente educacional meramente como um meio de transmissão e reprodução mecânica de informações e técnicas. 
Assim, é de suma importância que este contexto seja modificado e, para tanto, necessário se faz que novas ferramentas 
e técnicas de ensino sejam levadas à sala de aula (BRASIL, 1999, 2002 e 2012). Portanto, preciso é que antes sejam 
apresentadas reflexiva e complexamente aos docentes das Ciências e Matemática novas perspectivas metodológicas, 
novos trajetos epistêmicos (MORIN, 2011). 

Se a intenção é promover tal mudança, faz-se preciso perceber o processo educacional e de ensino como algo 
que necessita, em seu planejamento, clarificar os papeis dos atores e autores desse processo, bem como suas limitações. 
Mas, não somente isto, deve-se ainda considerar que a discussão sobre as Ciências e Matemática que será estabelecida 
encontrará possíveis resistências quanto às ideias primárias já trazidas pelos atores do processo à sala de aula (MARTINS, 
A., 2007).  

II – Perspectivas educacionais e metodológicas e a formação continuada de professores 

Nessa discussão, analisando o viés relacionado aos discentes do ensino básico, não se pode negar que há alguns 
obstáculos a serem superados no que se refere à tentativa de mudança paradigmática em relação tanto à postura do 
educando em relação à Ciência quanto à própria ideia de Ciência do mesmo. Um desses obstáculos é o que na psicologia 
educacional se conhece por perseverança na crença: “Tendência de se apegar a uma crença quando se é confrontado 
com uma evidência contraditória. Dificuldade para abandonar uma ideia ou estratégia uma vez que a tenham adotado” 
(SANTROCK, 2009, p. 312). Nessa linha, as concepções, ideias e pré-conceitos dos educandos em relação à ciência 
entrarão em rota de colisão com os novos paradigmas da Natureza da Ciência (NdC) que serão apresentados a eles. E 
nesse embate, a tendência inicial do educando deve ser a de apego à ideia primeira. Em assim sendo, uma importante 
estratégia de ação pedagógica é escolher determinados aspectos da NdC e explorá-los em atividades e situações didáticas 
diversas (texto, paródia, experimento, gincana, exercício, teatro, filme, pesquisa, etc.). O que se deseja com isto é expor o 

 
 
 

 

 



 
 

discente a uma gama de situações educacionais que o incentive a refletir acerca dos aspectos da NdC que permeiam, ou 
deveriam permear, o desenvolvimento dos saberes escolares em sala de aula. 

Ainda dentro do campo da psicologia educacional, uma metodologia de ensino deve considerar alguns aspectos 
referentes aos processos cognitivos. Assim, aspectos como competência cognitiva (ou nível de desenvolvimento cognitivo), 
saberes prévios (ou conhecimentos cotidianos) e estratégias de pensamento que os discentes trazem ao ambiente de 
ensino devem ser considerados quando do planejamento e aplicação da metodologia de ensino adotada (MORETTO, 
2000; SANTROCK, 2009; MORIN, 2010 e 2011). 

O conceito de competência3, dentro do âmbito educacional, refere-se essencialmente a três grandes campos de 
atuação do indivíduo (no caso aqui, em primeira aproximação, o discente do ensino básico com o qual trabalham os alunos 
do curso de especialização): atuação sobre o conhecimento, sobre os conhecimentos e sobre si mesmo (MORIN, 2010 e 
2011). 

Competência sobre o conhecimento, ou sobre o conteúdo disciplinar, refere-se à compreensão do discente em 
relação a um conteúdo escolar específico. Busca-se aqui a relação estabelecida entre o indivíduo e um conhecimento. 
Essa relação é dada, então, pelos processos de ensino-aprendizagem e pela apropriação do saber pelo educando. Neste 
momento, insere-se a realidade dada pela e para a produção de um saber e sua estreita afinidade com o erro e a ilusão 
(MORIN, 2011). Erro porque na gênese de um conhecimento encontra-se a probabilidade de que aquilo que se estuda 
pode estar sendo analisado de forma inadequada ou que a interpretação dada ao objeto de estudo pode estar equivocada, 
e assim tem-se a produção do erro, o qual precisa ser encarado como um produto possível na busca pelo entendimento 
sobre algo. Ilusão no que concerne à possibilidade de deixar-se levar pela ideia de que o resultado do processo de 
produção do conhecimento seria certo e definitivo (MORETTO, 2000; MORIN, 2010 e 2011). Neste ponto, o curso de 
especialização aqui proposto tenciona dar subsídios metodológicos para contribuir com o desenvolvimento de novas 
práticas docentes, tratando o erro ou ilusão como instâncias da produção de conhecimento em seu contexto sócio-histórico-
tecnológico.  

O segundo ponto em destaque é a competência sobre conhecimentos. O plural anterior está relacionado com a 
capacidade de manobrar e mobilizar os conhecimentos. Em relacionar os diversos saberes, em constituir uma teia de 
informações que dê suporte ao educando para compreender e intervir criticamente no mundo, auxiliando-o em tomadas 
de decisão e formação de juízo de valor acerca de temas que envolvam os conhecimentos acadêmicos direta ou 
indiretamente (MORETTO, 2010; MORIN, 2010 e 2011).  

Nessa mesma direção, a psicologia educacional lança luz sobre essa dinâmica de associação de saberes em seu 
conceito denominado transferência. Em linhas gerais, “transferência ocorre quando uma pessoa aplica experiências e 
conhecimentos prévios para aprender ou para solucionar um problema em uma nova situação” (SANTROCK, 2009, p. 
327). Novamente, o que é desejado é que uma contextualização efetiva do saber por meio da escolha de uma metodologia 
didático-pedagógica adequada, com o objetivo de construir com o educando do ensino básico (ou superior) “uma imagem 
não deformada do trabalho científico” (GIL-PÉREZ et al, 2001, p.i), o desenvolvimento das Ciências e da Matemática e de 
seus saberes propicie momentos didáticos apropriados a construção dessa teia complexa de conhecimentos, do entrelace 
dinâmico de saberes. 

Competência sobre o si mesmo remete a uma individual ação sobre o coletivo do qual se faz parte. Enquanto ser 
único, o indivíduo possui seus objetivos, suas metas, porém está inserido num projeto coletivo, a sociedade. Assim, em 
sua integridade, o ser-cidadão deve participar ativamente em prol do bem-estar coletivo e da promoção de si mesmo. Não 
se deve perder a individualidade por causa do bem maior social, e nem subestimar o valor da sociedade em detrimento ao 
sucesso individual. Tais juízos de valor permeiam a educação e o ambiente de aula que preconiza a formação do ser 
integral (MORETTO, 2010; MORIN, 2010 e 2011). “Diferentes como pessoas, somos iguais como cidadãos” (MACHADO, 
2010, p. 38). Essa complementaridade deve ser levada à ação didática cotidiana. Pois, nesse aspecto encontra-se 
contemplada a ação do sujeito sobre a realidade, e desta sobre o indivíduo. O papel do outro próximo (outros discentes e 
o docente, por exemplo) e que age de forma transformadora sobre o discente está presente nesse viés. Assim, “a 
integridade [do ser-cidadão] está associada de modo essencial a uma abertura no quadro de valores para o diálogo, para 
a argumentação racional em busca de consensos sendo factíveis tanto o convencimento do outro quanto a aceitação de 
sua perspectiva” (MACHADO, 2010, p. 39-40). Aqui, a metodologia dialógica que permeia o curso proposto, ao tratar dos 
aspectos humanos e sociais das Ciências e da Matemática, busca fornecer ferramentas para o docente trabalhar a 
individualidade do pensamento científico, o qual encontra validação no coletivo de seus pares, relacionando isto à produção 
coletiva do conhecimento, por meio da exploração crítica da Filosofia da Ciência, das tecnologias didáticas envolvidas e 
no contexto histórico de produção do saber. 

O sempre mover da sala de aula exige do docente uma constante atualização, tanto no que concerne aos 
conteúdos específicos da disciplina que leciona, como das inovações tecnológicas ao dispor da Educação, como da 

 
 
3 Não pertencerá ao escopo do curso abordar as teorias de Morin. Este aparece como um dos norteadores da construção dos saberes. 



