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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

Título:  

Especialização em Ensino de Ciências 

Área do conhecimento:  

9020100 – CAPES (Ensino de Ciências e Matemática) 

Período de Realização:  

Janeiro/2017 a Julho/2018 - 18 meses 

Carga Horária: 

400 

Tipo:  

Presencial 

Oferta: 

Regular 

Modalidade:  

Pós-graduação Lato Sensu 

Número de Vagas:  

40 

Público Alvo:  

Profissionais da rede pública de ensino. Servidores e egressos do IFMA e 

demais Graduados da área específica e áreas afins 

Local de Realização:  

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – IFMA/ Campus Timon 

Grupos de Pesquisas IFMA Campus Timon 

História e Memória das Instituições Escolares 

Educação e Família: dispositivos de formação 

Pesquisa em Ciência Animal – PECA 

 

 

a) Identificação do coordenador do curso: 

Nome do Coordenador:  CPF: 

Odaléia Alves da Costa 850.493.873-53 

Endereço:  Cidade: 

 Timon-MA 

E-mail: Telefone:  

odaleia@ifma.edu.br (86)  98809-7471 

Endereço do Currículo Lattes:  

CV: http://lattes.cnpq.br/7304375849215154 

 

2. APRESENTAÇÃO 
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Constitui-se o presente documento do Projeto Pedagógico do Curso de 

Especialização em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão – Campus Timon. O curso será ofertado presencialmente e está 

voltado para a formação continuada e pós-graduada de professores do ensino 

fundamental e médio que atuam na área do ensino de ciências. 

O Curso de Especialização, conforme apresentado pela Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB), é o programa de nível superior, de formação continuada, com 

os objetivos de complementar a formação inicial, atualizar, incorporar competências e 

desenvolver perfis profissionais, tendo em vista o aprimoramento para a atuação no 

mundo do trabalho, inclusive, no âmbito da educação superior. 

Assim, coadunado ao que preconiza a LDB, a pós-graduação lato sensu em ensino 

de ciências aqui proposta, representa um espaço de fortalecimento do ensino e da 

profissão docente pela socialização de conhecimentos e de pesquisas sobre esta área 

do conhecimento.  

Não se pode negar que a qualidade do ensino e da educação em ciências 

depende, entre outros fatores, da continuidade da formação docente. Neste sentido, o 

curso de especialização em Ensino de Ciências na modalidade presencial surge no 

âmbito do Instituto Federal do Maranhão Campus Timon para a proposta de formação 

continuada de professores de Ciências em conformidade à política do governo federal 

de expansão da rede Federal de Educação profissional oriunda da lei n. 11.892 de 

dezembro de 2008.  

De acordo com o art. 7º constante no capítulo II sessão III da lei que institui a Rede 

Federal de Educação Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os 

Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, são objetivos dos Institutos 

Federais: 

(...) 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 

formação pedagógica, com vistas na formação de professores 

para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do 

conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 

especialização, visando à formação de especialistas nas 

diferentes áreas do conhecimento; e  
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e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e 

doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de 

bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no 

processo de geração e inovação tecnológica. (grifo nosso) 

Ainda dentre as finalidades e características dos Institutos Federais no que tange a 

promoção da ciência e tecnologia através do ensino, pesquisa e extensão, cabe ressaltar 

o art. 6º da mesma lei que traz exposto em seus itens V e VI, respectivamente: constituir-

se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica; e, tornar-se um centro de referência no apoio à oferta do ensino 

de ciências nas instituições públicas de ensino oferecendo capacitação e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino. 

Assim, em consonância com as necessidades aqui expostas, o curso de pós-

graduação em Ensino de Ciências busca aprimorar os conhecimentos já concebidos por 

docentes que atuam nesta área específica, proporcionando-os uma reflexão da sua 

prática docente, reconstruindo-as através da ação coletiva em formação, e, ainda, 

permitindo uma verticalização no que diz respeito à sua formação. 

No âmbito do campus Timon, a oferta de uma pós-graduação lato sensu na área 

do ensino de Ciências, proporcionará uma continuidade na formação dos alunos 

egressos do Curso de Ciências Biológicas, fortalecendo as suas práticas profissionais, 

bem como projetando-os para programas de pós-graduação stricto sensu. 

Este projeto de curso está em consonância com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Campus Timon e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

respeitando ao que preceitua a LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o parecer 

CNE/CP nº 9/2001 e a Resolução CNE/CES nº 01 de 8 de junho de 2007 e trabalhará as 

diretrizes didático-pedagógicas que definirão a organização e o funcionamento do curso 

de especialização. 

3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL DO CURSO 

 

O curso que aqui se desenha, justifica-se pela necessidade já explicitada nos 

documentos oficiais, no campo das políticas educacionais, o relatório produzido pela 

comissão especial instituída para estudar medidas que visam superar o déficit docente 

no ensino médio no Brasil apontou ainda em 2008 a carência na área era de 235 mil 

professores de Ciências, que vem sendo combatida pela constituição de políticas de 

formação de professores de ciências que contempla não apenas a formação inicial, mas 

também, a continuada. Segundo o Ministério da Educação este número caiu para 150 

mil em 2015, ainda considerado elevado, contudo, os cursos de formação continuada 

contribuem efetivamente com a qualidade do ensino, da pesquisa, da formação de 

educandos e educadores, como também com o déficit no aperfeiçoamento e 

permanência na profissão docente. 
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No campo da demanda para os cursos de formação continuada, há que salientar 

que ela é crescente pela qualificação em nível de especialização em ensino de ciências. 

A cidade de Timon-MA1 não possui instituições de ensino superior (IES) que ofereçam 

cursos de formação continuada lato sensu em ensino de Ciências que atenda aos 

professores das escolas municipais e estaduais, até mesmo do próprio Instituto Federal 

que além do corpo de professores possui estudantes egressos do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas.  

No que concerne ao âmbito das pesquisas educacionais sobre o ensino de ciências 

é premente a atualização dos docentes nesta área do conhecimento em decorrência das 

atuais e céleres mudanças no contexto econômico e social brasileiro e mundial em 

relação à ciência, a tecnologia, a sociedade ao meio ambiente. 

No contexto das pesquisas em educação em ciências autores como Gil Pérez, 

Cachapuz, Vilchez, Carvalho, Praia, Carrascosa, Acevedo (2004; 2005; 2011), apontam a 

necessidade de renovar o ensino de ciências para a formação de cidadãos críticos, 

alfabetizados cientificamente, emergente na complexidade do século XXI em superação 

ao paradigma moderno da ciência, neutra e conteudista voltada para a formação de 

cientistas, sobre este assunto acrescenta Krasilchik (1987), que os métodos tradicionais 

iniciaram seu processo de esgotamento entre as décadas de 1950 e 1960, ao surgirem 

discussões sobre a inovação curricular e a forma de ensinar os conteúdos de Ciências. 

