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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO/LATO SENSU 

 ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

1.  IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do Curso: Especialização em Ensino de Ciências para Educação Básica 

 

Área de Conhecimento: Ensino 

 

Subárea: Ensino de Ciências e Matemática 

 

Unidade Responsável:  Passos 

 

Modalidade:  Presencial 

 

Área de Concentração: Educação (científica) 

 

Público alvo: O curso é destinado aos portadores de graduação das diversas 

áreas, principalmente o que tem licenciatura e que pretendem 

ou já assumiram uma vaga em escolas de ensino fundamental 

ou médio, em qualquer uma das ciências básicas (ciências, 

física, química, biologia ou matemática). 
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2. JUSTIFICATIVA DO CURSO 
 

O Brasil tem buscado, cada vez mais, ocupar um lugar de destaque no cenário 

mundial, seja participando de importantes decisões tomadas por países mais ricos, seja 

apresentando um perfil salutar, quanto à solidez da formação de seu povo. 

Contudo, para que estes objetivos possam, de fato, serem alcançados, necessário se 

faz que haja empenho em investir numa educação ética e de qualidade para o povo, 

preferencialmente, desde as séries iniciais. 

O conhecimento é, sem dúvida, moeda de valor inestimável e a educação deve 

permear, desde a mais tenra idade, a vida de cidadãos que se querem, de fato, 

comprometidos com o desenvolvimento de uma nação. 

Foi baseado neste pensamento e conhecendo as dificuldades crescentes de 

professores dos diferentes níveis de ensino em ter uma formação mais sólida e acompanhar 

a acelerada evolução tecnológica de seu tempo, podendo, inclusive, colocá-la a seu favor, é 

que este curso nasceu. 

Vivemos momentos de grandes transformações, tendo a possibilidade de vivenciar a 

internet, os videogames, a influência de diferentes mídias no dia-a-dia das crianças, o que 

pode trazer a alguns educadores, insegurança e ansiedade. 

Além disso, as mídias, quando bem conduzidas podem, sem dúvida, possibilitar um 

acréscimo significativo no aprendizado em qualquer faixa etária, inclusive como suporte ao 

trabalho exercido pelos adultos. 

Assim, o “Curso de Especialização em Ensino de Ciências para Educação Básica” vem 

suprir algumas lacunas existentes entre o pouco tempo disponível para a atualização do 

professor e a sua necessidade de manter-se informado e atuante. 

Para tanto, o curso buscará proporcionar aos professores alunos, a oportunidade de 

sanar dúvidas, firmar conceitos e, principalmente, atualizar-se neste turbilhão diário de 

transformações, que é a difusão de novas tecnologias e a necessidade de um embasamento 

sólido e profícuo.  

Neste sentido, o curso terá como diferencial a oportunidade da experimentação, ou 

seja, o professor terá contato com equipamentos que traduzem a teoria simplificando-a. Isto 

permitirá a ele colocar a teoria em prática, o que na maioria dos cursos de licenciatura não 

ocorre, deixando uma lacuna na sua formação, que mais tarde será repassado ao aluno. 
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Caberá ao curso ainda apresentar o Centro de Ciências da UEMG- Unidade de Passos 

como um ponto de apoio às suas aulas e mais, mostrar a estes professores que não há 

necessidade de haver laboratórios altamente equipados em suas escolas para que 

aconteçam as aulas experimentais, e sim uma formação sólida que trará naturalmente a 

possibilidade de buscar, em situações simples, materiais de baixo custo, transformando 

monótonas aulas teóricas de ciências, em inesquecíveis aulas experimentais. 

 

2.1. Concepção do Curso e Histórico 
 

A ideia de propor um Curso de Pós-Graduação/Lato Sensu - Especialização em Ensino 

de Ciências para Educação Básica se deve à percepção de que há uma real necessidade de 

melhoria do ensino de ciências nas escolas, principalmente nas séries que envolvem o ensino 

fundamental. Isto se deve em parte, à carência de laboratórios na maioria destas escolas, e 

em parte, à má formação de muitos profissionais que, não raro, são designados para 

disciplinas, para as quais não foram devidamente preparados. 

Além disso, até bem pouco tempo as ciências nas escolas de ensino fundamental 

eram subestimadas, o que hoje, com a proposta de inclusão desta disciplina na “provinha 

Brasil”, parece ter ganhado um novo olhar por parte de professores e dirigentes destes 

espaços. 

É dentro deste propósito que se insere este curso de especialização. Sua meta 

principal será oferecer aos professores das áreas das ciências, a oportunidade de 

melhorarem seu desempenho em sala de aula, atualizando-se e aprofundando-se nos 

tópicos contidos na programação oficial do ensino fundamental, principalmente a partir do 

quinto ano, no que tange aos conhecimentos relativos à ciências no ensino fundamental, tais 

como conhecimentos em física, química, biologia e matemática. 

 

2.2. Histórico e Caracterização do Centro de Ciências da UEMG - Unidade de Passos 
 

O Centro de Ciências “Professora Sônia Lúcia Modesto Zampieron” (Figuras 1 e 2), 

pertencente à Universidade do Estado de Minas gerais – Unidade de Passos caracteriza-se 

por apresentar um espaço interativo, como subsídio ao aprendizado de alunos e professores 

dos diversos cursos da Unidade, dos Ensinos Fundamental e Médio, além de atender ao 

público em geral, não só na área circunscrita pela cidade de Passos – MG, mas em toda a 

região de seu entorno. Tal entorno compreende, pelo menos, 20 cidades circunvizinhas, que 

mantêm relação direta com esse município. 
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Figuras 1e 2: Vista panorâmica da fachada frontal do prédio do Centro de Ciências e do                          
espaço interno. 

 

Como um polo centralizador, tanto na área comercial (contém aproximadamente 80 

lojas de fábrica de confecção, para todas as faixas etárias e ambos os gêneros), quanto na 

área educacional (por ter, pelo menos, 68 estabelecimentos educacionais, entre pré-escolas, 

escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e particulares, uma instituição federal 

(IFSulMinas), além da Unidade da UEMG que, com 27 cursos das mais diversas áreas, 

mantém um público de, aproximadamente, 3,5 mil alunos regularmente matriculados, 

grande parte deles vindos das diversas cidades do entorno, Passos é considerada uma 

referência por um grande número de cidades do Sul e Sudoeste mineiro.  

Situado no centro de Passos-MG e compreendendo uma área de 600 m2, o Centro de 

Ciências tem, hoje, nove anos de funcionamento e recebe, mensalmente, cerca de 500 

crianças oriundas das diferentes escolas da cidade e região, através de visitas monitoradas, 

previamente agendadas (Figuras 3).  
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Figura 3: Durante visitas de alunos de Educação básica ao Centro de Ciências. 

 

Dentre as formas de suporte didáticos diferenciadas que o Centro oferece, estão: a 

Experimentoteca (42 kits transportáveis em maletas, cujo objetivo é suprir a ausência de 

laboratórios de Física, Química e Biologia, dando suporte às aulas práticas, nas escolas) e a 

Matemoteca (conjunto de 32 jogos, cujo objetivo é ensinar Matemática de forma lúdica) 

que atende professores da área, seja através de cursos de capacitação ou do empréstimo 

dos jogos, para serem utilizados em sala de aula, após a capacitação docente.. 

Há também um espaço destinado ao estudo e às discussões de questões ambientais 

(Projeto Sala Verde – Projeto do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para o qual são 

agendadas palestras e exibições de vídeos, para os mais diversos públicos.  

Outro importante atrativo é o Planetário, que possibilita ao visitante realizar uma 

viagem interplanetária, proporcionando-lhe uma ideia mais clara de como está constituído o 

universo e, principalmente, nosso sistema solar. Através dele é possível ensinar astronomia 

de uma forma mais agradável e interativa.  
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O Centro ainda conta com um amplo espaço destinado aos Dioramas, 

representações do Cerrado e da Mata Atlântica, importantes biomas que ocupam nossa 

região, além de atuar na realização de oficinas, como as de reciclagem de papel; 

compostagem orgânica e de reaproveitamento de materiais descartáveis. 