 
 

dinâmica social e das interações entre indivíduos (virtual ou real) das novas gerações. Todos estes aspectos precisam 
estar em mente quando o docente planeja sua ação pedagógica. Assim, ao exercer sua prática, o professor pratica a si 
mesmo enquanto docente, se repensa e se refaz todo o tempo: “quem forma se forma e se re-forma ao formar” (FREIRE, 
1996, p.25). 

Promover essa mudança de perspectiva na forma como as Ciências e Matemática são vistas e trabalhadas em 
sala de aula não é tão simples quanto parece. Deve-se tomá-la como complexa, mas não subestimar suas potencialidades 
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009). Fazer conhecer o que é e como se desenvolvem as Ciências e 
Matemática, relacionado isto e suas implicações ao cotidiano das pessoas é um dos temas mais discutidos na atualidade 
entre os que propõem um novo ensino das Ciências e Matemática para um novo tipo de sociedade (GERMANO, 2011). 
Assim,  

Propiciar o desenvolvimento docente é considerar um processo no qual se integram características pessoais, 
profissionais e sociais na construção do docente que é autor de sua prática. Um profissional crítico, autônomo, reflexivo, 
disposto a trabalhar em equipe e estabelecer redes de colaboração. Hargreaves & Fullan (1996) abordam essas 
características por três frentes: a construção de saberes e desenvolvimento de competências, o próprio saber e sua 
constituição e a mudança ecológica. A formação continuada atua na primeira frente, explorando e diversificando métodos, 
técnicas e ferramentas de ensino que promovam um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo. Assim, a perspectiva 
adotada aqui é instrumentalização dos docentes quanto às práticas dialógicas que propiciem momentos didáticos mais 
eficientes. 

Para tanto, é requerida atenção especial às habilidades e competências necessárias à atuação desses 
profissionais nos ambientes educacionais, bem como considerar os saberes docentes descritos em Tardif (2002), bem 
como de um lugar especial para as competências e habilidades adquiridas e desenvolvidas pelo docente durante sua vida, 
não só acadêmica e profissional, mas também pessoal (NÓVOA, 1997). 

Os saberes docentes foram agrupados em 4 categorias ou tipos. Saberes Curriculares são aqueles que dizem 
respeito às grades curriculares, aos conteúdos e metodologias. Os Saberes Disciplinares rementem aos conhecimentos 
inerentes às diversas disciplinas. Saberes de Formação são aqueles trabalhados nos cursos formais nos quais o docente 
obteve sua titulação. Por fim, os Saberes Experienciais estão relacionados às vivências e conhecimentos adquiridos pelo 
docente em sua prática, no dia a dia da sala de aula (TARDIF, 2002). 

Nesse mesmo texto, a prática e ação docente encontram-se parametrizadas um lado pela habilidade com relação aos 
conteúdos e pelo outro de acordo com as competências intrapessoais que possibilitam uma relação educacional exitosa 
com os estudantes. Assim, a construção da identidade docente perpassa por todas essas nuances e contingências. 

O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. 
Além disso, o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está 
relacionado com a pessoa e identidade deles, com a experiência de vida e com a sua história profissional, 
com suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc (TARDIF, 
2002, p. 11). 

As perspectivas interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares do processo de ensino-aprendizagem 
propagadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais serão permanentes metodologias no transcorrer do curso de 
especialização integrando o ensino desses conteúdos a outras formas de conhecimento e a mídias diversas. 

III – Arapiraca em breve contexto: a demanda 

Em Alagoas, sabe-se, o número de especializações na área do Ensino das Ciências e Matemática é mínimo. Numa 
pesquisa realizada pela comissão que apresenta este projeto, verificou-se que, na Região Metropolitana do Agreste, cuja 
cidade polo é Arapiraca, não há, atualmente, nenhuma instituição federal ou estadual de ensino que ofereça cursos de 
especialização na área descrita, o que causa um hiato grave na formação continuada dos docentes. Atualmente, apenas 
duas instituições privadas oferecem cursos lato sensu com direcionamentos para ensino ou metodologia do ensino das 
Ciências e Matemática, ambos os cursos em regime EaD. 

Buscando compreender a formação do quadro de professores da região da grande Arapiraca, realizou-se pesquisa 
com formandos e professores das áreas do saber envolvidas, verificando-se que a carência de cursos do gênero é 
considerável. Foram entrevistados4 vinte e um professores e dezoito licenciandos acerca de sua formação e perspectivas 
para cursos de aperfeiçoamento. Claro que o quantitativo de entrevistados é pequeno se comparado ao número de 
professores e licenciandos da Grande Arapiraca que atuam nas áreas foco desta proposta. No entanto, analiticamente são 
amostra razoável para que sejam extrapolados os resultados. Os dados estão compilados na tabela a seguir. 

 
 
4 Entrevistas informais, sem rigor de metodologia científica de videografia e estatística de análise de dados, realizadas apenas com o intuito 
de aferir a formação inicial dos professores que atuam no ensino das ciências e matemática na região de Arapiraca. 



 
 

Categoria 
Quantidade 

Experiência docente Curso de 
formação inicial 

Tem pós-
graduação? 

Se oferecida pelo IFAL, você cursaria, aos sábados, uma 
especialização em Ensino das Ciências e Matemática? 

Docente 
graduado 

20(21) 

0 – 3 anos: 5 (23,8%) 

4 – 6 anos: 4 (19,1%) 
7 – 10 anos: 8 (38,0%) 

Mais que 10 anos: 4 (19,1%) 

M – 9 (42,8%) 

B – 4 (19,1%) 
Q – 4 (19,1%) 

F – 1 (4,7%) 
P – 3 (14,3%) 

Sim – 8 
(38,0%) 

 
Não – 13 
(62,0%) 

Sim, com certeza – 15 (71,4%) 

Talvez sim – 3 (14,3%) 
Talvez não – 3 (14,3%) 

Certamente não – 0 (0,0%) 

Licenciandos 

18 

0 – 3 anos: 18 (100,0%)5 

4 – 6 anos: 0 (0,0%) 

7 – 10 anos: 0 (0,0%) 

Mais que 10 anos: 0 (0,0%) 

M – 6 (33,3%) 

B – 3 (16,7%) 

Q – 2 (11,1%) 

F – 3 (16,7%) 
P – 4 (22,2%) 

 

------- 

------- 

Sim, com certeza – 14 (77,8%) 

Talvez sim – 2 (11,1%) 

Talvez não – 2 (11,1%) 

Certamente não – 0 (0,0%) 

M: MATEMÁTICA; B: BIOLOGIA; Q: QUÍMICA; F: FÍSÍCA; P: PEDAGOGIA 

 Pensando em contribuir para a formação continuada docente e para a melhoria dos indicadores educacionais da 
região, propõe-se o curso de Especialização em Ensino das Ciências e Matemática, em cumprimento com o papel social 
do Instituto Federal de Alagoas. 

IV – Aspectos normativos 

Com relação aos aspectos institucionais e legais, a Lei nº 11.892, de 20 de dezembro de 2008 que criou os institutos 
federais de educação prevê a oferta, por estas instituições, de curso de pós-graduação e seu público alvo. A oferta da 
especialização proposta aqui visa, assim, atender à demanda social do entorno de Arapiraca, promovendo a ascensão dos 
níveis educacionais, cumprindo com o papel social do IFAL. 

LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008, Presidência da República. 
[...] 
Seção II 
Das Finalidades e Características dos Institutos Federais 
[...] 
Art. 6o  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
[...] 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas 
de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de 
ensino; 
[...] 
Seção III 
Dos Objetivos dos Institutos Federais 
[...] 
Art. 7o  Observadas as finalidades e características definidas no art. 6o desta Lei, são objetivos dos Institutos 
Federais: 
[...] 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
[...] 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de 
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; (BRASIL, 2008). 