Somos sabedores que as escolas públicas brasileiras com relação à aprendizagem 

continuam com “enfoque na memorização enciclopédica dos conceitos”, “leis, princípios 

e conteúdos” das disciplinas desconexas, voltada para a formação de cientistas e não de 

cidadãos, acrescente-se a isto, o agravo do fracasso dos estudantes na aprendizagem de 

ciências, pela descontextualização da vivência social dos estudantes com o ensino de 

ciências, da desmotivação, a aversão, desinteresse e a evasão escolar (GIL-PEREZ & 

VILCHES, 2004). 

O curso de especialização em ensino de Ciências aqui proposto emerge com a 

preocupação de atualização e aperfeiçoamento de metodologias de ensino, visando 

propiciar aos alunos um aprendizado significativo de novos saberes e competências, 

onde o aluno possa ser sujeito do seu próprio aprendizado e um agente transformador 

da sociedade. Nesse sentido, Freitas et al. (2005, p.89) evidencia “os saberes e os 

                                                           
1
 A cidade de Timon está localizada à margem esquerda do Rio Parnaíba, divisa com o estado do Piauí e fica a 

426 Km da capital São Luís. A cidade possui área de 1.743,246 km² e densidade demográfica de 89,18 hab/km² 
(IBGE 2013). A população estimada pelo IBGE é de 161.721 habitantes. 
Timon é o quarto município em população do estado, superando Caxias, e o quinto em arrecadação de ICMS. 
Está inserido na Rede Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina (Ride) e tornou-se ponto estratégico 
para o desenvolvimento dessa região. A economia do município é voltada basicamente para os pequenos 
negócios e para a agricultura de subsistência. O setor do comércio e serviços é o que mais cresce e já 
representa 60% da economia do município. O comércio e a prestação de serviços são as principais atividades 
geradoras de receita do município. No setor industrial destacam-se principalmente a indústria ceramista e de 
movelaria. 
O IFMA, Campus Timon, foi criado pela Portaria nº. 04 de 06 de janeiro de 2009, sendo que a Portaria Ministerial 
nº 1.170, de 21 de setembro de 2010 autorizou o funcionamento do mesmo. O marco inicial das suas atividades 
administrativas e pedagógicas deu-se em fevereiro de 2011, atendendo às necessidades de ofertas de cursos 
técnicos, superiores e de pós-graduação específicos que contribuem para o crescimento sócio-econômico local.  
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processo de ensinar e aprender tradicionalmente desenvolvidos pela escola mostram 

cada vez mais obsoletos, o professor vê-se desafiado a aprender e ensinar de modos 

diferentes”.  

Além disso, este projeto está pautado também nas exigências do Plano Nacional 

de Pós-Graduação para o período de 2011 a 2020, a partir do atendimento dos cinco 

eixos: “1 – a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), a primazia da 

qualidade, a quebra da endogenia e a atenção à redução das assimetrias; 2 – a criação 

de uma nova agenda nacional de pesquisa e sua associação com a pós-graduação; 3 – o 

aperfeiçoamento da avaliação e sua expansão para outros segmentos do sistema de 

C,T&I; 4 – a multi - e a interdisciplinaridade entre as principais características da pós-

graduação e importantes temas da pesquisa; 5 – o apoio à educação básica e a outros 

níveis e modalidades de ensino, especialmente o ensino médio” (CAPES, 2010, Vol.1, p. 

15). 

Nesta senda, estes aspectos apresentados nestas breves linhas, longe de esgotar o 

tema apontam a emergente e necessária formação continuada de professores de 

ciências ofertada por meio do curso de especialização nessa área, contribuindo para 

com o desenvolvimento da educação local e nacional. 
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4. OBJETIVOS DO CURSO 

 

4.1. Geral 

Contribuir com a formação de professores de ciências dos níveis fundamental, 

médio e superior, por meio de referenciais filosóficos, epistemológicos e pedagógicos 

com base nos saberes específicos da área de educação em ciências. 

4.2. Específicos 

 Potencializar a atuação dos profissionais da área das Ciências sensibilizando-os 

para a formação crítica de sujeitos alfabetizados cientificamente, éticos, 

engajados na luta pela qualidade e continuidade da vida humana e do meio 

ambiente; 

 Promover espaços teórico-práticos de discussões, reflexões, elaboração de 

estratégias metodológicas, construção e utilização de materiais didático-

pedagógicos que auxiliem a atuação docente; 

 Discutir Ciência, Tecnologia e Sociedade na atualidade e suas perspectivas para o 

século XXI e no fazer pedagógico; 

 Capacitar os envolvidos para o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação no Ensino de Ciências; 

 Promover a pesquisa científica no âmbito da formação continuada de professores 

visando à prática da investigação e o aperfeiçoamento da formação do ensino de 

ciências; 

 Problematizar as tecnologias educacionais na perspectiva de contribuírem 

efetivamente com o ensino de ciências e elaborar projetos inovadores que 

incluam a utilização destas; 

 Discutir a educação inclusiva no âmbito do ensino de ciências (fundamental e 

médio) visando à utilização de práticas adequadas, metodologias e tecnologias 

inclusivas e assistivas. 

 

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

O curso de Especialização em Ensino de Ciências Naturais destina-se 

preferencialmente aos portadores de Diploma de graduação em Física, Química, 

Biologia ou Ciências Biológicas. Poderão fazer o curso professores que comprovem 

atuação no ensino de Ciências, desde que tenham curso superior. Em ambos os caso os 

portadores de diplomas de Licenciatura terão prioridade. 

 O acesso ao curso deverá ser feito através de processo seletivo, aberto ao 

público e com critérios estabelecidos em edital próprio ou através de convênio com 

outras instituições de ensino ou entidades, desde que observado o limite de até 40 

vagas por turma. Quando se tratar de processo seletivo próprio, as vagas serão assim 

distribuídas: 20% para os alunos egressos do curso de licenciatura em Ciências 
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Biológicas, como de impulsioná-los para a verticalização do ensino, fomentando-o na 

própria instituição; 50% aos professores que já atuam na área, visando contribuir com a 

formação continuada; e, 30% serão para o público em geral que tenha os requisitos 

acima descritos. 