Uma aquisição mais recente é o “Lego Education”, constituído de kits que atendem 

desde a pré-escola até o nível superior, possuindo diferentes níveis de dificuldades, 

ressaltando a importância do trabalho em equipe.  Tal material permite o desenvolvimento 

de trabalhos em três níveis: criação de protótipos, lógica e programação. No primeiro caso, 

há o envolvimento da montagem dos blocos, envolvendo inclusive a coordenação motora, 

trabalho em equipe e criatividade; no segundo caso, proporcionar desafios aos alunos, 

levando-os a encontrar maneiras de atingir determinadas metas num prazo pré-

estabelecido; no terceiro caso, o aluno terá a oportunidade de estabelecer os primeiros 

contatos com a linguagem de programação, culminando na possibilidade de construção e 

funcionamento de um robô. 

Com relação ao espaço físico para a realização de aulas teóricas, o Centro de Ciências 

conta com salas de aula aclimatadas, com capacidade para até cinquenta alunos. 

O curso aqui proposto deverá acontecer dentro do Centro de Ciências, o que 

permitirá ao professor a oportunidade de vivenciar e experimentar, dentro das diferentes 

áreas, levando-o a, a partir da teoria, construir a prática.  

 

2.3. Linhas de Pesquisa 

 Alfabetização Científica; 

 Educação Ambiental; 

 Tecnologias aplicadas à Educação; 

 Novas Metodologias para o Ensino de Ciências. 

 

2.4. Objetivos do Curso 
 
Objetivo Geral 
 

 Proporcionar aos professores de ensino fundamental a oportunidade de reciclarem 

seus conhecimentos, atualizarem-se quanto aos crescentes avanços tecnológicos, e 

aprimorar-se na arte de ensinar ciências, através de métodos teórico-práticos. 
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Objetivos Específicos 
 

 Ministrar aulas teórico-práticas de física, química, biologia, matemática e de 

educação ambiental, a fim de fornecer aos professores de ensino fundamental, a 

oportunidade de elaborar e executar roteiros de aulas experimentais, embasadas no 

conteúdo teórico trabalhado; 

  Propiciar aos educadores o contato direto com novas tecnologias, através das 

dinâmicas oferecidas pelo Centro de Ciências, nas diversas áreas, seja “in loco”, seja 

buscando o respaldo de vídeos e material bibliográfico; 

 Proporcionar a oportunidade de escolha de temas a serem apresentados na forma de 

seminários, nas diferentes áreas do conhecimento, durante a vigência do curso, a 

partir das deficiências e necessidades de cada um; 

  Propor, estabelecer e fortalecer parcerias entre a universidade e as escolas de 

ensino fundamental, por meio do desenvolvimento de projetos conjuntos, 

intermediados pelo Centro de Ciências, durante e após o encerramento do curso; 

 Oferecer formação continuada aos professores participantes do curso, de forma a 

estabelecer um vínculo entre o Centro de Ciências e ele, mesmo após o curso, 

respondendo suas demandas e buscando atender suas necessidades, em relação às 

ciências; 

  Oferecer leituras que fundamentem os conteúdos, para levar o cursista a refletir 

sobre a aplicação destes; 

 Promover discussão e provocar reflexão sobre os conteúdos específicos de Ciências, 

tanto em sala de aula, quanto com seus pares na sua unidade de ensino; 

 Propor atividades de interações e vivências, a fim de potencializar sua reflexão sobre 

conteúdos, estratégias e metodologias que permeiam sua prática; 

 Fornecer os subsídios necessários à sua autonomia na elaboração e execução de 

projetos interdisciplinares. 
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2.5. Demanda Identificada 
 

Formar professores, independentemente do nível em que atuará, nunca foi tarefa 

fácil. Trata-se de uma proposta, cujo teor deve estar intimamente associado ao 

compromisso e a coerência. Também é de domínio público que não se pode ensinar o que 

não se aprendeu.  

A UEMG/Unidade de Passos conta, hoje, com sete cursos de licenciatura, o que 

proporciona ao egresso a oportunidade de ministrar aulas em escolas de ensino 

fundamental. E, ainda que haja mais especificidade de conteúdo e, portanto, de formação 

para o ensino fundamental II e para o ensino médio, o mesmo não ocorre com o ensino 

fundamental I, cujos professores, em sua maioria oriundos de curso de pedagogia ou normal 

superior, não tiveram a oportunidade de ver em suas grades disciplinas como ciências, e 

quando a tiveram não foram estimulados a ir fundo e, principalmente, trabalhar a 

experimentação. 

Diante disso, e tendo como pano de fundo um Centro de Ciências, cuja vocação é 

ensinar e estimular o prazer pela ciência, este curso se propõe a suprir esta lacuna, levando 

estes professores a descobrir o prazer de aprender brincando, aprender experimentando. 

 

2.6. Perfil do Egresso 
 

O curso visa formar profissionais para atuarem em instituições de ensino públicas 

e/ou privadas, em nível fundamental e/ou médio, capazes de desmistificar o ensino de 

ciências, revelando um panorama em que a teoria seja sempre acompanhada da prática. 

Isto, com certeza, fornecerá  subsídios para que o aprendizado ocorra de forma concreta e 

prazerosa, enquanto a relação professor aluno se torna mais profícua. 
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3. ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO 
 

3.1. Carga Horária 
 

O curso terá uma carga horária de 400 horas, sendo 360 horas, distribuídas em 

atividades teóricas e práticas individuais ou em grupos, seminários etc., desenvolvidas pelas 

disciplinas do curso, acrescidas 40 horas para a realização do trabalho de conclusão do 

curso. O curso deverá acontecer ao longo de 15 meses, sendo que o trabalho de conclusão 

de curso (TCC) deverá ser desenvolvido ao longo do desse período, de acordo com a linha de 

pesquisa escolhida pelo aluno, por um dos professores ligado à aquela linha. 

 

3.2. Critérios de Seleção 
 

 Análise de currículo 

 Pré-requisito: portadores de diploma de curso superior 

 

3.3. Número de vagas  
 

Serão oferecidas até 30 (trinta) vagas, sendo que a instituição se reserva no direito de 

começar o curso somente a partir de 20 (vinte) alunos matriculados. 

 

3.4. Período Previsto de realização 
 

Início: Maio de 2018 

Término: Agosto de 2019 

 

3.5. Funcionamento previsto 
 

O curso funcionará quinzenalmente, às sextas-feiras das 18h30 às 22h30 e aos 

sábados das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. 

 

3.6. Investimento 
 

Matrícula mais 15 parcelas de R$290,00 (duzentos e noventa reais) 

 

3.7. Documentação Exigida para Matrícula 
 

 Requerimento de matrícula 

 Fotocópia do Diploma de Graduação (registrado) ou Certificado de Conclusão 

 Fotocópia do CPF e RG 

 02 fotos 3 x 4 

 Título de Eleitor 
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

4.1. Pré-requisitos para Aprovação dos Ingressantes 
 

Para emissão do Certificado de Conclusão do Curso, o aluno deverá cumprir os 

créditos das disciplinas, ter frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas dadas e atividades desenvolvidas por disciplina, alcançar na avaliação final de cada 

disciplina o aproveitamento de, no mínimo, 70% (setenta por cento). Também para 

integralizar o curso será exigida a apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

 
4.2. Trabalho de Conclusão de Curso 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá começar a ser construído logo após a 

disciplina de “Metodologia de Pesquisa Científica”, quando o aluno já terá tido a 

oportunidade de dimensionar e visualizar os passos a serem seguidos para sua conclusão. 

Para tanto, e baseando das diferentes linhas de pesquisa apresentadas, ele poderá contar 

com a ajuda de um possível orientador (professor do curso), que o guiará nesta construção. 