 
No âmbito do Instituto Federal de Alagoas, a oferta do curso de pós-graduação lato sensu Especialização em Ensino 

das Ciências e Matemática encontra-se contemplado na página 89 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
apenas ressalvando o período inicialmente pensando para a oferta do curso. 

Portanto, a oferta do curso aqui proposto encontra-se fundamentada nos documentos legais da Federação e previsto 
institucionalmente. 

 
 

03 – Objetivos 
 

Geral: 

     Promover formação continuada aos docentes em Matemática, Física, Biologia, Química e Pedagogia, em nível de pós-
graduação lato sensu, objetivando dirimir a carência deste tipo de curso no Estado, buscando melhorar a qualidade do 
processo de ensino-aprendizagem na educação básica. 

 
 
5 Dos 14 entrevistados, com relação a este item, apenas 5 dos 14 licenciandos não possuem experiência docente. 



 
 

 
     Específicos: 

     Propiciar a reflexão e criticidade necessárias sobre questões relativas ao ensino de Matemática, Física, Biologia, 
Química, bem como sobre as metodologias e formas de avaliação relativos ao processor de ensino-aprendizagem; 

     Promover melhoria nas práticas docentes, permitindo aos professores um aprofundamento nos conceitos e métodos 
que viabilizem nova atuação pedagógica; 

     Integrar às metodologias a importância da Matemática, da Física, da Biologia e da Química na formação geral dos 
sujeitos; 

     Incentivar estudos da Matemática, da Física, da Biologia e da Química fomentando a prática da pesquisa e da 
extensão; 

     Promover articulação necessária entre teoria e prática e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem.  
 
04 – GRADE CURRICULAR6 E CORPO DOCENTE 
 

a) Tronco Comum (Ciclo Básico) 
 

Nº 

Ordem 

Nome da Disciplina Horas 

aula 

Semestre Nome do Professor  Títulação 

1 Metodologia da Pesquisa Científica 40h 1 Divanir Lima Doutorado 

2 Metodologia do Ensino Superior 40h 1 José Leandro Costa Gomes Mestrado 

3 Teorias da Aprendizagem 40h 1  Joseilda Belarmino Mestrado 

4 Filosofia das Ciências e Matemática 40h 1 Vagner Gomes Ramalho Mestrado 

5 História das Ciências e Matemática 40h 1 José Leandro Costa Gomes Mestrado 

 
 

b) Tronco Específico (Ciclo Específico) 
 
b1) Biologia 

 

6B Ensino de Biologia 40h 2 Maria José dos Santos Doutorado 

7B Bioética 40h 2 Ana Catarina Mori da Cunha Doutorado 

8B Ecologia e Meio Ambiente 40h 2 Marcos Nunes de Oliveira Doutorado 

9B Tópicos Atuais em Biologia 
Molecular, Genética e Evolução 

40h 2 Ricardo Costa Mestrado 

 
b2) Matemática 

 

6M Álgebra para o Ensino Básico 40h 2 José Roberto Lima 

Adriano Valeriano 

Mestrado 

Mestrado 

7M Geometria para o Ensino Básico 40h 2 José Roberto Lima Mestrado 

8M Números, Funções e Conjuntos 
para o Ensino Básico 

40h 2 Lucas de Stéfano Henriques Mestrado 

9M Recursos Computacionais para o 
Ensino de Matemática 

40h 2 José Roberto Campos Mestrado 

 
 

 
6 As ementas das disciplinas se encontram em anexo. 



 
 

 

b3) Física 
  

6F Física Clássica para o Ensino Médio 40h 2 José Leandro Costa Gomes Mestrado 

7F Física Moderna e Contemporânea 
para o Ensino Médio 

40h 2 Pedro Juvêncio Júnior Doutorado 

8F Astronomia para o Ensino Médio 40h 2 Elder Claudino Doutorado 

9F Experimentação no Ensino de 
Física 

40h 2 José Leandro Costa Gomes  Mestrado 

 

b4) Química 
  

6Q Informática no Ensino de Química 40h 2 Marcos Rocha Mestrado 

7Q Metodologias Alternativas para o 
Ensino de Química 

40h 2 José Leandro Costa Gomes Mestrado 

8Q Experimentação no Ensino de 
Química 

40h 2 Marcos Rocha Mestrado 

9Q A Perspectiva CTSA no Ensino de 
Química 

40h 2 José Leandro Costa Gomes Mestrado 

 

b5) Pedagogia 
 

6P Metodologia do Ensino de 
Matemática 

40h 2 Claudiene dos Santos Mestrado 

7P Metodologia do Ensino de Ciências 40h 2 Maria José dos Santos Doutorado 

8P Docência nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

40h 2 Tereza Albuquerque Doutorado 

9P Avaliação da Aprendizagem nos 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

40h 2 Júlio Bispo Doutorado 

 

 
    05 – FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Ensino das Ciências e Matemática tem por 
estrutura de funcionamento acadêmico as seguintes características: 
 

a) Distribuição da carga horária: 
 
A carga horária de curso está assim estruturada: 
 
 - 200h (duzentas horas) em disciplinas do tronco básico, comum a todos os discentes; 
 - 160h (cento e sessenta horas) em disciplinas do tronco específico por perfil de entrada (Física, 

Química, Biologia, Matemática e Pedagogia). 
 

b) Carga horária destinada à pesquisa e construção do TCC ou artigos acadêmicos: 
 
São destinadas 120 (cento e vinte horas) para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 



 
 

(TCC) ou artigos acadêmicos. Esta carga horária não está computada nas horas referentes aos 
troncos básico e específico, e é comum a todos os discentes. 

 
c) Distribuição das vagas por área: 

 
O curso destina, por entrada, 40 (quarenta vagas), assim distribuídas: 
 
 - 8 (oito) vagas aos que optarem, no ato da inscrição e atendendo aos requisitos mínimos exigidos 

pelo edital de seleção, pelo perfil Física;  

 - 8 (oito) vagas aos que optarem, no ato da inscrição e atendendo aos requisitos mínimos exigidos 
pelo edital de seleção, pelo perfil Química; 

 - 8 (oito) vagas aos que optarem, no ato da inscrição e atendendo aos requisitos mínimos exigidos 
pelo edital de seleção, pelo perfil Matemática; 

 - 8 (oito) vagas aos que optarem, no ato da inscrição e atendendo aos requisitos mínimos exigidos 
pelo edital de seleção, pelo perfil Biologia; 

 - 8 (oito) vagas aos que optarem, no ato da inscrição e atendendo aos requisitos mínimos exigidos 
pelo edital de seleção, pelo perfil Pedagogia. 

 
OBS: O quantitativo de vagas por área pode ser alterado mediante as situações previstas no edital 
de seleção. 

 
d) Áreas ofertadas: 

 
Buscando dirimir a carência de cursos de formação continuada para os professores das ciências 
e matemática, bem como para os que lecionam as disciplinas afins no ensino fundamental I, o 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Ensino das Ciências e Matemática oferta 
vagas para docentes em Física, Química, Biologia, Matemática e Pedagogia. 

 
e) Critérios de êxito acadêmico nas disciplinas: 

 
 - Atividades avaliativas das disciplinas serão de ordem cumulativa ou por média matemática das 
atividades realizadas, por opção do ministrante da disciplina; 
 - Assiduidade mínima de 75% das aulas. 
 
 

f) Critérios de avaliação da monografia, nota ou conceito a obter, composição de banca;  
 
A banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso (TCC) será composta pelo professor-
orientador da pesquisa, o qual presidirá a banca, e por dois avaliadores convidados, sendo um 
interno (membro do corpo docente da especialização) e um externo (não pertencente ao corpo 
docente da especialização). 
Os critérios de avaliação do TCC estão descritos na Ficha de Avaliação de TCC (em anexo) e as 
notas/conceitos constam na tabela a seguir: 
 
 
 
 
 



 
 

 
São consideradas duas possibilidades para a monografia de conclusão de curso: 
 
  1. TCC conforme normas vigentes de padronização do Instituto Federal de Alagoas; 
 

2. Submissão de dois artigos em periódicos/revistas com Qualis Capes igual ou superior à 
B2 para as áreas de interesse do curso. 

 
g) Descrição do título a ser impresso no certificado na conclusão do curso. 