 

6. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

Concatenado às demandas de formação continuada na área de Ensino de Ciências 

e aos anseios clamados pela sociedade que busca por profissionais preparados e 

qualificados a trabalhar na área, o aluno egresso do curso de Especialização em Ensino 

de Ciências, será capaz de: 

 Relacionar os estudos absorvidos acerca das referências filosóficas, 

epistemológicas e pedagógicas para o Ensino de Ciências no século XXI com a sua 

prática pedagógica; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos para melhorar a sua prática pedagógica; 

 Propor, desenvolver e fazer uso de novas metodologias de ensino; 

 Fazer uso de metodologias de ensino e tecnologias já consolidadas; 

 Desenvolver pesquisa científica no âmbito da formação continuada de professores 

visando à prática da investigação e o aperfeiçoamento da formação do ensino de 

ciências; 

 Estabelecer relações entre os saberes da área da Física, da Química e da Biologia 

em uma perspectiva interdisciplinar possibilitando a construção de saberes 

sistematizados; 

 Fazer uso das tecnologias educacionais na perspectiva de contribuírem 

efetivamente com o ensino de ciências e elaborar projetos inovadores que incluam 

a utilização destas; 

 Utilizar-se das Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências 

 Trabalhar com a educação inclusiva no âmbito do ensino de ciências (fundamental 

e médio) visando à utilização de práticas adequadas, metodologias e tecnologias 

inclusivas e assistivas. 
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7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

7.1 Estrutura Curricular 

A estrutura curricular do Curso de Especialização em Ensino de Ciências, na modalidade presencial, observa as determinações 

legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº. 9.394/96), na Resolução CNE/CES nº. 01/2007, no Projeto 

Político-Pedagógico do campus Timon e no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMA. 

O curso está organizado por disciplinas, com uma carga-horária total de 360 horas, incluindo 40 horas para orientação de trabalho 

de conclusão de curso, perfazendo, assim, 400 horas, conforme descritas no Quadro 1, com seus respectivos programas de disciplinas 

no anexo I. 

 

Quadro 1. Disciplinas do curso de Especialização em Ensino de Ciências do IFMA Campus Timon  

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 
DOCENTES 

1 Educação Inclusiva 30  Carolina Pereira Nunes 

2 Didática no ensino de Ciências 30  Odaléia Alves da Costa 

3 Pesquisa aplicada ao ensino de Ciências 30  Francisco Cristiano da Silva Macedo 

4 Ciências, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente 30 
 Cristiano Jackson da Costa Coelho 

 Marlene Sousa Silva 

5 Métodos quali-quantitativos em pesquisa 30  Francisco Cristiano da Silva Macedo 

6 Experimentação para o Ensino de Ciências 30  Rafael Rodrigues de Moraes 

7 
Estratégias Pedagógicas para o Ensino de 

Ciências 
60 

 Herbert José Aquino Sousa 

 Wesley Sousa Santos 

 Cristiano Jackson da Costa Coelho 

 Alexandre Nojoza Amorim 

8 Tendências Epistemológicas para o Ensino de 30  Francisco Cristiano da Silva Macedo 
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Ciências 

9 História das Ciências 30  Maria das Graças do Nascimento Prazeres 

10 Seminário de Orientação de TCC 30  Alexandre Nojoza Amorim 

11 Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências 30  Francisco Cristiano da Silva Macedo 

Orientação de TCC 40  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO 400  
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7.2 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente obrigatório para a 

obtenção do título de Especialista em Ensino de Ciências e deverá refletir os conteúdos 

abordados durante o curso, bem como as competências e habilidades desenvolvidas. 

O TCC constituir-se-á em forma de artigo científico, que deverá obedecer às 

sistematizações dadas pela coordenação do curso. Para a concretização do trabalho, o 

aluno deverá ter encontros periódicos destinados à orientação mediada por um 

professor orientador, estabelecido ainda na disciplina de Seminário de Orientação de 

TCC. 

Uma banca será constituída para análise do trabalho: professor orientador, que a 

preside, e mais dois componentes com formação em áreas afins e reconhecida 

experiência profissional na área do objeto de estudo em questão, sendo que, 

obrigatoriamente, um deles seja membro externo da instituição.  

O artigo deverá ser apresentado oralmente para a banca composta e será avaliado 

em uma escala de 0 a 10 pontos, devendo o aluno obter um nota mínima de 7 (sete) 

pontos. No caso de não alcançar esta nota, o aluno deverá ser reconduzido para realizar 

as correções propostas pela banca e marcar nova apresentação/avaliação do seu 

trabalho no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

8. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Para avaliação do curso de Especialização em Ensino Ciências, os seguintes 

indicadores de desempenho deverão ser considerados: 

a) Avaliações sistemáticas e periódicas, mediante aplicação de questionário ao 

término de cada disciplina, bem como avaliação institucionalizada acerca da equipe 

executora e instalações; 

b) Número máximo de alunos por turma: 40 alunos 

c) Matrículas no Curso: 

 Número de alunos matriculados no início do curso 

 Número de alunos matriculados ao final do curso 

 Índice de evasão admitido: 25% 

d) Desempenho dos alunos:  

 Média mínima do desempenho dos alunos: 70% 

 Número de alunos com desempenho excelente (médias entre 9,0 e 10,0) 

 Número de alunos com desempenho bom (médias entre 7,0 e 8,9) 

 Número de alunos com desempenho insuficiente (médias inferiores a 7,0) 

e)  Produção Científica: 

 Número de alunos com artigos oriundos do TCC aceitos para publicação em 

periódicos indexados. 
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 Número de alunos que publicaram trabalhos científicos sobre assuntos 

relacionados ao curso ou disciplinas específicas. 

f) Frequência mínima permitida por disciplina: 75% 

g) Número mínimo de alunos para manutenção da turma: 50% 

 

9. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

A avaliação de desempenho dos alunos deverá proceder com a prevalência dos 

aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos, uma vez que a intenção do curso 

é desenvolver nos alunos um aprendizado significativo tornando-os agentes do seu 

processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, a avaliação dar-se-á de forma processual 

e contínua, não se limitando apenas à aplicação de uma prova ou trabalho ao final do 

período, conforme orienta a LDB em vigor. 

Os instrumentos de avaliação a serem utilizados compreendem: estudos dirigidos, 

análises textuais, temáticas e interpretativas, provas, seminários, estudos de caso, 

elaboração de papers, dentre outros. 