O trabalho a ser produzido na forma de Monografia deverá ser impresso e atender as 

normas da ABNT. Ao término, este deverá ser apresentado a uma banca que, após a 

avaliação, poderá conferir-lhe uma nota, podendo ser de aprovação ou não. No segundo 

caso, o aluno terá mais trinta dias (30) para reapresentação. O prazo limite para entrega do 

TCC será de 60 dias após o término da última disciplina.  
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4.3. Matriz Curricular 

Disciplinas C.H. Professor Titulação 

Dinâmicas Educacionais com Novas 

Tecnologias. 
36 João Vicente Zampieron  Doutor  

Didática   24 Raquel Dully Andrade Doutora 

Biologia Básica: Teoria e Prática 

 

24 Odila Rigolin de Sá Doutora 

24 Vera Lúcia Alves Oliveira Mestre 

Metodologia da Pesquisa Científica  

 
24 Maria Ambrosina Cardoso Maia Doutora 

Química Básica: Teoria e Prática 24 Geilton Xavier de Matos Mestre 

24 Marcelle Beltrão Bedouch Mestre 

Educação Ambiental 24 Sônia Lúcia Modesto Zampieron Doutora 

Matemática Básica: Teoria e Prática 

 

24 Fernando de Almeida Oliveira Mestre 

24 Maria de Fátima Freitas Bernardes Mestre 

Introdução à Astronomia 24 José de Paula Silva Doutor 

Física Básica: Teoria e Prática  

 

    24 Sidnei Ramos Borges Mestre  

24 Gilberto de Miranda Lima Especialista 

Ciência e Interdisciplinaridade 24 Sônia Lúcia Modesto Zampieron  Doutora 

Metodologia para a Resolução de 

Problemas 
12 Sidnei Ramos Borges Mestre 

Orientação de TCC 40 Todos os professores orientadores  

 

Aulas Teóricas e Práticas: 360 horas 

Orientação de TCC:   40 horas 

Carga Horária Total do Curso: 400 horas 
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4.4 Metodologia 
 

Como anteriormente mencionado, o Curso de Especialização em Ensino de Ciências 

para Educação Básica deverá acontecer no Centro de Ciências da UEMG Unidade Passos, em 

salas de aula dotadas de infraestrutura apropriada, tais como equipamentos áudios-visuais 

(retroprojetor, TV e Datashow). Todas as aulas práticas serão realizadas nos ambientes já 

preparados para este fim, como sala da Experimentoteca; sala da Matemoteca; planetário; 

sala verde; museu interativo de física; laboratório de física; laboratório de pesquisa 

“Materiais e Energia”. Como apoio, os alunos utilizarão também a biblioteca da Unidade.  

O curso se constituirá de aulas expositivas, seminários, aulas práticas, além do 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (TCC), que deverá ser orientado desde o 

início.  

As disciplinas serão sempre trabalhadas de forma integrada, dentro da ótica da 

interdisciplinaridade, ressaltando-se sempre os conceitos e aspectos comuns ou correlatos. 

Com isto, visa-se inter-relacionar os respectivos conteúdos e fazer com que os alunos 

tenham sempre uma visão e abordagem sistêmicas da abrangência da ciência. 

Cada aula teórica dada deverá ser acompanhada da prática, o que facilitará o 

entendimento e a absorção dos conteúdos.  

Especificamente sobre o tema a ser investigado no Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), este deverá ser definido pelo aluno com o auxílio dos professores, respeitando-se sua 

afinidade pela linha de pesquisa. 

4.5. Critérios de Avaliação 

 

Cada professor, em sua respectiva(s) disciplina(s), é responsável pela avaliação do 

desempenho discente, tanto na forma quanto no número de avaliações. 

Em relação aos critérios de avaliação para emissão do Certificado de Conclusão do 

Curso o aluno deverá cumprir os créditos das disciplinas, ter frequência não inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas dadas e atividades desenvolvidas por disciplina, 

alcançar na avaliação final de cada disciplina o aproveitamento de, no mínimo 70% (setenta 

por cento).  

A mensuração das atividades acadêmicas, intra e extra classe, é expressa em valores 

numéricos de 0 a 100 (zero a cem). 

Independentemente do número de atividades avaliativas realizadas, o professor deve 

registrar todas as notas. 

Para integralizar o curso é exigida também a apresentação de um trabalho de 

conclusão de curso. 
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4.6. Critérios de aprovação e Frequência 

 
A frequência mínima exigida é de 75% às atividades acadêmicas de cada disciplina. O 

controle de frequência será realizado através de registro acadêmico de acordo com as regras 

da Secretaria Acadêmica da UEMG – Unidade Passos. Para aprovação é necessário 70% de 

aproveitamento na disciplina. 

Para que o aluno possa receber o título de Especialista em Ciências, será exigida, 

além do que diz o parágrafo acima, a apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso 

na forma de uma monografia (TCC), que deverá ser entregue no prazo limite de 60 dias após 

o término da última disciplina. 
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4.7. Ementário e Referências Bibliográficas 

 

DINÂMICAS EDUCACIONAIS COM NOVAS TECNOLOGIAS  

Carga horária: 36 horas 

EMENTA 

Criação de ambientes de aprendizado, através do “Lego Education”. Montagens de projetos 

robóticos com vistas ao ensino fundamental. Programação básica em linguagem do NXT. O 

uso da lógica, a fim de minimizar etapas na execução de comandos.  Trabalhos com sensores 

de cor, luz, som e distancias. Aplicação do conhecimento em ciências para desenvolver 

trabalhos lúdicos em programação. O aprendizado através do lúdico – ciência interativa no 

Centro de Ciências. Reconhecimento dos equipamentos do museu de interativo de física.  

OBJETIVO 

 

Objetivo geral 
 Integração do “Lego education” como tecnologia educacional e como ferramenta de 

auxilio no ensino de ciências nos ensinos fundamental I e II, além da exploração da 

ciência interativa como método de aprendizado lúdico e prazeroso.   

 
Objetivos específicos 
 

 Criar um ambiente multidisciplinar para os níveis educacionais fundamental I e II como 

mecanismo de reforço escolar, resgate de conceitos básicos, desmistificação e 

disseminação das Ciências e fomento à Educação Tecnológica;  

 Promover a fixação de conceitos de Matemática, Física e Ciências, para os professores 

estudantes de diferentes faixas etárias, através da linguagem de programação e da 

robótica; 

 Produzir Oficinas que abranjam o Ensino Fundamental I e II, de maneira a permitir o 

uso da criatividade em montagens de ambientes para o enfrentamento dos inúmeros 

desafios propostos.  

 Contribuir para a criação de Espaços para a execução de Programas Extracurriculares, 

tais como o LÍDER, GENIUS TORNEIO E CURSOS DE EXTENSÃO. 

 Oferecer a oportunidade de contato com os recursos LEGO e visualização de montagens 

em escala de máquinas e mecanismos do cotidiano; 

 Introduzir conceitos básicos de robótica educacional na vida dos professores de Passos-

MG e região, de forma a despertá-los para que reforcem habilidades competitivas em 

ciências; 

 Promover a ciência interativa, através do uso de equipamentos que traduzem, através do 

lúdico, importantes conceitos de física. 
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METODOLOGIA 

Todo o projeto será desenvolvido nas dependências do Centro de Ciências, onde há um 

conjunto completo do “Programa Lego Education”.                                                                                                                                               

O Lego Mindstorns NXT mais se parece com um brinquedo, e é utilizado amplamente em 

todo o mundo para diversas atividades acadêmicas, fazendo com que o aluno aprenda de 

uma forma lúdica. 

É um kit de robô programável, voltada para a educação tecnológica. Foi lançado pelo LEGO 

em Julho de 2006, constituído da seguinte forma: é um kit Base 9797, composto por 431 

peças: 3 servomotores, 4 sensores (toque, luz, som e ultrassom), 7 cabos para conexão de 

sensores e motores, 1cabo interface para conexão USB, o Brick Inteligente NXT, que é o 

corpo central do robô, bateria recarregável, base giratória. Rodinhas com pneus e várias 

peças conhecidas como Lego Technic, com blocos, vigas, eixos, rodas, engrenagens e polias. 

O cérebro da máquina é o Brick NXT (em português significa tijolo), cuja função é viabilizar 

autonomia na execução de diferentes tarefas, tais como: programação e montagem de 

robôs com noções de distância, capazes de reagir a movimentos, ruídos e cores, e de realizar 

movimentos com alto grau de precisão. O kit também inclui um ambiente de programação 

de gráficos que possibilita a criação e o download de programas para NXT. 