 
Os concluintes do curso, tendo preenchido dos requisitos e trâmites, receberão o DIPLOMA DE 
ESPECIALISTA EM ENSINO DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, emitido pelo Instituto Federal de 
Alagoas, em conformidade com o disposto na Resolução CNE/CES n° 1, de 08 de junho de 2007. 

 
 

06 – Metodologia 
         A metodologia de ensino do curso de pós-graduação em Ensino das Ciências e Matemática consistirá em aulas 
expositivas, estudos de caso, discussões e atividades que possibilitem a troca de conhecimento entre o professor e os 
alunos, oferecendo ao corpo discente experiências que contribuam para a superação dos desafios que os mesmos 
enfrentarão no seu contexto de trabalho, na sala de aula. Durante as aulas serão utilizados recursos de mídia (vídeo, 
música, informação on-line – hipertexto) para que haja uma aproximação do conhecimento sistematizado e do cotidiano, 
contribuindo para a formação do conhecimento e para o trabalho docente dos alunos do curso. 
 

 
 
07 – Infraestrutura Física 

O Campus Arapiraca dispõe de salas de aula disponíveis para o funcionamento do curso de pós-graduação, possui 
laboratório de informática que ficará disponível para uso dos alunos do curso, data show e equipamento de som estão à 
disposição dos docentes. O Campus possui ainda espaço disponível para a instalação da biblioteca da pós-graduação e 
área de convivência para os alunos em horário de intervalos, esta constitui o pátio da escola onde está instalado o 
Campus. Quanto ao mobiliário o Campus já dispõe dos moveis necessários. Apenas teremos que adquirir o acervo para 
biblioteca, computador e impressora. 
 

 
 
08 – Critérios de Seleção 

 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para o curso de Especialização em Ensino das Ciências e Matemática; 

a) 20 (vinte) das vagas de que trata este item destinar-se-ão a profissionais da rede pública de ensino básico 
(estadual ou municipal), em efetivo exercício do magistério; 

b) 05 (cinco) das vagas de que trata este item destinar-se-ão a servidores ativos deste Instituto, os quais possuam 
a formação acadêmica mínima exigida; 

c) As vagas reminiscentes serão oferecidas para demais portadores de diploma de graduação em Pedagogia ou 

Nota Conceito - Descrição Conceito 

9,0 ≤ N ≤ 10,0 ApD – Atividades avaliativas desenvolvidas com êxito, atingindo 
plenamente os objetivos propostos. 

ApD 
Aprovado com Destaque 

8,0 ≤ N < 9,0 Ap – Atividades avaliativas desenvolvidas com êxitos, atingindo 
parcialmente os objetivos propostos.  

Ap 
Aprovado  

7,0 ≤ N < 8,0 ApR – Atividades avaliativas desenvolvidas com relativos êxitos, 
necessitando de ajustes estruturais e/ou epistêmicos.  

ApR 
Aprovado com Restrições 

N < 7,0 Re – Atividades avaliativas desenvolvidas sem êxito, não atingindo os 
objetivos mínimos propostos. 

Re 
Retido/Reprovado 



 
 

licenciatura em Matemática, Biologia, Química, ou Física, e portadores de diploma de outras graduações, com 
comprovado exercício do magistério no ensino básico, oriundos da comunidade externa ao IFAL, em regime de 
ampla concorrência; 

d) Caso as vagas ofertadas para os servidores da rede pública de ensino básico e/ou servidores do IFAL não sejam 
preenchidas, as remanescentes ficarão disponíveis para os demais inscritos no processo de seleção; 

e) São ofertadas as seguintes vagas, conforme a área de atuação do candidato no ensino básico: 

Área TVA1 TVRP2 TVI3 TVAC4 

MATEMÁTICA 8 (oito) 4 (quatro) 1 (uma) 3 (três) 

FÍSICA 8 (oito) 4 (quatro) 1 (uma) 3 (três) 

QUÍMICA 8 (oito) 4 (quatro) 1 (uma) 3 (três) 

BIOLOGIA 8 (oito) 4 (quatro) 1 (uma) 3 (três) 

PEDAGOGIA 8 (oito) 4 (quatro) 1 (uma) 3 (três) 

1Total de vagas por área; 
2Total de vagas destinadas a candidatos da rede pública de ensino básico; 
3Total de vagas destinadas a candidatos do IFAL; 
4Total de vagas para ampla concorrência. 

 

 
 
09 – Sistemática de Avaliação 
     A avaliação será realizada de forma processual e continuada, devendo o professor observar a participação, a 
assiduidade e a execução das atividades.  
     Para conclusão do curso de especialização, o discente deverá apresentar monografia (TCC ou dois artigos) contendo 
resultado de uma discussão sobre tema da área. 
     Serão aplicados questionários de sondagem aos alunos, com o objetivo de avaliação dos professores, da coordenação 
do curso, do atendimento administrativo e das instalações físicas.     
 

 

10 – Orçamento 
 R E C E I T A  D E S P E S A S 

   VALORES EM R$ 

 
Contrato      
R$ ___________________________ 
 
Convênio  
R$___________________________ 
 
 
* TOTAL GERAL= 
 
 
R$___________________________ 

 

a)  Pessoal 

 

b) Passagens 

c)  Diárias 

 

d) Material de Consumo  

 

e)  Material Permanente 

 

 

 

 

Professores do próprio 
IFAL  

......................... 

Aproximadamente 24. R$ 
4.080,00 

Valor estimado: 
R$350,00 

 

R$ 15.000,00 

 

 

 



 
 

TOTAL GERAL: 

 

R$ 19.430,00 

10.1 - Memória de cálculo 
 
a) Pessoal: 

Valores em R$ 

Coordenador 
(valor X nº de parcelas)  
 

 
___________ 

Professores  
(valor hora/aula - Doutor X carga horária) 
(valor hora/aula – Mestre X carga horária) 
 

 

____________ 

Auxiliares  (Técnico-Administrativo) 
(nº de pessoas X nº de parcelas x valor da parcela) 
 

 

____________ 

b) Passagens:  
quantidade, trecho 
valor (qtde X valor) 
 

 
 

____________ 

c) Diárias:  
nº de pessoas X nº de diárias X valor da diária 
 

 
R$ 4.080,00 

d) Material de consumo: 
(não é necessário discriminar) 
 

 
R$ 350,00 

e) Material Permanente:  
equipamentos e outros (discriminar tipo, quantidade, valor) 
material bibliográfico (não é necessário discriminar) 
 

 
R$ 15.000,00 

  

 
TOTAL GERAL 

 
R$ 19.430,00 

 

 



 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
CAMPUS ARAPIRACA 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC 

 

TÍTULO DA 
PESQUISA: 

 

AUTOR(A):  

ORIENTADOR:  

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   

1. Impressão geral: (1,5 pontos) 
Docente 

Convidado 1 
Docente 

Convidado 2 
Docente 

Orientador 

a) Há contribuição do trabalho para a área, apresentando uma forma 
produtiva e crítica de conhecimento? (0,50 ponto) 

   

b) Percebe-se no trabalho o posicionamento do discente quanto às 
ideias e perspectivas expostas, demonstrando organização e 
independência intelectual? (0,50 ponto) 

   

c) O trabalho está bem encadeado, estruturando e alinhando as 
argumentações satisfatoriamente? (0,50 ponto) 

   

NOTA 1 =    

2. Formatação, organização, redação: (1,5 pontos)    

a) Foram obedecidos os critérios básicos de formatação?  
(0,75 pontos)  

   

b) Há clareza e objetividade na redação, inclusive no uso das 
citações? (0,75 pontos) 

   

NOTA 2 =    

3. Conteúdo: (5 pontos)    

a) A Introdução apresenta claramente os elementos básicos?  
(1,0 ponto) 

   

b) A Fundamentação Teórica é coerente, relevante, consistente e atual? 
(1,0 ponto) 

   

c) A Metodologia é apropriada? Está bem explicitada e organizada? 
(1,0 ponto) 