A avaliação deverá considerar os aspectos de assiduidade e aproveitamento, 

conforme estabelecido nas diretrizes da LDB, onde por assiduidade tem-se à frequência 

às aulas teóricas, aos trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e atividades 

práticas e será considerado o índice de 75% de frequência por disciplina cursada; por 

sua vez, o aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo dos 

estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas, e para fins de 

registro, será considerada a média mínima 7,0 (sete) por disciplina cursada. 

Em caso de reprovação, o aluno poderá solicitar a matrícula na mesma disciplina 

em turmas subsequentes do mesmo curso ou em disciplinas oferecidas em outros 

cursos de pós-graduação Lato sensu, desde que consideradas como equivalentes pela 

coordenação. 

 

 

10. CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Aproveitamento de Estudos é o resultado de reconhecimento da equivalência de 

disciplina de cursos de Especialização em Ensino de Ciências ou ainda de conteúdo 

desta com a cursada em curso de pós-graduação em qualquer Instituição de Ensino 

Superior.  

Portanto, haverá aproveitamento de disciplinas cujos conteúdos programáticos 

sejam contemplados por disciplinas do curso de Especialização em Ensino de Ciências 

desta Instituição, devendo-se o requerimento ser devidamente protocolado pelo aluno 
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interessado. A solicitação será aceita se a disciplina em pauta tiver sido cursada antes 

do ingresso do requerente neste curso.  

Anexo ao requerimento deverá constar: a) cópia autenticada do histórico escolar, 

no qual conste a(s) disciplina(s) objeto de análise; b) cópia do programa ou plano de 

ensino da disciplina. 

O processo será submetido ao colegiado do curso, bem como ao professor 

responsável pela disciplina, que deliberará mediante relato técnico sobre o total de 

horas-aula a serem aproveitados. 

Obtendo-se a aprovação de ambas as esferas (colegiado e professor) a disciplina 

será registrada no histórico escolar com a denominação na grade curricular do curso de 

Especialização em Ensino de Ciências, assim como a carga horária original que será 

convertida pela relação hora-aula adotada neste curso. O aproveitamento não deverá 

exceder 120 horas-aula. 

Não serão aproveitados cargas horárias referentes à disciplinas de nivelamento ou 

de trabalhos de adaptação. 

 

11. INSTALAÇÕES E BIBLIOTECA 

 

A biblioteca deverá ter disponível o acervo mínimo para realização do curso, 

contendo, conforme especificações do MEC, uma proporção de 8 alunos por exemplar, 

contemplando a bibliografia apresentada nos planos de disciplinas, respeitando a 

quantidade de 5 (cinco) exemplares para a bibliografia básica e 2 (dois) exemplares para 

a bibliografia complementar. 

A biblioteca deverá oferecer, ainda, serviços de empréstimo, renovação e reserva 

de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na 

normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas. 

Para garantir o funcionamento do curso de Especialização em Ciências a seguinte 

estruturação física será necessária: 

Quadro 2. Estruturação física do IFMA Campus Timon para funcionamento do Curso de 

Especialização em Ensino de Ciências 

QUANT. ESPAÇO FÍSICO DESCRIÇÃO 

01 Sala de aula 
Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade 

para utilização de computador e projetor multimídia. 

01 Auditório 
Com 100 lugares, projetor multimídia, computador, 

sistema de som e microfones. 

01 Biblioteca Com acervo específico da área. 

01 
Laboratório de 

Informática 

Com disponibilidade de 20 computadores, softwares 

específicos e projetor de slide. 

01 Laboratório de Com equipamentos e materiais específicos da área. 
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Química 

01 
Laboratório de 

Física 
Com equipamentos e materiais específicos da área. 

01 
Laboratório de 

Biologia 
Com equipamentos e materiais específicos da área. 
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12. SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS 

O quadro docente deverá ser constituído de professores com titulação mínima de especialistas, sendo que 50% do quadro deverá 

ser constituído por mestres e doutores, com certificações obtidas em cursos stricto sensu devidamente reconhecidos. O quadro abaixo 

especifica o quadro docente necessário para o funcionamento do curso: 

Quadro 3. Relação de docentes do IFMA Campus Timon que atuarão do curso de Especialização em Ensino de Ciências, bem como 

formação e titulação 

NOME ÁREA/DISCIPLINA FORMAÇÃO TITULAÇÃO ENDEREÇO CURRÍCULO LATTES 

Carolina Pereira Nunes Educação 

Licenciatura em 

Pedagogia e 

Bacharelado em 

Psicologia 

Mestre em Educação 

(Psicologia da Educação) 

http://lattes.cnpq.br/889531392356

4938 

Odaléia Alves da Costa Educação 
Licenciatura em 

Pedagogia 
Doutora em Educação 

http://lattes.cnpq.br/730437584921

5154 

Alexandre Nojoza 

Amorim 

Biologia / Meio 

Ambiente 

Graduação em 

Ciências Biológicas e 

Graduação em 

Tecnologia em Meio 

Ambiente 

Doutor em 

Desenvolvimento e Meio 

ambiente 

http://lattes.cnpq.br/314783529965

7656 

Cristiano Jackson da 

Costa Coelho 

Biologia/ Meio 

Ambiente 

Bacharelado em 

Ciências Aquáticas 

Mestre em 

Sustentabilidade e 

Ecossistema 

http://lattes.cnpq.br/518063660172

0520 

Wesley de Sousa Santos Química 
Licenciatura em 

Química 

Especialização em 

Metodologias do Ensino 

da Química 

http://lattes.cnpq.br/296714744252

0267 

Rafael Rodrigues de Química Bacharelado em Mestrado em Físico- http://lattes.cnpq.br/648477694608
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Moraes Química química 1358 

Herbert José Aquino 

Sousa 
Física Licenciatura em Física Mestre em Física 

http://lattes.cnpq.br/186715757251

8342 

Francisco Cristiano da 

Silva Macedo 
Informática 

Licenciatura Plena em 

Computação 

Doutor em Educação, 

Ciências e Matemática 

http://lattes.cnpq.br/461792583217

0917 

 

Na sequência apresentamos o quadro de pessoal técnico-administrativo necessário para conduzir as questões operacionais do 

curso: 

Quadro 4. Relação de técnicos administrativos do IFMA Campus Timon que atuarão do curso de Especialização em Ensino de Ciências, 

bem como formação e titulação 

NOME CARGO JORNADA 

Aciel Sousa Mendes Assistente de Alunos 40 horas/semana 

Andreia Vale De Sousa Assistente em Administração 40 horas/semana 

Aurélio de Brito Martins Veloso Filho Assistente em Administração 40 horas/semana 