Quanto à “Ciência Interativa”, esta abordagem se dará no “Museu Interativo de Física” 

existente no interior do Centro de Ciências e contará com o estudo detalhado de cada 

equipamento no que tange à mensagem que exprime em termos de conceitos ou princípios 

dentro da física. O professor terá a oportunidade de aprender formas mais simples e 

atraentes de explicar determinados assuntos, tornando suas aulas mais fluidas e prazerosas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, R.; SANTOS, M. A utilização da robótica educacional LEGO® nas aulas de Física do 1º 
ano do ensino médio e suas contribuições na aprendizagem. Congresso Iberoamericano de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Buenos aires, Argentina, 2014. 
 

GUEDES, A. L. & KERBER, F. M. Usando a robótica como meio educativo. Unoesc & Ciências 
– ACET, Joaçaba, n. 2, p. 199-208. v. 1. Jul./dez. 2010.  
 

JESUS, L. de, & CRISTALDO, M. F. Uma abordagem utilizando LEGO Mindstorms Education 
EV3 para verificar o desempenho acadêmico dos estudantes do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul do Campus Aquidauana. III 
Congresso Brasileiro de Informática na Educação. CBIE 2014. 
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KLOC, A. E.; KOSCIANSKI, A. & PILATTI, L. R. Robótica: uma ferramenta pedagógica no 
campo da computação. I Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. Ponta 
Grossa, PR, 2009. 
 
SILVA, D. P. & LOPES, J. S. B. Aprendendo e construindo robôs com o kit didático LEGO 
mindstorms NXT. IX congresso de iniciação cientifica do IFRN – 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PINTO, A. F. de; LEAL, F.; MONTEVECHI, J.A.B. & COSTA, R.F. da SILVA. Utilização de LEGO 
para o ensino dos conceitos sobre a simulação computacional a eventos discretos. XXIX 
Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Salvador, BA, 2009. 
 
SILVA, R.M., PIRES, M.M. & SOUZA E SILVA, A.P. de. Uso dos kits LEGO Mindstorms e Rede 
de Petri com o auxílio no ensino de robótica pedagógica. XXXIX Congresso Brasileiro de 
Educação em Engenharia. Blumenau, SC, 2011. 
 
STAATS, ARTHUR DE JESUS; VENDRUSCOLO, BRUNO PICH; VIERA, LEONARDO ANTONIO 
BRUM & LIBARDONI, GLÁUCIO CARLOS. Física para todos: revisão de artigos científicos para 
estruturação e implementação de oficinas de robótica. XVI Jornada de Extensão -UnIjuí, Ijuí 
2015. 
 
VARGAS, M.N.; MENEZES, A.G.C.; MASSARO, C.M. & GONÇALVES T. de M. Utilização da 
robótica educacional como ferramenta lúdica de aprendizagem na Engenharia de 
Produção: introdução a produção automatizada. XL Congresso Brasileiro de Educação em 
Engenharia. Belém, PA, 2012. 
 
VARJÃO, FELIPE BARROS & TARALLO, ANDRÉ DE SOUZA. Utilização de tecnologia de redes 
de computadores para interligar terminais robóticos. Simpósio Interdisciplinar de 
Tecnologias na Educação [SInTE] – IFSP Campus Boituva. Boituva, SP, 2015. 
 

DIDÁTICA 

Carga Horária: 24 horas 

EMENTA 

O papel da didática na atuação do educador e na formação de sua identidade docente. 

Elementos centrais do processo educativo. Tendências e estratégias pedagógicas atuais na 

prática escolar. O cotidiano escolar. Sistematização e planejamento do processo ensino 

aprendizagem. A importância do uso de experimentos na articulação entre teoria e prática. 

OBJETIVO 

Geral  

 Discutir a didática e seus recursos como elementos necessários a todo professor na sua 

atuação cotidiana, na condução de um processo de ensino aprendizagem de qualidade.  
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Específicos 

 Debater o papel do professor e a importância do compromisso e ética na sua atuação 

profissional, na construção e democratização de um ensino de qualidade em nosso 

contexto social; 

 Compreender o planejamento como um mecanismo de criação, manutenção, 

atualização e renovação das estratégias da ação docente; 

 Discutir a relação professor-aluno no contexto da sala de aula e em outros ambientes 

de aprendizagem; 

 Problematizar a prática e o universo escolar tendo em vista a promoção e otimização 

das possibilidades de articulação entre teoria e prática; 

 Exercitar a elaboração do plano de aula, bem como o desenvolvimento da aula 

planejada, contemplando estratégias que permitem o confronto teórico-prático 

através de experimentos. 

METODOLOGIA 

 A disciplina será conduzida através de aulas dialogadas, debates e discussões, comparações 

e analogias, atividades dirigidas em grupo, além da elaboração de planos de aula que 

contemplem o uso de experimentos como ferramentas de mediação entre teoria e prática, 

sendo finalizada com a apresentação de seminários que representam o desenvolvimento e 

vivência das aulas planejadas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HADDAD, J. P. O que quer a escola? Novos olhares possibilitam outras práticas. Rio de 
Janeiro: Wak, 2009. 
 
NÓVOA, A.(org.) Profissão professor. Porto: Porto, 2014.  
 
PILLETI, C. Didática geral. 24ª ed. São Paulo: Ática, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, R. Conversas com quem gosta de ensinar: + qualidade total na educação. 4ª ed. 
Campinas: Papirus, 2001. 
 
FREITAS, D. N. T. A avaliação da educação básica no Brasil: dimensão normativa, 
pedagógica e educativa. Campinas: Autores Associados, 2007. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. O desafio 
de uma educação de qualidade para todos: educação no Brasil: 1990-2000 /2004. Brasília, 
DF: INEP, 2004. 
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TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como 
profissão das interações humanas. Trad. João Batista Kreuch. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 
VEIGA, I. P. Didática: o ensino e suas relações. Campinas: Papirus, 2007.  

 
BIOLOGIA BÁSICA: TEORIA E PRÁTICA 

Carga Horaria: 48 horas 

EMENTA 

Corpo Humano; Sistemas: respiratório, digestório, reprodutor; Água; Ar; Solo; Meio 

Ambiente; Seres Vivos; Plantas; Animais; Ecologia; Biologia Celular; Fungos e 

Microrganismos; Energia; Saneamento e Poluição; Higiene/Agravos e Saúde. 

OBJETIVO 

Geral 

 Desenvolver competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 

indivíduo/professor e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e 

pedagógica.   

 
Específicos 

 Compreender o ambiente estabelecendo relações com pessoas, pequenos animais, 

plantas e com objetos diversos manifestando curiosidade e interesse;  

 Identificar e nomear as partes de uma planta; Estabelecer relações entre os 

fenômenos da natureza; Estabelecer relações entre os solos, a água e os seres vivos 

nos fenômenos de permeabilidade, fertilidade e erosão;  

 Estabelecer relação entre troca de calor e mudanças de estados físicos da água para 

fundamentar explicações acerca do ciclo da água;  

 Estabelecer relações entre os diferentes aparelhos e sistemas que realizam as funções 

de nutrição para compreender o corpo como um todo integrado: transformações 

sofridas pelo alimento na digestão e na respiração, transporte de materiais pela 

circulação e eliminação de resíduos pela urina;  

 Identificar os processos de captação, distribuição e armazenamento de água e os 

modos domésticos de tratamento da água, relacionando-os com as condições 

necessárias à preservação da saúde;  

 Compreender a importância dos modos adequados de destinação das águas servidas 

para a promoção e manutenção da saúde;   
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 Caracterizar materiais recicláveis e processos de tratamento de alguns materiais do 

lixo;  

 Estabelecer relação entre a falta de higiene pessoal e ambiental com a aquisição de 

doenças. 

 

METODOLOGIA 

O conteúdo será apresentado através de aulas expositivas, aberto para discussões/interação 

do assunto com a vivencia do aluno, para elaborar hipóteses com relação ao que está sendo 

estudado e, posteriormente, aulas práticas serão desenvolvidas, objetivando a responder as 

questões antes levantadas e os conteúdos abordados. Para isso será utilizado o Centro de 

Ciências como recurso pedagógico, uma vez que conta com laboratórios equipados para este 

fim. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, J. M. & MARTHO, G. R. Biologia. São Paulo: Moderna, v.1, 2010.  
 