   

d) A apresentação e discussão dos dados ou análise crítico-
argumentativa é realizada de forma organizada e articulada com a 
fundamentação teórica e com a metodologia descrita? (1,0 ponto) 

   



e) A(s) conclusão(ões) e as considerações finais (quando cabíveis) são 
coerentes com os objetivos? (1,0 ponto) 

   

NOTA 3 =    

4. Apresentação Oral: (2 pontos)    

a) A exposição seguiu uma sequência lógica, dividindo 
equitativamente os 40 minutos de apresentação (introdução, 
desenvolvimento e conclusão)? (0,5 ponto) 

   

b) Na abordagem do tema, foi demonstrada segurança e domínio do 
assunto? (0,5 ponto) 

   

c) As ideias foram expostas de forma crítica e em consonância ao 
referencial teórico-metodológico adotado? (0,5 ponto) 

   

d) As respostas foram emitidas de forma correta, concisa e coerente? 
(0,5 ponto) 

   

Nota Final por docentes (Nota 1 + Nota 2 +Nota 3) NF1 =  NF2 =  NF3 =  

 
 
 

Média Final  (NF1 + NF2 + NF3)/3 =  

Conceito:  

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

 (Orientador) 

 

 

_____________________________                                                  _____________________________ 

               (Avaliador 1)                                                                                           (Avaliador 2)    

 

_______________________________________________ 

 (Coordenador do Curso) 

 



ANEXO 4: EMENTAS 

 

a) METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Conhecer e correlacionar os fundamentos, os métodos e as técnicas de análise 
presentes na produção do conhecimento científico. Compreender as diversas fases de 
elaboração e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Elaborar e 
desenvolver pesquisas e trabalhos científicos obedecendo às orientações e normas 
vigentes nas Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e na Associação Brasileira 
de Normas Técnicas.  
 

Bibliografia básica: 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991. 270 p.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 13. ed. São 
Paulo: Cortez, 1986. 237 p.  

 

Bibliografia Complementar:  

BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 5. ed. São Paulo: Ática, 
1997. 59 p.  

CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
280 p.  

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 1989. 318p.  

MEDEIROS, João Bosco. Manual de redação e normalização textual: técnicas de 
editoração e revisão. São Paulo: Atlas, 2002. 433 p.  

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1998. 260 p.  
 

 

b) METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR 

A docência no ensino superior. Aula universitária, processo didático e seus 
elementos. O Planejamento e as possibilidades didáticas de organização de planos de 
ensino. Metodologias didáticas na docência no ensino superior. Relação pedagógica 
na aula universitária e mediação docente. Avaliação do processo ensino-
aprendizagem: concepções teóricas e práticas, elaboração de instrumentos 
avaliativos. 

 



Bibliografia Básica: 

GIL, A. C. Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Ed.Atlas, 2009. 

BEHRENS, M. A. Docência Universitária na sociedade do conhecimento. Coleção 
educação, teoria e prática, Vol. 3. Curitiba: Champagnat, 2003. 

MORIN, E. Educação e Complexidade: os sete saberes e outros ensaios. São Paulo: 
Cortês, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALTHAUS, M. T. M. ; ZANON, D. P. Didática. Ponta Grossa: Ed. 
UEPG/NUTEAD, 2010, 151 p.  

______. Didática II. Ponta Grossa: Ed. UEPG/NUTEAD, 2010, 115 p.  

ANASTASIOU, L; ALVES, L. (orgs.). Processos de ensinagem na universidade: 
pressupostos para as estratégias de trabalho docente em aula. 6 ed. Joinville: Univille, 
2006.  

BEHRENS,M. A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Curitiba: 
Champagnat, 1999.  

MASETTO, M.T. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: 
Summus Editorial, 2003a.  

PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C.. Docência no ensino superior. São Paulo: 
Cortez, 2002.  
 

c) TEORIAS DA APRENDIZAGEM 

Favorecer o entendimento do que seja aprendizagem hoje a partir dos novos 
postulados teóricos sobre a mesma, resultantes das pesquisas mais recentes na área. 
Revisar os marcos teóricos clássicos sobre as diferentes teorias de aprendizagem. 
Discutir e analisar os principais aspectos biopsicológicos da aprendizagem com 
ênfase na memória, motivação, aprendizagem social e cultural. Conhecer o que é 
definido atualmente por abordagem conexionista. Compreender o conceito de 
inteligência e seus principais componentes. Revisar os tipos de inteligências: 
múltiplas, emocional e social. Entender o binômio afetividade e criatividade. 
Auxiliar a compreensão dos processos de aprendizagem no âmbito do Ensino 
Superior. 

 

Bibliografia básica 

ILLERIS, K. et al. Teorias contemporâneas da aprendizagem. Porto Alegre: Penso, 
2012. 280p. 

LEFRANÇOIS, G. R. Teorias da Aprendizagem. Ed. Cengage Learning, 2008. 

MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. Ed. EPU, 2ª ed. 2011. 

 



Bibliografia complementar 

MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Porto Alegre/RS: Sulina, 
2005. 

MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: 
Cortez; Brasília, UNESCO, 2003. 

REGO, Teresa Cristina. Cultura, Aprendizagem e desenvolvimento. - Petrópolis: 
Vozes, 2011. 

 

d) FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  

Introdução à problemática da filosofia da ciência voltada ao problema da verdade no 
ensino de ciências e matemática. O caráter racional da ciência. Descoberta e 
justificação. O problema da indução e os desdobramentos contemporâneos. Realismo 
e antirrealismo. Revoluções científicas e a estrutura de paradigmas. A noção de 
progresso científico. O caráter falível da ciência. 

 

Bibliografia Básica: 

FEYERABEND, P. Contra o método. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

HEMPEL, C. G. Filosofia da ciência natural. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1974. 

HESSEN, J. Teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003 

KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2003.  

PIAGET, J; GARCIA, R. Psicogênese e história das ciências. Petrópolis: Vozes, 
2011. 

POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. Editora Cultrix, 2000.  

ROSENBERG, A. Introdução à filosofia da ciência. São Paulo: Loyola, 2009. 

VAN FRASSSEN, B. C. A imagem científica. São Paulo: Editora Unesp, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

CHALMERS, A. F. A fabricação da ciência. São Paulo: Editora Unesp, 1994. 

CUPANI, A.  A crítica do positivismo e o futuro da filosofia. Florianópolis: Ed. da 
UFSC, 1985. 

ECHEVERRÍA, J. La filosofía de la ciencia en el siglo XX. Agora, v. 16, n.1, p. 5-
39, 1997. 

HACKING, I. Representar e intervir. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. 

LAUDAN, L. O progresso e seus problemas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

LAUDAN, Larry; Donovan, Arthur; Laudan, Rachel; Barker, Peter; Brown, Harold; 
Leplin, Jarrett; Thagard, Paul; Wykstra, Steve. “Mudança científica: modelos 
filosóficos e pesquisa histórica”. Estudos Avançados v. 7, n. 19, 1993, pp. 7-89. 



SHAPERE, D. Reason and the Search for Knowledge: Investigations in the 
Philosophy of Science. Dordecht: Reidel Press, 1984. 

SUPPE, F. La estructura de las teorias cientificas. Madrid: Nacional, 1979. 

 

e) HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

Uma nova perspectiva metodológica faz-se necessária se é almejada uma mudança 
de paradigmas educacionais com relação ao ensino das ciências. Nessa direção, 
demanda-se uma nova forma de ensino, a qual realize a interlocução entre o conteúdo 
disciplinar e formação do ser crítico. Assim, o ensino deixa de ser apenas um ensino 
das Ciências e assume um caráter de maior complexidade social ao se ensinar sobre 
o que são essas ciências. É requerida, então, uma metodologia de ensino das ciências 
que explicite as nuances do fazer científico, abordando analítica e criticamente os 
aspectos da Natureza da Ciência (NdC). Nesse contexto, A HFC entra no processo 
educacional como uma ferramenta, como um instrumento metodológico versátil ao 
Ensino das Ciências e Matemática 

 

Bibliografia Básica: 

CHASSOT, A. A Ciência Através dos Tempos, São Paulo: Moderna, 1994.  

DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: 
fundamentos e métodos. 3 ed. São Paulo: Cortêz. 2009. 

ANDERY, M. A. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 12ª ed. São 
Paulo: EDUC, 2003. 

KOYRÉ, A. Estudos de História do Pensamento Científico. 3ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2011. 

 
Bibliografia Complementar: 

VIDAL, B. História da Química. Lisboa: Edições 70, 1995. 

BENSAUDE-VICENT, B.; STENGERS, I. História da Química. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1992. 

FARIAS, R. F. Para Gostar de Ler a História da Química. São Paulo: Átomo, 2004. 
Vol. 1. 

FARIAS, R. F. Para Gostar de Ler a História da Química. São Paulo: Átomo, 2005. 
Vol. 2 e 3. 

BOYER, C. B. História da matemática. São Paulo, Edgard Blücher, 2.ed., 1996. 

TATON, R. História Geral das Ciências. SP: Difusão Europeia do Livro, 1959 

MAAR, J. H. Pequena História da Química. Florianópolis: Papa Livros, 1999. 

CAJORI, F. Uma história da matemática. Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 2007. 

EVES, H. Introdução à História da Matemática. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2004.  



MAYR, E. O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. Brasília: Editora da UnB, 
1998. 

ROSMORDUC, J. Uma História da Física e da Química. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editores, 1988.  

 

f) ENSINO DE BIOLOGIA 

As diferentes perspectivas sobre a produção do conhecimento científico. A história 
do ensino de ciências e biologia no Brasil. As propostas curriculares e os materiais 
didáticos para o ensino de ciências e biologia. As pesquisas sobre o ensino de ciências 
e biologia no Brasil. As dimensões epistemológico-culturais do ensino de ciências e 
biologia. A aplicabilidade dos conhecimentos em educação à metodologia dos 
processos de ensino-aprendizagem. Atividades de prática de ensino: planejamento, 
avaliação e ensaios pedagógicos. 

 

Bibliografia Geral: 

ALARCÃO. Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 7 ed. São Paulo:  
Cortez, 2010. 

BRASIL. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. PCN+Ensino 
Médio: Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Brasília: Secretaria da Educação Básica, 2002. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index> Acesso em: 27 maio 2014. 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a 
prática. São Paulo: Pioneira, 2004. 

CUNHA, M. Oliveira; KRASILCHIK, Myriam. A formação continuada de 
professores de ciências: percepções a partir de uma experiência. Disponível em: 
http://anped.org.br/ Acesso em: 21 maio 2014. 

IMBERNON, Francisco. Escola, formação de professores e qualidade do ensino. 
Trad. Ricardo Pérez Banega. Pinhais: Editora melo, 2011. 

KRASILCHIK, Myriam. Prática de ensino de biologia. 6 ed. São Paulo: Edusp, 2008. 

MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Ensino de biologia: histórias 
e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2009. 

NÓVOA, António. O regresso dos professores. Pinhais: Editora melo, 2011. 

 

g) BIOÉTICA 

A bioética como reflexão ética em ciência, enfocando seu surgimento e fatos 
históricos relacionados. Ética aplicada às questões de saúde e da pesquisa em seres 
humanos. Implicações do desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde. 

 

Bibliografia Geral: 



DURANT, G. A Bioética: natureza, princípios, objetivos. São Paulo: Paulus, 1995. 

GOLISZEK, A.  Cobaias humanas. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.  

HANS, J. O princípio da responsabilidade. Contraponto/PUC-Rio, 2006.  

JUNGES, J. R. Bioética, perspectivas e desafios. São Leopoldo: UNISINOS, 1999. 

 

h) TÓPICOS ATUAIS EM BIOLOGIA MOLECULAR, GENÉTICA E 
EVOLUÇÃO 

Apresentação e discussão de mecanismos genético-evolutivos (clássicos e modernos) 
relacionados a processos da adaptação e seleção natural em nível populacional. 
Apresentação e discussão dos mais recentes temas, teorias e métodos de análise no 
âmbito da Biologia em nível molecular, com especial foco na estrutura e função do 
material genético e seus produtos de expressão. O ensino da Biologia Molecular, da 
Genética e da Evolução na área das Ciências Biológicas. 

 

Bibliografia Básica: 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular Da Célula. 5 ED. Porto Alegre:  ARTMED, 
2009. 

GRIFFITHS, A.J.F.; MILLER, J.H.; SUZUKI, D.T.; LEWONTIN, R.C.; 
GELBARTH, W.M. (2013) Introdução à Genética. [TRAD. P.A. MOTTA] 10 ED. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan  

RIDLEY, MARK. Evolução. 3.ED. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. & WATSON, J. 
D. (eds). Biologia Molecular da Célula. Tradução por  Amauri Braga  Simonetti ... 
[et al.], 3. ed., Porto Alegre, RS: Ed Artes Médicas Sul Ltda, 1997. Tradução de: 
Molecular Biology of the Cell. 

FERREIRA, M. E. & GRATTAPAGLIA, D. (1998). Introdução ao Uso De 
Marcadores Moleculares. 2a ed. Brasília: EMBRAPA-CENARGEN. 220p. 

LEWIN, B. (2001). GENES VII. Editora Artes Médicas: Porto Alegre.     

MATIOLI, S. R. (ed.). Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Holos, 
Editora. 2001. 202p. 

RIDLEY, M. (1996). Evolution. Blackwell Science, Cambridge. 

 

i) ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

Estudo das propostas de ensino da Ecologia e de Educação Ambiental para o Ensino 
Fundamental e Médio. Análise de recursos e materiais para o ensino da Ecologia. 



Planejamento, elaboração, aplicação e avaliação de atividades e programas para o 
ensino da Ecologia no Ensino Fundamental e Médio. 

 

Bibliografia Básica: 

KRASILCHIK, M. Prática do ensino de Biologia. São Paulo, Harper & Row. 2003. 

LOPES, S. Bio: volume único. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2008. 

LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia: Ensino Médio volume único. 
1ª ed. São Paulo. Ática. 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações 
curriculares para o ensino médio: Ciências da natureza, matemática e suas 
tecnologias. volume 2. Brasília, Ministério da Educação, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Brasília, MEC. 2002. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. PCN+: 
Meio Ambiente. Brasília, MEC. 2002. 

 

j) GEOMETRIA PARA O ENSINO BÁSICO 

Tópicos de Geometria Plana, espacial e analítica. Problemas e aplicações. Estudos e 
pesquisas sobre o Ensino da Geometria. 

 

Bibliografia Básica: 

Dolce, O., Pompeo, J. N., Fundamentos de Matemática Elementar-Volume 9-
Geometria Plana. Ed.Atual, 2005. 

Dolce, O., Pompeo, J. N., Fundamentos de Matemática Elementar-Volume 10-
Geometria Espacial. Ed.Atual, 2005. 

Rezende, E.Q., Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas, Editora da 
UNICAMP, Campinas, 2000. 

Hellmeister, C. Geometria em Sala de Aula. SBM. 

Neto, A. Tópicos de Matemática Elementar - Volume 2 Geometria Euclidiana Plana. 
Coleção Professor de Matemática.  SBM  

 

Bibliografia Complementar: 

LINDQUIST, M. L.; SHULTE, A. (orgs.). Aprendendo e ensinando geometria. São 
Paulo: Atual, 1994. 

NASSER, L.; TINOCO, L. Curso Básico de Geometria: enfoque didático. Rio de 
Janeiro: Projeto Fundão, Instituto de Matemática/UFRJ, 2004, 3 v. 



LIMA, E. Medida e Forma em Geometria. SBM 

BARBOSA, J. Geometria Euclidiana Plana. SBM 

CARVALHO, P. Introdução à Geometria Espacial. SBM 

 

k) ÁLGEBRA PARA O ENSINO BÁSICO 

Sequências, progressão aritmética, progressão geométrica, matrizes, determinantes, 
sistemas lineares, números complexos, polinômios e equações polinomiais. 

 

Bibliografia Básica: 

LIMA, Elon Lajes. A matemática do Ensino Médio, vol. 2. Rio de Janeiro: Sociedade 
Brasileira de Matemática, 2003. 