Auriana Gomes Peres Auxiliar em Administração 40 horas/semana 

Beatriz Myrna da Silva Almeida Técnico em Enfermagem 40 horas/semana 

Bruno Leonardo Noleto Silva Auxiliar de Biblioteca 40 horas/semana 

Caio Jansen Melo e Sousa Médico 20 horas/semana 

Camila Mara Rodrigues Silva  Assistente de Alunos  40 horas/semana 

Carlos Gustavo Ferreira Sales Assistente em Administração 40 horas/semana 

Carmem Lúcia Félix da Silva Assistente Social 40 horas/semana 

Christian Rilza Silva de Melo Técnica em laboratório de Química 40 horas/semana 

Danielle Alves Zacarias Técnica em laboratório de Biologia 40 horas/semana 

Denyse Pontes Nunes  Técnico em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 

Diego Adriano Silva Técnico em Eletrotécnica 40 horas/semana 
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Fábbio Rocha Sampaio Assistente de Alunos 40 horas/semana 

Francisca Michelle Duarte Da Silva Campos Psicóloga 40 horas/semana 

Francisco Adriano da Silva Abreu Auxiliar em Administração 40 horas/semana 

Hélis Regina de Sousa Costa Assistente de Alunos 40 horas/semana 

Hyago Charlles Araújo da Silva Assistente em Administração 40 horas/semana 

Jardhael Ricardo M. da Costa Assistente de Alunos 40 horas/semana 

Jean Carlos Ribeiro Soares Auxiliar em Administração 40 horas/semana 

Jean Quirino da Silva Técnico em Laboratório de Informática 40 horas/semana 

Jussandra de Meneses Borges Técnica em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 

Layanne Lima Monte Enfermeira 40 horas/semana 

Larisse Oliveira Melo Técnica em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 

Leidimar Lustosa Alves Feitosa Psicóloga 40 horas/semana 

Ligiane Teixeira da Silva Assistente em Administração 40 horas/semana 

Lúcia Helena Azevedo da Fonseca Auxiliar em Administração 40 horas/semana 

Luiz Antonio Silva Figueiredo Filho  Médico Veterinário 40 horas/semana 

Maria Gezilda e Silva Nascimento Bibliotecária 40 horas/semana 

Nayara Coelho da Costa Contadora 40 horas/semana 

Patrícia Damasceno Técnica em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 

Pedro Alcântara M. da Costa Técnico em Contabilidade 40 horas/semana 

Retieli de Oliveira Silva Técnico em Assuntos Educacionais 40 horas/semana 

Sérgio Alves de Sousa Contador 40 horas/semana 

Stênio Klaydson Alves de Andrade Analista de Tecnologia da Informação 40 horas/semana 

Suze Kely Aragão Ribeiro Administrador 40 horas/semana 

Valéria Rodrigues Lima Assistente em Administração 40 horas/semana 

Vicente Borges Leal Neto  Assistente em Administração 40 horas/semana 

Vilma Alves de Andrade Barros Assistente Social 40 horas/semana 
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Vilma Bispo Paz Pedagoga 40 horas/semana 

Vitorina Patrícia de S. Barradas Assistente em Administração 40 horas/semana 

Welton Albuquerque Barros Técnico em Enfermagem 40 horas/semana 

Zedequias de Oliveira C. Junior Técnico em Tecnologia da Informação 40 horas/semana 
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13. REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO 

 

A emissão do certificado é de responsabilidade da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação – PRPGI/IFMA, que realizará a conferência documental e 

posteriormente anexará na solicitação de diplomação a declaração de que o aluno está 

apto a receber o certificado de conclusão de curso. 

Na análise de documentos anexados ao processo, deverão constar: formulário de 

composição de Banda de Defesa; formulário de negativa de pendências nos setores do 

campus; portaria de nomeação dos membros da Banda de Defesa; ata de defesa di 

Trabalho de Conclusão de Curso; declaração do orientador de que o trabalho encontra-

se finalizado, após as considerações feitas pela Banda de Defesa; histórico escolar do 

aluno contendo nome do curso, área de concentração, relação de disciplinas com carga 

horária, nota ou conceito obtido pelo aluno, nome e qualificação dos professores por 

elas responsáveis, data de início e conclusão do curso, total de créditos e carga horária 

cumprida pelo aluno; cópia da Carteira de Identificação; Cópia do CPF, cópia do Título de 

Eleitor e dos comprovantes de votação ou atestado de quitação de votação e cópia do 

diploma de graduação. 

A PRPGI, após a conferência de documentos, despachará o processo para o Núcleo 

de Registros e Convênios que procederá ao registro do certificado de Conclusão de 

Curso e encaminhará ao Gabinete do Reitor para apreciação e posterior assinatura pelo 

mesmo. 

Desta forma, fará jus ao certificado de conclusão do curso o aluno que obtiver 

aproveitamento equivalente ou superior a 70% (setenta por cento) e frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina. Aos pós-graduandos que 

cumprirem estes requisitos, bem como a Defesa do Trabalho de Conclusão, serão 

conferidos Certificados de Especialistas em Ensino de Ciências, acompanhados do 

respectivo histórico escolar emitido de acordo com a legislação vigente. Caso o aluno 

não consiga os requisitos mínimos para a obtenção do certificado, ele receberá somente 

as declarações das disciplinas cursadas expedidas pela Coordenação do Curso. 
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ANEXO 

EMENTAS DE DISCIPLINAS 

 

Componente Curricular: EDUCAÇÃO INCLUSIVA          Carga Horária: 30h 

EMENTA:            

Concepções de deficiência ao longo da história da humanidade. Marcos Legais; Documentos Orientadores no âmbito Internacional. Legislação 

Brasileira. Documentos Norteadores da prática educacional. Políticas Públicas para Educação Inclusiva. Fundamentação histórica e filosófica da 

Educação Especial. Educação Especial no Brasil. Da Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento, paradigmas: educação 

especializada / integração / inclusão. A Educação Inclusiva na perspectiva da diversidade. A realidade prática da educação inclusiva. 

 

OBJETIVOS:  

Geral: Compreender a contextualização Histórica da Educação Especial e inclusiva no Brasil. 

Específicos: Entender e discutir a contextualização histórica da educação especial e inclusiva no Brasil; Entender as particularidades entre diversidade e 

diferenças e do trabalho pedagógico na diversidade; Conhecer a legislação das pessoas com deficiência; Vivenciar a prática da educação inclusiva 

escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (Mínimo 5 referências) 

MAZZOTA, M. J. Educação Especial no Brasil: História e Políticas. Cortez: São Paulo, 1996.  