BIZZO, N. NOVAS. Bases da biologia. São Paulo: Ática, v. 1, 2011. 
 

BRUCE, Albert et al. Fundamentos de biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 

BRÖCKELMANN, R. H. Conexões com a biologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2013. 
 

CHAMPE, Pámela C. et al. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 

LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. São Paulo: Ática, v. 1, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia dos organismos. Moderna, v. 2, 2005. 
 

BIZZO, N. Ciências biológicas. In: DPEM/SEB/MEC. Orientações Curriculares do Ensino 
Médio. Brasília: MEC/SEB, 2004LOPES, S.& ROSSO, S. Bio. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2010. 
 

MARGULIS, L.; SCHWARTZ, K. V. Cinco reinos: um guia ilustrado dos filos da vida na terra. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
 

SANTOS, W. L. P. dos et al. Química e sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005. 
 

SILVA JÚNIOR, C.; SEZAR S. Biologia. São Paulo: Saraiva, 2005.  
 

 HICKMAN JR., C. P.; ROBERTS, L. S. / LARSON, A. - Princípios Integrados de Zoologia - 15ª Ed. 
Ed. Guanabara Koogan. 2013. 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Carga Horária: 24 horas 

EMENTA 
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Natureza, método e processo de construção do conhecimento científico: o debate teórico-

metodológico. Métodos e técnicas de pesquisas. Abordagem quantitativa, qualitativa e 

quanti-qualitativa. Elaboração de projeto de pesquisa. Redação final de uma pesquisa. 

Apresentação de um trabalho monográfico. Redação de artigo científico. 

OBJETIVO 

Compreender questões relacionadas ao conhecimento, à pesquisa, ao método, assim como 

noções de metodologias e técnicas para elaboração de um projeto de pesquisa.  

METODOLOGIA 

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com estudo e discussão de 

textos, leitura interpretativa, pesquisas em textos científicos, orientação prática sobre busca 

em bancos de dados e elaboração sob orientação de um projeto de pesquisa na área de 

educação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, A.J.P.; LEHFELD, N.A.S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 12ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  

 

CERVO, A.  Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2002.    

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis: Vozes, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023 - Informação e documentação. 
Referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, ago. 2002. 
 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 
1992. 
 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. rev e ampl. São Paulo: Cortez, 
2002. 
 
 

QUÍMICA BÁSICA: TEORIA E PRÁTICA 

Carga Horária: 48 horas 

EMENTA 

Introdução à química aplicada (História da química, estrutura atômica, tabela periódica, 

ligações químicas), Ácidos e Bases (Teoria dos ácidos e bases, ionização e dissociação, grau 

de acidez e basicidade, analise de pH, titulação). Química e meio ambiente (Impactos 

ambientais, ciclos biogeoquímicos, poluição água, solo e ar). Química verde e sustentável 
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(Conceitos e definições, reagentes e solventes alternativos para química limpa, Catálise e 

Biocatálise, fontes de energia não clássicas, matérias primas renováveis).  

OBJETIVO 

Proporcionar aos profissionais da educação uma boa compreensão do modo como se 

analisam os fenômenos químicos, exemplificados por meio de aplicações e situações 

especificas, contribuindo assim para a aprendizagem de conceitos mais amplos e facilitando 

o desenvolvimento de raciocínio lógico, através da compreensão de fenômenos químicos 

relacionados ao meio ambiente. 

METODOLOGIA 

Conceituação, análise e resolução de situações-problema na forma expositiva dialogada; 

aulas eletrônicas com recursos audiovisuais, realização de experimentos químicos 

relacionados aos temas teóricos expostos, solução dos exercícios, bem como na forma de 

estudos individuais ou em grupos de alunos orientados pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAIRD. C.; Química ambiental. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
 
KOLTZ, J. C.; TREICHEL, P.M.; TOWNSEND, J.R.; TREICHEL, D.A. – Quimica Geral e Reações 
Químicas. Ed. Cengage Learning. Vol I e II, 9ª edição. Tradução: Noveristis do Brasil. Revisor 
técnico Danilo Luis Flimignan. 2015.  
 
CANTO, E. L. &  PERUZZO, T. M. - Química na Abordagem do Cotidiano, Vol. único - Ensino 
médio –Integrado. Ed. Saraiva. 912 p. 2015. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATKINS, PETER E JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. 5ª ed.  São Paulo:  Buckman, 2013. 

 
CHANG, R. - Química Geral - Conceitos Essenciais - 4ª Ed. Mc Graw Hill. 2007 

 
KOLTZ, J. C E TREICHEL, FATIBELLO FILHO, O.; Introdução aos conceitos e cálculos de 
química analítica: equilíbrio ácido-base e aplicações em química analítica quantitativa. São 
Carlos-SP: Edufscar, 2013. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Carga horária: 24 horas 

EMENTA 

https://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=QJ3qSU_bdrkPqhosagHrygZfrmhKgHkC-8Suao1LbLTvYuI0xARt!-214911784?Ntt=CANTO%2C+EDUARDO+LEITE+DO&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=QJ3qSU_bdrkPqhosagHrygZfrmhKgHkC-8Suao1LbLTvYuI0xARt!-214911784?Ntt=PERUZZO%2C+TITO+MIRAGAIA&Ntk=product.collaborator.name


24 

 

A evolução histórica e teórica da Educação Ambiental. Complexidade ambiental. Princípios e 

estratégias de educação ambiental. A Educação Ambiental como eixo do Desenvolvimento 

Sustentável. Características, funções e objetivos da Educação Ambiental para o 

Desenvolvimento Sustentável. Linhas de atuação: Cultura e valores ambientais. Técnicas 

para a elaboração, execução e avaliação de Projetos de desenvolvimento local e práticas de 

educação ambiental. A prática pedagógica: dimensões e desafios. Projetos pedagógicos em 

educação ambiental. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Proporcionar ao aluno uma visão holística da educação ambiental, desde seu surgimento e 

toda a trajetória até aqui, de modo que ele seja capaz de vislumbrar sua importância e 

aplicação nos dias de hoje.  

Específicos 

 Apresentar metodologias que contemplem o papel da educação ambiental e as possibilidades 

de atuação nos ambientes formais, informais e não formais; 

 Fornecer subsídios para a elaboração de projetos que explorem, investiguem e busquem 

soluções para as questões ambientais mais inquietantes, envolvendo todos os atores; 

 Fundamentar a importância de técnicas de percepção ambiental no contexto da EA, 

apresentando dinâmicas e oficinas que evidenciem o papel destas técnicas; 

 Apresentar documentos, tratados, leis e quaisquer outros artigos que contribuem para a 

compreensão do entendimento e aplicação da EA em todos os segmentos da sociedade, e o 

aprendizado da pré-escola ao ensino superior.  

METODOLOGIA 

As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva, sendo utilizados equipamentos 

multimídia. Também serão trabalhados conteúdos em forma de seminários, de forma a 

estimular o aluno na pesquisa e aprofundamento de determinado assunto, favorecendo seu 

aprendizado. Sempre que possível, serão exibidos filmes de vídeo que complementem e 

potencializem o aprendizado do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9ª ed. São Paulo: Gaia, 
2004. 
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BERNA, Vilmar. Como fazer educação ambiental. São Paulo: Paulus, 142 p., 2001.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Coordenação de Educação Ambiental. A 
implantação da Educação Ambiental no Brasil. Brasília, 166 p., 1998.  
 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Qual educação ambiental? : elemento para um debate 

sobre educação ambiental e extensao rural. Revista da EMATER. Rio Grande do Sul. -Porto 

Alegre : EMATER/RS, Porto Alegre, v. 2, n.2. p. 43-51. 2001. 

 
DIAS, Genebaldo Freire. Ecopercepção: um resumo didático dos desafios socioambientais.  
São Paulo: Gaia, 2004. 
 

PENTEADO, H. D. Meio ambiente e formação de professores. São Paulo: Cortez, 
1994PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. 2ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2010. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Educação; UNESCO. Pensar o ambiente: bases filosóficas para a 
educação ambiental.  Brasília, DF: Ministério da Educação, 2009. 
 

 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico.  
São Paulo: Cortez, 2004. 