LIMA, Elon Lajes. A matemática do Ensino Médio, vol. 3. Rio de Janeiro: Sociedade 
Brasileira de Matemática, 2003. 

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. São Paulo, Editora Ática.  

 

Bibliografia Complementar: 

IEZZI, Gelson, DOLCE Osvaldo, DEGENSZAJN, David Mauro. Matemática. Vol. 
Único: Ensino Médio, Atual Editora, 4ª. Edição, 2007. 608 p.  

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações. Volume único: Ensino 
Médio. São Paulo, Editora Ática, 2ª Edição, 2006, 624p.  

MELLO, José Luiz Pastore (coord.). Matemática: construção e significado. Volume 
único: Ensino Médio. São Paulo, Editora Moderna, 1ª Edição, 2005, 791p.  

SMOLE, Kátia Stocco e DINIZ, Maria Ignez. Matemática: Ensino Médio. Volume 1 
(432p), Volume 2 (479p) e Volume 3 (352p). São Paulo, Editora Saraiva, 5ª Edição, 
2005. 

 

l) NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES REAIS PARA O ENSINO BÁSICO  

Conjuntos, funções. Desigualdades, intervalos e valor absoluto. Gráfico de funções. 
Função afim, função linear, função quadrática, funções polinomiais, função 
exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. 

 

Bibliografia Geral: 

Números e Funções Reais, Coleção PROFMAT. Rio de Janeiro: Ed. SBM. 

LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C. A 
Matemática do Ensino Médio, vols. 1 e 4. Rio de Janeiro: Ed. SBM. 2006. (livros do 
professor) 

LIMA, E. L.: Matemática e Ensino (Coleção do Professor de Matemática). Rio de 
Janeiro: Ed. SBM, 2003 (2a. edição). 



 

m) RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

O uso da calculadora no ensino de Matemática. Ambientes gráficos. Ambientes de 
geometria dinâmica. Sistemas de computação algébrica e simbólica. Ensino a 
Distância. Processadores de Texto e Hipertexto. Critérios e instrumentos para seleção 
de recursos computacionais para o ensino de matemática. 

 

Bibliografia Geral: 

GIRALDO, V.; PINTO MATTOS, F. R.; SILVANI CAETANO. Recursos 
Computacionais no Ensino da Matemática. Coleção PROFMAT, SBM.  

Geogebra. Disponível em: <http://www.geogebra.org.br> 

Maxima. Disponível em: <http://wxmaxima.sourceforge.net/wiki/index.php/Main 
Page> 

Winplot. Disponível em: <http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html> 

 

n) EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA 

Estuda as técnicas e ferramentas de laboratório experimental de baixo custo e 
recursos virtuais, realizando experimentos que corroboram a Física Clássica e 
Moderna. 

 

Bibliografia Geral: 

ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de; ABIB, Maria Lúcia dos Santos. Atividades 
experimentais no ensino de Física: Diferentes enfoques, diferentes finalidades. 
Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v.25, n. 2, p.176-194, jun, 2003. 

BORGES, A. Tarciso. Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Minas Gerais, v. 19, n. 3, p. 291-313, dez, 
2002. 

RINALDI, Carlos. Comunicações: O ensino de Física a nível médio em Mato 
Grosso. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 93-
102, abr. 1997. 

SÉRÉ; Marie-Geneviève; COELHO, Suzana Maria; NUNES, Antônio Dias. O papel 
da experimentação no ensino da física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.20, 
n.1, p. 30-42, abril, 2003. 

 

o) ASTRONOMIA PARA O ENSINO BÁSICO 

O ser humano enquanto indivíduo deve ser considerado em suas várias dimensões e 
contextos. Dessa forma, compreender seu lugar (posição) e o todo que o cerca é de 
suma importância. Assim, o estudo do Universo e dos corpos celestes nele contidos 



se reveste de particular importância. Este estudo considera tais objetos de estudo não 
apenas em relação às leis física que o regem, mas também em sua historicidade.  

 

Bibliografia Básica: 

KEPLER, S. O.; SARAIVA, M. F. Astronomia e Astrofísica: Ed. Livraria da Física, 
2004 

HORVATH, J. E. O ABCD da Astronomia e Astrofísica - 1ª Ed: Livraria da Física, 
2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

HORVATH, J. E. Fundamentos de evolução estelar, supernovas e objetos 
compactos: Livraria da Física, 2011  

SOUZA, E. Introdução à Cosmologia: EDUSP, 2004.   

Artigos da revista Latino-Americana de Educação em Astronomia  

BRETONES, Paulo Sergio (org.). Jogos para o Ensino de Astronomia. Campinas: 
Átomo, 2013.  

MARTINS, Roberto de Andrade. O UNIVERSO - TEORIAS SOBRE SUA 
ORIGEM E EVOLUÇÃO. Ed. Livraria da física. 2012.  

 

p) FÍSICA CLÁSSICA PARA O ENSINO MÉDIO 

Discutir os principais temas da Física Clássica, envolvendo os conceitos 
fundamentais de Mecânica, Termodinâmica, Eletromagnetismo, Óptica e 
Ondulatória, com vistas à melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem 
sob sua responsabilidade, a partir do estudo da transposição didática e técnicas de 
ensino para estes temas, e à atualização teórico-prática do professor, buscando suprir 
lacunas de conteúdo que os professores possam apresentar. 

 

Bibliografia Geral: 

Artigos dos seguintes periódicos, disponíveis na rede internet: 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física. UFSC, Brasil. 

Ciência & Educação. Unesp, Brasil. 

Ensaio: pesquisa em educação em ensino de ciências. UFMG, Brasil. 

Investigações em Ensino de Ciências. UFRGS, Brasil. 

Revista Brasileira de Ensino de Física. SBF, Brasil. 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. ABRAPEC, Brasil. 

Revista Investigações no Ensino de Ciências. UFMT, Brasil 

 



q) FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA PARA O ENSINO MÉDIO 

Desde que os trabalhos de Kirchhoff de 1859 foram publicados, novos fenômenos 
em estudo colocaram contra a parede alguns conceitos da física, até então inabalados. 
É nesse contexto de ruptura, inovação e reestruturação histórica que nasce a chamada 
Física Moderna, desaguando, posteriormente, na Física Contemporânea. A 
compreensão dos conceitos desenvolvidos, contemplando suas dimensões física e 
histórica, é imprescindível para o bom ensino desse tópico da física no ensino básico.  

 

Bibliografia Básica: 

TIPLER, P. A. Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e Estrutura da 
Matéria. vol. 3, 6a edição, Rio de Janeiro: LTC, 2009 

EISBERG, R; RESNICK, R. Física Quântica: Átomos, moléculas, sólidos, núcleos e 
partículas. 9a edição, Campus, 1994 

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. FISICA IV,.12a edição, Addison Wesley, 2009 

SANCHES, Mônica Bordim; NEVES, Marcos Cesar Danhoni. A física moderna e 
contemporânea no ensino médio - uma reflexão didática. EDUEM, 2011. 

FREIRE JR, Olival. Teoria quântica - estudos históricos e implicações culturais - 
Prêmio Jabuti 2001. Ed. Livraria da Física, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

BEISER, Arthur. Concept of Modern Physics. 6ª edição, Editora McGraw-Hill Book 
Company. 2002. 

FAGUNDES, Hélio V.; TEORIA DA RELATIVIDADE NO NÍVEL 
MATEMÁTICO DO ENSINO MÉDIO 1ª Edição, Editora livraria da física. 

MARTINS, Roberto de Andrade. Teoria da Relatividade Especial. 2a edição, Ed. 
Livraria da Física, 2012. 

Artigos da Revista Brasileira de Ensino de Física 

Artigos do Caderno Brasileiro de Ensino de Física 

Coleção Temas Atuais de Física / SBF 

 

r) INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA 

O uso de tecnologias no ensino. Informática educativa. Informática no ensino de 
química. Internet no ensino de química. Softwares para o ensino de química.   