MARTINS, L A. R. (Org.). Inclusão: compartilhando saberes. Vozes: Petrópolis,  2006.  

ORRU, S. E. Estudantes com necessidades especiais. Wak Editora: Rio de Janeiro, 2012. 

ALMEIDA, M. Políticas educacionais e práticas pedagógicas para além da mercadorização do conhecimento. Editora Alinea: São Paulo, 2010. 

EDLER. Carvalho, Rosita. Educação inclusiva: Com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (Mínimo 2 referências) 

GUENTHER, Z. C. Desenvolver capacidades e talentos: Um conceito de inclusão. Vozes: Petrópolis, 2006.   

MARTINS, C. O que é Política Educacional. Editora Brasiliense: São Paulo, 1993. 
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Componente Curricular: DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS Carga Horária: 30h 

EMENTA A didática e a didática das Ciências. O ensino de ciências. O papel e as ações docente. Professor reflexivo. Planejamento, execução e 

avaliação no ensino de ciências. O processo de ensino e aprendizagem de ciências. Didática para uma nova concepção de ciências. Métodos de ensino 

de ciências. Relações CTS. Currículo na educação em ciências. Relação professor-aluno. 

 

OBJETIVOS 

Propiciar estudos mais elevados sobre as compreensões atuais da prática do professor de ciências na sociedade contemporânea. 

Compreender as relações entre ensino e aprendizagem na prática do ensino de ciências. Situar e caracterizar a inserção da Didática na práxis 

pedagógica do Ato Didático.Compreender as relações existentes entre a teoria e  a prática pedagógica. Compreender os processos, as técnicas e os 

recursos  de modo a propor, executar e avaliar o ensino de ciências. Situar a escola e o processo de ensino e aprendizagem no contexto do 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. Compreender a importância do papel do professor pesquisador e os reflexos no 

saber didático. Refletir sobre a relação ensino, escola e sociedade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (Mínimo 3 referências) 

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. Metodologia do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 1991. 

TARDIF, Maurice; Claude LESSARD (Orgs.). O ofício de professor: História, perspectivas e desafios internacionais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

TEIXEIRA, Paulo; RAZERA, Júlio (Orgs.). Ensino de Ciências: pesquisas e pontos em discussão. Campinas: Komedi, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (Mínimo 5 referências) 

ASTOLFI, J.; DEVELAY, M. A Didática das Ciências. São Paulo: Papirus, 1994. 

CACHAPUZ, A. F. et al. (Org.). A emergência da Didática das Ciências como campo específico de conhecimento. Revista Portuguesa de Educação, v. 

14, n. 001, Universidade do Minho. Portugal, Braga: 2001. p. 155-195. 

GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver; MACÊDO, Francisco Cristiano da S.; SOUZA, Fabio Lustosa. Educação em Ciências e Matemáticas. Porto Alegre: 

Penso, 2015. 

PONTES, Denyse; NUNES, Ricardo. A didática nossa de cada dia. Portugal, Brasil, Angola: Chiado Editora, 2016. 

TERRAZZAN, E. A., DUTRA, E. F. Formação identitária de professores para a educação em ciências na Educação Básica. Florianópolis: VII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2009. 
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Componente Curricular: PESQUISA APLICADA AO ENSINO DE CIÊNCIAS Carga Horária: 30h 

EMENTA 

Os processos de pesquisa e da produção cientifica na área educacional. Os paradigmas da ciência. O conceito de pesquisa e suas partes 

estruturantes. A prática pedagógica como espaço de pesquisa. A educação de ciências como campo de pesquisa e atuação. Pesquisa 

científica; tipologia da pesquisa; fases do planejamento de pesquisa. Plano e relatório de pesquisa. Técnicas de Pesquisa.  

 

OBJETIVO 

Conhecer e analisar os processos de pesquisa e da produção acadêmica na área educacional. Compreender o conceito de pesquisa e 

suas partes estruturantes. Compreender a prática pedagógica como espaço de pesquisa. Estimular a pesquisa em ensino de Ciências, de 

forma a contribuir para o desenvolvimento e formação do professor pesquisador. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRÉ, M. (org). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 4ed. Campinas: Papirus, 2001. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia.  São Paulo: Ática, 2006. 

GHEDIN, E (org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas 1996. 

GONÇALVES, Elisa Pereira. Iniciação à Pesquisa Científica, São Paulo: Editora Alínea, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MORTIMER, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2000.  

MOURA, G. R. S.; VALE, J. M. F. do. O ensino de ciências na 5ª e na 6ª séries da escola fundamental. In: NARDI, R. (Org.). Educação em 

ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo: Escrituras, 2003, p 1 35-143. 
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Componente Curricular: CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE Carga Horária: 30h 

EMENTA 

As interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) e suas consequências para o ensino de ciências naturais, humanas e 

tecnologias. Elaboração de projetos CTS para o ensino de ciências naturais, humanas e tecnologias. 

 

OBJETIVO 

Discutir e problematizar as visões tradicionais de Ciência e Tecnologia; Conhecer o Movimento CTSA: origens histórias e pesquisas 

atuais; Discutir as influências do movimento CTSA no ensino de ciências; Elaborar projetos interdisciplinares com enfoque CTSA para 

tópicos no ensino de ciências.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO, Renato Pereira de. Frankenstein, o Prometeu moderno: ciência, literatura e educação. São Paulo: Livraria da Física, 2010.  

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 19. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.  

SANT SANTOS, W. L. P., AULER, D. CTS e Educação Científica: desafios, tendências e resultados de pesquisa. Brasília: Editora UNB, 2010.  

PINHEIRO, N. A. M. Educação crítico-reflexiva para um ensino médio científico-tecnológico: a contribuição do enfoque CTS para o ensino-

aprendizagem do conhecimento matemático. Tese de Doutorado. Florianópolis. 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ACEVEDO DIAZ, J. A. La formación del Professorado de Enseñanza Secundaria para la Educación CTS. Una cuestión problemática, 2001. 

Disponívelem: Acessoem: 10 nov. 2008. FAN, C. HUIDUAN, M. ThinOS, W. L. P.,  

CHASSOT. Áttico. Educação Consciência. 2ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014.  
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Componente Curricular: MÉTODOS QUANTI-QUALITATIVOS EM EDUCAÇÃO Carga Horária: 30h 

EMENTA 

Técnicas de coleta de dados: amostragem, observação (simples, participante e sistemática), entrevista, questionário, formulário, grupo 

focal. Estatística descritiva: medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas separatrizes. Técnicas de análise de dados: 

codificação, tabulação, representações gráficas e análise estatística simples. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer os mais diferentes instrumentos de coleta de dados nas pesquisas qualitativas, tais como: entrevista, questionário e 

observação. 