 

SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de. Direitos humanos e 
cidadania.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
 

 
MATEMÁTICA BÁSICA: TEORIA E PRÁTICA 

Carga horária: 48 horas 

EMENTA 

Conceitos da Matemática do Ensino Básico abordados em atividades de laboratório de 

Matemática; análise e criação de materiais lúdicos e didáticos que auxiliem a aprendizagem; 

confecção de modelos concretos; Uso de jogos matemáticos que auxiliem a aprendizagem; 

uso de tecnologias no âmbito do ensino e aprendizagem da Matemática. 

OBJETIVOS 

 Conhecer os materiais e principais recursos do laboratório de ensino de Matemática;  
 

 Ponderar sobre o uso de materiais manipuláveis e elaborar sequências didáticas 
envolvendo o uso destes nas aulas de Matemática;  

 

 Discutir os limites, possibilidades e contribuições do uso do laboratório de ensino de 
matemática para a aprendizagem;  
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 Refletir sobre as novas configurações das aulas de Matemática proporcionadas pelo 
uso de materiais lúdicos e didáticos; 

 

 Confeccionar modelos concretos, a partir da criação de materiais lúdicos e didáticos, 
que auxiliem no ensino e aprendizagem de matemática;  

 

 Trabalhar com jogos e identificar os conceitos matemáticos que eles podem 
desenvolver;  

 

 Usar os recursos do laboratório de ensino de Matemática na discussão de conceitos de 
geometria a partir das mídias: dobradura, geoplano, tangram, malha quadriculada e 
software dinâmico. 

 

METODOLOGIA 

AULAS TEÓRICAS dialogadas e investigativas.  

AULAS PRÁTICAS no Laboratório de Matemática e no Laboratório de Informática. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO -  A avaliação consistirá de provas, trabalhos, seminários, 

entre outros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LORENZATO, S. O laboratório de ensino de matemática na formação de professores. 3ª. ed. 
Campinas: Autores Associados, 2012. (Coleção Formação de Professores)  
 
MENDES, Iran Abreu. Matemática e investigações em sala de aula: tecendo redes cognitivas 
na aprendizagem. 2ª. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2009.  
 

SÁNCHES HUETE, Juan Carlos; FERNÁNDEZ BRAVO, José A. O ensino da matemática: 
fundamentos teóricos e bases psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo a geometria fractal para a sala de aula. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2002.  
 
CATANIA, Anthony Charles. Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. São 
Paulo: Artmed, 1999.  
 
PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Helia. Investigações matemáticas nas 
salas de aula. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 
  
VILLAR, Bruno - Matemática Básica - Teoria e Treinamento Prático – Editora Método. 3ª Ed. 
Revista e ampliada. 2013. 

 
 KISHIMOTO, TIZUKO MORCHIDA. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 14. ed. Cortez, 
1997. 
 

INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA 

Carga Horária: 24 horas 
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EMENTA 

História do universo, o sistema solar, conexão sol-terra e terra-lua, geocentrismo e 

heliocentrismo, os planetas e as estrelas, atividades práticas de astronomia básica.  

OBJETIVO 

Capacitar o professor para o ensino de astronomia com conceitos e atividades práticas e 

lúdicas, em sala de aula. 

METODOLOGIA 

Atividades práticas e desenvolvimento de material para o ensino de astronomia, uso de 

aplicativos de astronomia, bem como aulas expositivas interativas que possam facilitar e 

tornar dinâmicas a leitura e a busca de informações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NOGUEIRA, Salvador; CANALLE, João Batista Garcia. Astronomia: ensino fundamental e 
médio. Brasília: MEC, SEB, 2009. 
 

NOGUEIRA, Salvador; CANALLE, João Batista Garcia. Astronáutica: ensino fundamental e 
médio. Brasília: MEC, SEB, 2009. 
 

RIDPATH, Ian. Guia ilustrado Zahar de astronomia. 4ª ed. 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DE FREITAS MOURÃO, Ronaldo Rogério. Livro de ouro do universo. Ediouro Publicações, 
2000. 

 
GALILEI Galileu. Sinderius Nuncius: o mensageiro das estrelas. 2ª ed. 286 p. Fundação 
Calouste Gulbenkian. Trad. estudo e notas: Henrique Leitão. 2010. 
 

SAGAN, Carl. Cosmos. Edicions Universitat Barcelona, 2006. 
 
 

FÍSICA BÁSICA: TEORIA E PRÁTICA 

Carga Horária: 48 horas 

EMENTA 

Cinemática: Conceitos Básicos (Referencial, movimento e repouso; trajetória), Velocidade 

(espaço; deslocamento escalar, velocidade escalar média), Aceleração (aceleração escalar 

média; aceleração da gravidade). Energia: Modalidades de Energia (Energia; energia cinética; 

energia potencial; energia mecânica), Transformações de energia (sistemas conservativos; 

sistemas dissipativos), Potência (potência média), Ondulatória e Óptica: Ondulatória (ondas, 
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elementos e características das ondas, tipos de ondas, ondas sonoras), Óptica (luz e fontes 

de luz; meios de propagação da luz; princípios da óptica geométrica; fenômenos ópticos). 

Termologia: Termometria (temperatura; dilatação termométrica e termoscópio; escalas 

termométricas; termômetro), Calorimetria (calor; processos de transmissão de calor). 

OBJETIVO 

Proporcionar aos estudantes uma boa compreensão do modo como se analisam os 

fenômenos físicos, exemplificados por meio de aplicações e situações especificas. Contribuir 

para a aprendizagem de conceitos mais amplos, facilitando o desenvolvimento de raciocínio 

lógico através da compreensão de fenômenos físicos e resolução de problemas relacionados 

à Mecânica. 

METODOLOGIA 

Conceituação, análise e resolução de situações-problema na forma expositiva dialogada, 

aulas eletrônicas com recursos audiovisuais, solução dos exercícios passo a passo, bem como 

na forma de estudos individuais ou em grupos de alunos orientados pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; WALKER, Jearl. Fundamentos da física: mecânica. 9ª ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2013.  v. 1. 
 
SEARS e ZEMANSKY. Física I: mecânica. 12ª ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2013. 
 

TIPLER, Paul A. Física para engenheiros e cientistas. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 
2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TIPLER, P.A., MOSCA, G., Física. 5ª.ed , v. 1, v. 2 e v.3, Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

HEWITT, P. G. Física Conceitual. Editora Bookman, 2002. 

HALLIDAY D.; RESNICK R. e WALKER J. Fundamentos de Física: mecânica. Volume 1. 8ª 
edição. Editora LTC, 2009. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. São Paulo: Centro Regional de Ajuda 
Técnica; 2002. v. 3 . 
 
 

CIÊNCIA E INTERDISCIPLINARIDADE 

Carga horária: 24 horas 

EMENTA 
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Ciência ou Ciências?  Conceito de interdisciplinaridade – Definição e Significado. A 

perspectiva interdisciplinar na disciplina ministrada. Interdisciplinaridade no ambiente 

escolar. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo de ensino-

aprendizagem. A experimentação como elemento fundamental para a aprendizagem, dentro 

de uma visão interdisciplinar. Elaboração, desenvolvimento e aplicação de experimentos no 

ensino de ciências. Elaboração de projetos como elemento de ligação entre as ciências. 

Temas transversais. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Estimular nos alunos o desejo de transcender sua disciplina, trazendo para seus 

conteúdos a possibilidade de agregar conceitos interdisciplinares, a fim de que 

incorporem a dimensão do todo e passem a construir pontes entre as diferentes 

disciplinas envolvidas na ciência. 

Específicos 

 Desenvolver nos alunos a busca pela ciência como um todo, como forma de 

compreender a dimensão de sua área de atuação na escola; 

 Proporcionar a oportunidade de incluir a experimentação em suas práticas 

pedagógicas, como forma de envolver e reconhecer a importância do trabalho 

interdisciplinar; 

 Estimular a elaboração de projetos a partir da ótica interdisciplinar; 

 Levá-los a analisar a interdisciplinaridade como um resgate da educação integral do ser 

humano no curso de Ciências; 

 Fornecer subsídios para que identifiquem e reconheçam a importância da 

interdisciplinaridade no desenvolvimento de práticas educativas; 

 Destacar a relevância da complexidade e integralidade na prática pedagógica em 

ciências, a fim de que compreendam a necessidade da substituição da hiper-

especialização pela interdisciplinaridade na escola de educação básica. 