 

Bibliografia Básica: 

TAJRA, S. F. Informática na educação. São Paulo. Érica. 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 



REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de 
Química.  

NASCIMENTO, J.K. F. Informática aplicada à educação. Brasília. 2007. 

 

s) METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

O ensino de Química necessita de inovações metodológicas se se pretende 
acompanhar os novos processos de ensino-aprendizagem requeridos para uma nova 
sociedade. Assim, serão exploradas metodologias de ensino de Química 
desenvolvidas e aperfeiçoadas na última década: Sequências Didática Interativa 
(SDI), Ciclo Hermenêutico-Dialético, Modelo das Múltiplas Perspectivas, 
Metodologia de Ensino por Pesquisa (MEP), Construção Sistêmica e Complexa do 
Conhecimento. 

 

Bibliografia Básica: 

BEHRENS, M. A. O Paradigma Emergente e a Prática Pedagógica. Petrópolis: Ed. 
Vozes. 2013. 6.ed. 

OLIVEIRA, Maria Marly de (Org.). Formação e práticas pedagógicas: múltiplos 
olhares no ensino das Ciências. In; Série Formação de Professores, v. 1. Recife: 
Edições Bagaço, 2008. 

OLIVEIRA, M. M. Sequência Didática Interativa no Processo de Formação de 
Professores. Petrópolis: Ed. Vozes. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
GIL-PÉREZ, D.; CARVALHO, A.M.P. Formação de professores de Ciências: 
tendências e inovações. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

IMBERNóN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança. 6ed. 
São Paulo: Cortez, 2006. 

PÉREZ- GOMÉZ, A.O. O pensamento prático do professor: a formação do professor 
como profissional reflexivo. In: NóVOA, A (org.). Os professores e sua formação. 
Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

SILVEIRA, Thiago Araújo. Sequência didática interativa na formação inicial. 
Recife: UFRPE/PPGEC, 2009. 

SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2000. 

TARDIF, M. Lessard. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 
2002. 

 



t) A PERSPECTIVA CTSA NO ENSINO DE QUÍMICA 

Busca-se fornecer subsídios teóricos e metodológicos para que o professor possa 
interpretar a “ciência como cultura” e a educação científica na Educação Básica como 
um processo de compreensão das práticas, dos códigos, da linguagem e valores desta 
cultura conectando-a com outras formas de conhecimentos sociais e tecnológicos, 
com base na perspectiva das relações intrínsecas entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente (CTSA). A componente se propõe também, a partir de 
sistematizações e delimitações da perspectiva CTSA, analisar a sua aplicação dentro 
do ensino de Química e as possibilidades de Problematização e Contextualização dos 
conteúdos. Ainda, serão observados os movimentos de articulação entre a formação 
de professores e o desenvolvimento curricular, com vistas a favorecer a estruturação 
de trabalhos a partir da intensificação do enfoque CTSA no processo educacional. 

 

Bibliografia Básica: 

DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: 
fundamentos e métodos. 3 ed. São Paulo: Cortêz. 2009. 

CANAVARRO, J. M. Ciência e sociedade. Coimbra, Portugal, Quarteto Editora, 
2000.  

GERMANO, M. G. Uma Nova Ciência para um Novo Senso Comum. Campina 
Grande: EDUEPB. 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

HARGREAVES, A. O ensino na sociedade do conhecimento: a educação na era da 
insegurança. Porto, Porto Editora, 2003.  

FONTES, A. e SILVA, I. R. Uma nova forma de aprender ciências: a educação em 
ciência/tecnologia/sociedade. Lisboa, Edições ASA, 2004.  

SANTOS, M. E. Que Educação? Para que cidadania? Em que escola? Tomo II. 
Lisboa, Santos-Edu, 2005. 

 

u) EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 

O papel da experimentação no ensino de Química. O planejamento de uma aula 
experimental. Laboratórios virtuais. Montagens de experimentos de baixo custo. 

 

Bibliografia Básica: 

Cruz, R. e Emílio, G. F. Experimentos de química - em Microescala, com materiais 
de baixo custo e do cotidiano, Editora Livraria da Física. 2 ª edição, 2009. 

MATEUS, A. L. Química na cabeça - experiências espetaculares para você fazer em 
casa ou na escola. Editora UFMG, 2005. 



POSTMA, J. M.; ROBERTS JR, J. L.; HOLLENBER, J. L. Química no laboratório. 
Manole, 5ª edição. 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo sociedade Brasileira de 
química.  

REVISTA QUÍMICA NOVA. São Paulo sociedade Brasileira de química.  

HRISPINO, Alvaro; FARIA, Pedro. Manual de Química Experimental. Campinas: 
Átomo, 2010. 

Sociedade Brasileira de Química. A química perto de você: experimentos de baixo 
custo para a sala de aula do ensino fundamental e médio. São Paulo, 2010. 

 

v) METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Concepções de ciências e de conhecimento matemático das Escolas Tradicional, 
Nova, Tecnicista, Construtivismo e Pedagogia Histórico-Crítica. Pressupostos 
teórico-metodológicos de ensino e aprendizagem de matemática e/ou Tendências em 
Educação Matemática. Breve história da matemática. Recursos metodológicos e 
didáticos. Avaliação. Metodologia para resolução de problemas. A geometria pelos 
sólidos geométricos e pelo tangram. Análise e utilização de livros didáticos e 
paradidáticos. 

 

Bibliografia Básica: 

ARANÃO, Ivana. A matemática através de brincadeiras e jogos. São Paulo: Papirus, 
1996.  

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

DANTE, Luiz Roberto. Didática da matemática na Pré-Escola. São Paulo: Ática, 
1996.  

 

Bibliografia Complementar: 

BIEMBENGUT Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. 
2.ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  Matemática/Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

D’AMBRÓSIO, U. Matemática, ensino e educação: uma proposta global. Temas & 
Debates, São Paulo, 1991. 

EVES, H. Introdução à História da Matemática. Ed. Unicamp, 2004. 



GUÉRIOS, E. et al. A avaliação em matemática nas séries iniciais. Curitiba: UFPR, 
2005. 

MÜLLER, Iraci. Tendências Atuais de Educação Matemática. Londrina, 2000. 
Disponível em:  

<http://www.unopar.br/portugues/revista_cientificah/art_rev_133/body_art_rev_13
3.html>. Acesso em: 15 janeiro 2015. 

TAHAN, Malba. O Homem que Calculava. Record, Rio de Janeiro, 2014. 

ZORZAN, Adriana Salete Loss. Ensino-aprendizagem: algumas tendências na 
educação matemática. Erechim, 2012. Disponível em: 
<http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/article/viewFile/303/563> Acesso 
em: 16 janeiro 2015. 

 

x) DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Estudo da natureza e das condições históricas de formação e profissionalização do 
docente para os anos iniciais do ensino fundamental. A escola como lócus do trabalho 
docente. Profissão docente e legislação. O cuidar e o educar: papel do professor nos 
anos iniciais do ensino fundamental. Valorização e desvalorização do trabalho 
docente no Brasil de hoje.  

 

Bibliografia Geral: 

APPLE, M. W. Trabalho docente e textos. Porto Alegre: ARTMED. 

BRASIL. MEC/Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP n.009/2001. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica. In: www.mec.gov.br. 

COSTA, M. V. Trabalho docente e profissionalismo. Porto Alegre: Sulina. 
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y) METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Abordagens sobre o ensino de Ciências no Ensino Fundamental. O currículo de 
Ciências. Métodos e Técnicas do Ensino de Ciências. 
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w) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Avaliação de aprendizagem: conceitos, princípios, tipos, funções e critérios. As 
concepções da avaliação e suas manifestações na prática. Teorias e práticas 
avaliativas e mecanismos de exclusão: repetência, reprovação, evasão. O processo 
avaliativo como instrumento basilar do ato de planejar. Procedimentos e 
instrumentos da avaliação da aprendizagem.  Implicações das concepções de 
educação e aprendizagem no processo avaliativo escolar. Estudo das experiências 
vivenciadas na escola na área de avaliação do processo ensino aprendizagem. A 
investigação do cotidiano escolar. 
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