Determinar as medidas estatísticas: central, dispersão e separatrizes. 

Analisar dados obtidos nas pesquisas utilizando de: codificação, tabulação, representação gráfica e análise estatística simples. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (Mínimo 5 referências) 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

______. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Altas, 2010. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de Metodologia Científica. 3. ed. São Paulo: 

Pearson, 2007. 

GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (Mínimo 2 referências) 

 

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2011. 

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: EdUFMG, 1999. 
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Componente Curricular: EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS Carga Horária: 30h 

EMENTA 

 Teoria do conhecimento científico. Experimentação no ensino de química. Importância da experimentação no ensino de química. Elaboração de 

roteiros e avaliação de aulas práticas. Elaboração e realização de aulas práticas de química para o ensino fundamental e médio utilizando materiais 

alternativos. 

 

OBJETIVO 

 Apresentar a evolução do conhecimento científico assim como sua contribuição para o ensino de ciências no âmbito experimental e teórico. Além 

disso, objetiva-se a prática de experimentos com materiais alternativos visando à elaboração e avaliação de roteiros e relatórios científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUIMARÃES, C. C. Experimentação no ensino de química: Caminhos e descaminhos rumo à aprendizagem significativa. Química Nova na 

Escola, v. 31, n. 3, 2009. 

HESSEN, J. Teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

JUNIOR, G. E. L. SOUSA, S. A. A. MOITA, G. C. NETO, J. M. M. Química geral experimental: Uma nova abordagem Dida tica. Química nova, v. 27, n. 

1, p. 164-168, 2004. 

LIMA, T. C. S. MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica, Revista 

katálysis, v. 10, p. 37-45, 2007. 

JESUS, W. S. Metodologia para ensino de química, São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

NARDI, R.; BASTOS, F.; DINIZ, R. E. da S. (Orgs.). Pesquisas em ensino de ciências: contribuições para a formação de professores. São Paulo: 

Escrituras, 2004. 

MOREIRA, M. A. A teoria dos campos conceituais de Vergnaud: o ensino de ciências e a pesquisa nesta área. Investigações em Ensino de Ciências, 

Porto Alegre, v.7, n. 1, p. 1-19, 2002. MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
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Componente Curricular: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS Carga Horária: 60h 

EMENTA 

Evolução do Ensino de Ciências no Brasil. Tendências teóricas atuais para o Ensino de Ciências.  Tendências pedagógicas. Tendências pedagógicas e 

epistemológicas para a educação em ciências. Estratégias de ensino. Produção de materiais didáticos para o ensino de ciências. Estratégia de Jogos no ensino 

de ciências. Tecnologias como ferramentas pedagógicas no ensino de Ciências. Tecnologias como estratégia pedagógica para o processo de ensino e 

aprendizagem de Ciências (As Ciências tratadas nessa disciplina serão: Química, Física e Biologia) 

OBJETIVOS 

Geral  

Proporcionar o estudo de estratégias pedagógicas e teorias que coadunem com estas para o ensino mais crítico e contextualizado das ciências na atualidade. 

Específicos: 

Discutir bases teóricas capazes de proporcionar estratégias mais eficientes, contextualizadas e articuladas com outras áreas do saber, com as vivências e 

experiências dos estudantes; Propor estratégias para o processo de ensino e aprendizagem de ciências que superem os modelos tradicionais; Discutir e 

Elaborar propostas de ensino e aprendizagem de Ciências. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANGOTTI, José André, DELIZOICOV, Demétrio, PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos. 4ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011.   

ASBAHR, Flávia da Silva Ferreira. Por que aprender isso, professora? Sentido pessoal e atividade de estudo na Psicologia Histórico-Cultural, 2011, 220p. 

(Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – São Paulo, SP. 

CAMPOS. Flávio Rodrigues. Diálogo entre Paulo Freire e Seymour Papert: prática educativa e as tecnologias digitais de informação e comunicação, 

2008, 182p. (Tese de Doutorado). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP. 

CHASSOT. Áttico. Educação Consciência. 2ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. 

MACÊDO, Francisco Cristiano da Silva. SOUZA, GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver. Fábio Lustosa. Educação em Ciências e Matemáticas: debates 

contemporâneos sobre o ensino e formação de professores. Porto Alegre: Penso, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

EYSENCK, Michael W.;KEANE, Mark T. Cognitive psychology: a student's handbook.United Kingdom: British Library Cataloguing in Publication Data, 1994. 

POZO, Juan Ignácio. Teorias Cognitivas da aprendizagem. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

  



Especialização em Ensino de Ciências – IFMA Campus Timon 

 

20 
 

Componente Curricular: TENDÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS Carga Horária: 30h 

EMENTA 

Epistemologia da Ciência. Concepções de ensino e de ciências. A ciência moderna. A crítica da ciência moderna. A crise da ciência 

moderna.  Abordagens epistemológicas na formação inicial e continuada de professores de ciências. Desafios docentes no ensino de 

ciências na atualidade. 

OBJETIVO 

Propiciar aprofundamentos de estudos acerca das tendências epistemológicas que sustentam as condutas docentes e/ou 

pesquisadores no campo do ensino das ciências na atualidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BACHELARD, G. A formação do Espírito Científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro, Contraponto. 

1996. 

CACHAPUZ, Antonio et. al. A necessária Renovação do Ensino de Ciências. 3ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

CAVALCANTI, Alberes. MACÊDO, Francisco Cristiano da Silva. VILHENA, Fátima. Bases epistemológicas em educação em 

ciências: imagens da ciência e o processo de ensino-aprendizagem. In: Conferencia de la Asociación Latino Americana de 

Investigación en Educación en Ciencias – LASERA, 2013, Manaus. Anais em CD: LASERA, Manaus: 2013. 

KRASILCHIK, Myriam. O Professor e o currículo das ciências. São Paulo: EPU, 1987. 

VYGOTSKY, Levy Semenovitch. Pensamento e Linguagem. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1987. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

WORTMANN, M. L. C. É possível articular a epistemologia, a história e a didática no ensino científico? Epistéme v. 1, n.1, p.59-72, 

1996. 

NARDI, R.; BASTOS, F.; DINIZ, R. E. da S. (Orgs.). Pesquisas em ensino de ciências: contribuições para a formação de professores. São 

Paulo: Escrituras, 2004. 
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Componente Curricular: HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS Carga Horária: 30h 

EMENTA 

Abordagem histórica da produção das teorias científicas. 