 

METODOLOGIA 

As aulas serão expositivas, priorizando o debate a partir de seminários abordando a 

interdisciplinaridade em ciências e os desdobramentos e necessidades para esta prática. 

Elaboração e apresentação de projetos interdisciplinares em ciências e o aprofundamento 

http://conceito.de/interdisciplinaridade#ixzz2kLPPDZll
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2414/501
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2414/501
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010
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na leitura e interpretação de artigos científicos que tenham na interdisciplinaridade sua linha 

mestra.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANTES, V. A. Ensino de ciências. São Paulo: Summus Editorial, 2013. 
 
BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 2002. 
 
BORDENAVE, J. K. & PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 
2002. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental 
(Introdução aos PCN). Secretaria de Educação Fundamental. Brasília-DF, 1998. 
 
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PERES, D. Formação de professores de ciências: tendências e 
inovações. 5ª ed. São Paulo Cortez, 2001. 
 
CHASSOT, Attico.  Alfabetização científica: questões e desafios para a educação.  2ª. ed. Ijuí - 
RS:  UNIJUÍ, 2001. 
 
FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade:  história, teoria e pesquisa. 17ª. ed. Campinas: 
Papirus.  Coleção:  Magistério Formação e Trabalho Pedagógico, 2016.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KRASILCHIK, M.   Professor e o currículo das ciências. Temas Básicos de Educação e Ensino. 
Editora Pedagógica e Universitária (EPU).  Universidade de São Paulo, 2004. 
 
MARQUES, M. O. Educação em ciências: Interlocução e Complementaridade. Coleção 
Fronteira da Educação. Ijui-RS:  Unijui, 2002.  
 
PHILIPPI JR, A.; SILVA NETO, A. J. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação. 
1ª. ed. São Paulo: Manole, 2011. 
 
PHILIPPI JR., A.; TUCCI, C. E. M.; HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. (Editores). 
Interdisciplinaridade em ciências ambientais. São Paulo: Signus, 2000.  
 
SANTOS, V. P. Interdisciplinaridade na sala de aula. 1ª. ed. São Paulo:  Loyola, 2007. 
 
 

METODOLOGIA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Carga Horária: 12 horas 

EMENTA 

https://www.amazon.com.br/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Val%C3%A9ria%20Amorim%20Arantes
https://www.amazon.com.br/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Val%C3%A9ria%20Amorim%20Arantes
https://www.estantevirtual.com.br/editora/summus-editorial
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Estudo e discussão de diferentes heurísticas de resolução de problemas em Matemática, 

com aplicações no ensino fundamental. Definição de estratégias para a resolução de 

problemas de natureza prática, recreativa e ecológica, etc. 

OBJETIVO 

Geral 

 O aluno deverá ter desenvolvido estratégias e atividades para saber resolver 

problemas do ensino fundamental. 

 
Específicos 

Ao final do curso, o aluno deverá ter condição de: 

 Formular problemas de conteúdos pertinentes ao ensino fundamental e médio; 

 Resolver problemas de natureza prática; 

 Efetuar cálculos mentais com facilidade; 

 Resolver problemas contextualizados com o dia-a-dia do aluno de cada série. 

METODOLOGIA 

 Apresentação da matéria e discussão na sala de aula, valorizando o mais possível à 

experiência pessoal de cada um através de aulas expositivas com auxílio do quadro 

negro e data show (computador e projetor de multimídia);  

 Formulação de exercícios mais relacionados com a atualidade, com a vida dos alunos e 

o programa oficial; 

 Aulas interativas com a participação dos alunos trabalhando em grupos ou 

individualmente na resolução e discussão de exercícios; 

 Utilização de ferramenta de TI (Tecnologia em Informática) através do Portal 

Universitário da UEMG. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática: 1ª a 5ª séries 
para estudantes do curso magistério e professores do 1º grau. 12ª. ed. São Paulo: Ática, 
2002.  
 

POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 
 

REYS, Robert E. A resolução de problemas na matemática escolar. São Paulo: Atual, 1998. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 10ª. ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2003. 
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SILVA, Pedro Antonio da. 3000 exercícios e jogos para educação escolar.  2ª. ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2005. v. 1. 
 

Smole, Kátia Cristina Stocco. Matemática de 0 a 6. Porto Alegre, RS: Artmed, 2000.  
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5. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

Professor Titulação Disciplinas Vínculo com 
UEMG 

Unidade 
Passos 

Fernando de Almeida 
Oliveira 

M= Ciências - Instituto Militar 
de Engenharia 

G= Licenc. em Matemática - 
UNESP 

 Matemática Básica: Teoria e 
Prática 

Designado 

Geilton Xavier de Matos M= Ciências – Área Química 
Biológica - UNIFRAN 

E= Homeopatia – Instituto 
Francóis Lamasson 

G= Licenciatura Plena  em 
Química - UNIFRAN 

  Química Básica: Teoria e 
Prática 

Designado 

Gilberto de Miranda Lima G= Engenharia Elétrica – 
Universidade Gama Filho 

E=Saneamento Básico e Meio 
Ambiente – FESP/UEMG 

 Física Básica: Teoria e 

Prática 

 

Designado 

João Vicente Zampieron D= Ciências - USP 

M= Engenharia de Materiais - 
UFSCAR 

G= Engenharia de Materiais - 

UFSCAR 

 Dinâmicas Educacionais com 

Novas Tecnologias 

Designado 

José de Paula Silva D= Promoção de Saúde - 
UNIFRAN 

M= Ciências Biológicas - 
UNIFAL 

M= Ciências - UNIFRAN 

E= Didática e Planejamento do 
Ensino Superior -FESP/UEMG 

G= Lic. Ciências do 1º Grau - 
FESP/UEMG 

G= Farmacêutico Bioquímico - 
UNIFAL 

G= Farmacêutico - UNIFAL 

   Introdução à Astronomia Designado 

Marcelle Beltrão Bedouch M= Ciência e Engenharia de 
Materiais = USP 

G= Engenharia Civil 

G= Licenciatura em Química 

 Química Básica: Teoria e 
Prática 
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Maria Ambrosina Cardoso 
Maia 

D= Enfermagem – USP 

M=Enfermagem em Saúde 
Pública – USP 

E= Gestão Microrregional de 
Saúde - SENAC 

E=Adm. Hospitalar – CEDAS 

E= Saúde Pública - UFMG 

E= Didática e Planejamento 
Ens. Superior – FESP/UEMG 

G=Enfermagem - FESP/UEMG 

 Metodologia da Pesquisa 

Científica 

Designada 

Maria de Fátima Freitas 
Bernardes 

M= Matemática e Estatística - 
UNINCOR 

E= Educação em Ciências - 
UNIFENAS 

E= Gestão Escolar - UNIFENAS 

E= Física – FESP/UEMG 

E= Licenciatura em  Pedagogia 
– FAFIPA/FESP/UEMG 

E= Didática e Planejamento do 
Ensino Superior - 
FAFIPA/FESP/UEMG  

E= Docentes na área de 
Engenharia – FEP/FESP 

G= Engenharia Civil – 
FEP/FESP 

G= Licenc. Matemática – 
FAFIPA/FESP 

 Matemática Básica: Teoria e 

Prática 

Designado 

Odila Rigolin de Sá D= Ciências - UFSCar 

M= Engenharia - USP 

G= Ciências Jurídicas – 
Faculdade de Direito de São 
Carlos 

G= Licenc. Ciências Biológicas - 
UFSCAR 

G= Ciências Biológicas - 
UFSCAR 

 Biologia Básica: Teoria e 

Prática 

Designado 

Raquel Dully Andrade D= Ciências – USP  

M= Enfermagem - USP 

E= Saúde Pública - UNIFRAN 

G= Enfermagem – 
FAENPA/FESP/UEMG 

 Didática Designado 
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Sidnei Ramos Borges M= Ciências Ambientais – 
REDEINCA 

E= Matemática – FAFIPA/FESP 

E= Didática e Planejamento do 
Ensino Superior – 
FAFIPA/FESP/UEMG 

E= Docentes na área de 
Engenharia – FEP/FESP 

G= Pedagogia - FAFIPA/FESP 

G= Lic. em Ciências – FAFIPA 

G= Engenharia Civil – 
Universidade de Uberlândia 

 Física Básica: Teoria e Prática 
 

 Metodologia para a Resolução 
de Problemas 

Designado 

Sônia Lúcia Modesto 
Zampieron 

D= Ciências – UFSCAR 

M= Ciências – USP 

G= Ciências Biológicas - 
UFSCAR 

 Educação Ambiental 

 Ciência e Interdisciplinaridade 

Designado 

Vera Lúcia Alves de 
Oliveira 

M= Profissional em Sistemas 
de Produção Agropecuária 

E= Meio Ambiente, Gestão, 
Impactos e Soluções 
Ambientais 

G= Lic. Ciências Biológicas 

G= Ciências Biológicas 

 Biologia Básica: Teoria e 

Prática 

Designada 

 

5.1 Coordenação do Curso 
 
Nome: Dra. Sônia Lúcia Modesto Zampieron 

Graduada em Ciências Biológicas pela UFSCar 

Mestre em Entomologia pela USP/RP. 

Doutora em Ciências (Ênfase Ecologia) pela UFSCar 

Email: sonia.zampieron@fespmg.edu.br 

Fone: 35/3526-9598. 

 

 

  

mailto:sonia.zampieron@fespmg.edu.br
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6. ESTRUTURA FÍSICA 
 

Para realização do curso de Especialização em Ensino de Ciências para Educação 

Básica serão utilizadas as dependências do Bloco 13 e toda a infraestrutura que este dispõe, 

tais como salas climatizadas preparadas exatamente para este fim, já que é neste bloco que 

também está o setor de pós-graduação da UEMG – Unidade de Passos, além do Centro de 

Ciências.          

Neste prédio denominado de Bloco 13 funciona a coordenação de pós-graduação, a 

secretaria de pós-graduação, os cursos lato sensu e o stricto sensu. As salas de aula deste 

prédio são dotadas de quadros brancos, tela para projeções, projetor multimídia, 

computador conectado à rede mundial de computadores, ar condicionado. Possui 

laboratório de informática e salas de reunião, é um espaço físico adequado e específico para 

as aulas de pós-graduação. 

Os alunos do curso de Especialização em Ensino de Ciências para Educação Básica 

usufruirão, ainda, de instalações, de equipamentos e de bibliografias por meio da biblioteca 

que dispõe dos seguintes serviços: empréstimo domiciliar informatizado; acesso à internet; 

rede wireless; comutação bibliográfica (IBICT, Bireme); serviço de referência; acesso livre ao 

acervo; código de catalogação anglo-americano AACR2, entre outros. 

A Intranet é mais uma ferramenta para a pesquisa que permite principalmente que o 

usuário tenha a biblioteca 24 horas à disposição para pesquisa, onde podem ser realizadas 

pesquisas de qualquer ponto onde haja possibilidade de conexão à Internet. 

Quanto às aulas práticas, estas serão ministradas no Centro de Ciências, localizado 

neste mesmo bloco, oferecendo todo o suporte necessário para as aulas experimentais.  

 

7. OUTROS CURSOS LATO SENSU EXISTENTES NA INSTITUIÇÃO 

  

 Atualmente está em funcionamento na Unidade Passos da UEMG os cursos de 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Especialização em Metodologia e 

Didática o Ensino Superior, Especialização em Língua Portuguesa e Especialização em Gestão 

Ambiental. Nos anos anteriores foram formadas turmas de vários cursos nas diferentes 

áreas do conhecimento.  
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8. PLANILHA DE CUSTO DO CURSO 
 

  

Natureza: N°:

Nome:

Total de

horas/aula:

Dias/aula: N° de alunos: 20

Taxa de inscrição:% 0,00

Taxa de matrícula 290,00

Nº/Vr.mensalidade:15 290,00

92.800,00

20 x 0,00 = 0,00

20 x 290,00 = 5.800,00

20 x 15 = 300 x 290,00 = 87.000,00

-17.037,50

1 x 16 = -16 x 290,00 = -4.640,00

10,0% 1,90 15,0 29 x -290,00 = -8.265,00

5,0% 0,95 15,0 14 x 290,00 = -4.132,50

43 / =  Subtotal (1 - 2) = 75.762,50

x = -1.894,06

4 - RECEITA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS = 73.868,44

5 - DESPESAS OPERACIONAIS (6+7+8+9) = -72.495,11

6 - DESPESA COM PESSOAL = -53.900,80

180 x 75,00 = -13.500,00

156 x 70,00 = -10.920,00

24 x 60,00 = -1.440,00

0 x 0,00 = 0,00

0,0 x 0,00 = 0,00

40 x 50,00 = -2.000,00

1 - Total da remuneração dos docentes e conferencistas = -27.860,00

400 horas 15 x 950,00 = -14.250,00

horas 0 x 0,00 = 0,00

2 - Total de coordenadores e estagiários = -14.250,00

28,0% x -42.110,00 = -11.790,80

7 - DESPESA COM SERVIÇOS = -16.400,25

10,0% x 75.762,50 = -7.576,25

Horas: x = 0,00

300 x 1,00 = -300,00

400 x 20,81 = -8.324,00

Dias/aula: 0 x 0 = 0 x 0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

200,00 = -200,00

0,00 = 0,00

0 x 0,00 = 0,00

20 x 0,00 = 0,00

8 - DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO = -300,00

300,00 = -300,00

0,00 = 0,00

9 - OUTROS ENCARGOS = -1.894,06

5,00% x 7.576,25 = -378,81

= 0,00

2,00% x 75.762,50 = -1.515,25

0,00 = 0,00

10 - RESULTADO PREVISTO  ( 4 + 5 ) = 1.373,33

11 - INVESTIMENTOS PREVISTOS =

=

=

= 0,00

= 1.373,33

PLANILHA DE CUSTOS DOS PROJETO EM PARCERIA

UEMG X FRA

Dependências da UEMG - Unidade de Passos (Anexo 13)

Dias e Horário das aulas:

Local e Infra-Estrutura:

Ensino de Ciências e Matemática

Total:

Forma de oferta:

meses
maio/2018 a agosto/2019

Passagens/Transporte

Cópias xerox e outros serviços (emissão de certificados)

dias

Sexta-feira: das 18h30 às 22h30 e Sábado: das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 

Duração:
Período:Carga Horária

400 15

Pós-Graduação Lato Sensu

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Concepção do Programa e Parcerias:

Ensino Curso PresencialÁrea do Conhecimento: Subárea:

Especialização em Ensino de Ciências para Educação Básica

Convênio com a Fundação Renato Azeredo e parceria com UEMG - Unidade de Passos 

75.762,502,5%

Mensalidades perdidas:

Mensalidades a recuperar:

284 15,1%

( - ) Recursos para o Fundo de Apoio à Universidade

( - ) Inadimplências

1 - Receita conforme a oferta de vagas

RECEITA E ABATIMENTOS DA RECEITA

ORÇAMENTO 

Inscrição:

Matrícula:

Mensalidades:

SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO

2 - Deduções e abatimentos da receita

Horas/aula:

Horas/aula:

Horas/aula:

Horas/aula:

Orientação de monografias

( - ) Bolsas de estudo concedidas

( - ) Desistências

% de perdas e inadimplências:

Conferencistas

Docentes

Doutores:

Mestres:

Especialistas:

Graduados:

Monografias h/a

Coordenação do projeto

Estagiários

Divulgação e publicidade

Encargos Sociais

Registro de certificados/diploma

Hospedagem e Alimentação

Outros   

PessoasLanches:

Serviços gerais de administração a cargo da FRA

Boletos bancários

Aluguel de espaço físico (sala, equipamentos e outros)

Artigos de expediente

Imposto sobre Serviços - ISS

12 - Fundo de Apoio à UEMG (10-11)

Outros

Provisão para contingências c/Impostos e Encargos Sociais
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APÊNDICE 
 

TERMOS DE COMPROMISSO 

 