 

OBJETIVOS 

Discutir limites e possibilidades de contribuição deste enfoque na construção escolar de conceitos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (Mínimo 3 referências) 

BASTOS, F. História da Ciência e Pesquisa em Ensino de Ciências: breves considerações. In: NARDI, R. (org). Questões Atuais no Ensino 

de Ciências. São Paulo: Escrituras, 2001. 

BRAGA, Marco; GUERRA, Andreia; REIS, José , Claudio. Breve história da ciência moderna.Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004. v. 2  

KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.  

POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1993.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (Mínimo 5 referências) 

EL-HANNI, C. N. e VIDEIRA, A. A. P. (orgs.) O que é vida: para compreender a Biologia do século XXI. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 

2000. 

GOLDFARB. A. M. A.; ROXO, M. H. (Orgs) Escrevendo a história da ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas? São 

Paulo: EDUC/Fapesp, 2004. 

OLIVEIRA, M. P. A história e a epistemologia no ensino de ciências: dos processos aos modelos de realidade na educação científica. IN: 

ANDRADE, A. M. R. Ciência em perspectiva: estudos ensaios e debates? Rio de Janeiro: MAST: SBHC, 2003. 

WORTMANN, Mª. L. C. É possível articular a epistemologia, a história e a didática no ensino científico? Epistéme v. 1, n.1, p.59-72, 1996. 

HUILLIER, P. De Arquimedes a Einstein: a face oculta da invenção científica? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1994. 
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Componente Curricular: SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOO DE TCC Carga Horária: 30h 

EMENTA 

A pesquisa na formação das competências do especialista em Ensino de Ciências; A monografia de especialização: conceito, características, funções e 

procedimentos; Processo geral de pesquisa e construção do projeto monográfico; Análise de propostas em desenvolvimento. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer os elementos que compõem um projeto de monografia e a postura do pesquisador. Caracterizar o desenvolvimento de um projeto de 

monografia. Caracterizar fontes de pesquisa, explorando caminhos possíveis de busca e obtenção de artigos científicos, dissertações, teses e outros 

materiais de pesquisa. Desenvolver, conjuntamente com os professores orientadores, um projeto monográfico coerente com as normas e padrões 

acadêmicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  

FREITAS, M.E. Viver a tese é preciso! Reflexões sobre as aventuras e desventuras da vida acadêmica. RAE - Revista de Administração de Empresas, 42 

(1), 2002, 88-93.  

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: ARTMED, 1999. LEI, S.A. 

Strategies for finding and selecting an ideal thesis or dissertation topic: A review of literature. College Student Journal, 43(4), 2009, 1324-1332.  

LEITE FILHO, G.A.; MARTINS, G.A. Relação orientador-orientando e suas influências na elaboração de teses e dissertações. RAE - Revista de 

Administração de Empresas, 46, Edição Especial Minas Gerais, 2006, 99-109.  

MATTOS, P.L. A Estruturação de dissertações e teses em administração: caracterização teórica e sugestões práticas. RAC – Revista de Administração 

Contemporânea, 6(3), 2002, 175-198.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

RIEBSCHLEGER, J. Writing a dissertation: Lessons learned. Families in Society, 82(6), 2001, 579-582.  

ROBERTS, C. M. The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defending your dissertation, 2. Ed. Londres: 

Sage, 2010.  
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Componente Curricular: TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS Carga Horária: 30h 

EMENTA 

Concepções de tecnologia. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e Tecnologias Digitais Computadorizadas (TDCs). A terceira 

Revolução industrial e tecnológica e sua influência na educação. Os paradigmas da informática educativa. As tecnologias digitais e as 

práticas pedagógicas. A tecnocracia escolar. Práticas educativas com as TDCs. Educação à distância. Softwares na Educação em ciências 

no processo de ensino-aprendizagem. As TDCs na formação de professores. A internet como ferramenta educacional. 

 

OBJETIVOS 

Geral: Propiciar aos professores à compreensão crítico-reflexiva das tecnologias digitais computadorizadas na educação em ciências 

para que sejam capazes de utilizá-las de forma criadora e eficiente no ensino e aprendizagem das ciências em contributo as novas 

perspectivas para a educação científica para o século XXI. 

Específicos: Refletir sobre as tecnologias na educação em ciências na atualidade; Promover reflexões sobre os impactos das tecnologias 

digitais computadorizadas da informação e comunicação na educação e na educação em ciências; Contribuir para que os educadores 

em ciências possam compreender o papel das tecnologias computadorizadas na educação em ciências nas perspectivas educacionais 

atuais da educação científica; Proporcionar aos professores situações de ensino e aprendizagem com as TDCs em outras perspectivas 

de aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VEEN, Wim. VRAKKING, Ben. Homo Zappiens: educando na era digital. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

PUSHKIN, David. ZOLLER, Uri. Matching higher-order cognitive skills promotion goals with problem-based laboratory practice in: a 

freshman organic chemistry course. Chemistry Education Research and Practice. v. 2, n.  8, p. 153 171, 2007. 

RAMOS, Paula; STRUCHINER, Miriam. Concepções de Educação em Pesquisas sobre Materiais Informatizados para o Ensino de 

Ciências e de Saúde. In: Revista eletrônica Ciência & Educação, v. 15, n. 3, p. 659-679, 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v15n3/13.pdf. Acesso em 12 de ago. 2013. 
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RESENDE, Flávia. As Novas Tecnologias na Prática Pedagógica Construtivista. Minas Gerais. Revista eletrônica Ensaio, v.2, n.1, 

mar/2002. 

AZINIAN, H. Educação a distância: relatos de experiências e reflexões, 2004. Campinas: Nied-Unicamp. Disponível em: 

site www.nied.unicamp.br/oea. Acesso em: 22 de out. 2015. 

MACÊDO, F. C da S. e KALHIL, J. B. Tecnologias Digitais Computadorizadas no Processo de Ensino-Aprendizagem de Ciências. In:MACÊDO, 

F. C. da S.; GONÇALVES, T. V. O. ; SOUZA, F. L. (Orgs.) Educação em Ciências e Matemáticas: debates contemporâneos sobre o ensino e 

formação de professores. Porto Alegre: Penso, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KAWAMURA, Lili. Novas Tecnologias e Educação. São Paulo: Ática, 1990. 

OLIVEIRA, Elza Guimarães. Educação à Distância na Transição Paradigmática. São Paulo: Papirus, 2006. 
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