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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Promover e subsidiar reflexões sobre as responsabilidades e possibilidades de atuação do educador
(licenciado) na sociedade atual. Conhecer e analisar os ambientes formais e não-formais nos quais
pode ocorrer educação científica e tecnológica. Conhecer e reconhecer o caráter interdisciplinar da
educação científica e tecnológica nas demandas das sociedades e culturas contemporâneas.
Promover e subsidiar a aprendizagem e o exercício de conceitos, metodologias e práticas
educacionais que possibilitem o desenvolvimento de projetos de educação científica nos diferentes
espaços de educação científica.
Objetivos específicos
•

Conhecer as representações que o público geral, os cientistas e os professores têm acerca
da ciência;

•

Perceber o caráter interdisciplinar da educação científica e tecnológica nas demandas da
sociedade do conhecimento;

•

Fazer uma análise crítica da importância da alfabetização e divulgação científica na
sociedade contemporânea;

•

Realizar visita técnica a um museu/centro de ciência evidenciando os principais aspectos de
um espaço não formal de educação científica e tecnológica;

•

Conhecer e analisar as principais formas de concepção e atividade científica na sociedade
contemporânea difundidas pela mídia (televisão, cinema, revistas, vídeos educativos,
documentários, rádio e internet);

•

Elaborar uma proposta didática para a divulgação científica de um tema de interesse em
escolas do nível médio de ensino.
Ementa

Possibilidades de atuação do educador e a educação científica na sociedade atual. Percepção
pública da ciência e tecnologia. Divulgação e popularização científica. Alfabetização científica:
articulações com a cultura e a construção da cidadania. Cultura científica no contexto local e global.
Conexões entre arte e ciências. A Ciência na sociedade e na cultura: espaços formais, não formais e
informais de educação científica.
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
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Estratégias de ensino:
Os temas propostos serão abordados e discutidos na disciplina por meio das seguintes estratégias de
ensino:
• Leituras e produção de textos.
• Atividades individuais e colaborativas envolvendo leituras, pesquisas e produção de
apresentações (vídeos).
Avaliação da aprendizagem:
Conforme o Projeto Pedagógico da UFABC, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem é
realizada por meio de conceitos. Tal proposta pode proporcionar uma análise qualitativa do
aproveitamento dos (as) estudantes a partir dos seguintes parâmetros para avaliação:
A – Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da disciplina e do uso do
conteúdo.
B – Bom desempenho, demonstrando boa capacidade de uso dos conceitos da disciplina.
C – Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso adequado dos conceitos da
disciplina, habilidade para enfrentar problemas relativamente simples e prosseguir em estudos
avançados.
D – Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com familiaridade parcial do
assunto e alguma capacidade para resolver problemas simples, mas demonstrando deficiências que
exigem trabalho adicional para prosseguir em estudos avançados. Nesse caso, o aluno é aprovado
na expectativa de que obtenha um conceito melhor em outra disciplina, para compensar o conceito D
no cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá cursar esta disciplina novamente.
F – Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de crédito.
O – Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de crédito.
A avaliação da aprendizagem será contínua, considerando as atividades semanais (AT) e (ATg) do(a)
estudante, a pontualidade e a qualidade na entrega delas e, por meio de um trabalho final (TF). O
conceito final será composto considerando-se o peso de 30% para o total de atividades realizadas
individualmente (AT), 30% para o total de atividades realizadas em grupo (ATg) e 40% para o
Trabalho Final (TF). Vale destacar que todas as atividades consideradas na avaliação poderão ser
realizadas de forma assíncrona e remota, contando com prazo de, ao menos, uma semana para sua
realização.
Frequência na disciplina
O controle de frequência será realizado por meio da entrega de atividades semanais, sendo
contabilizadas separadamente, ou seja, para aprovação, o estudante deve entregar no mínimo
75% das atividades individuais e 75% das atividades em grupo e, dentre elas,
obrigatoriamente, o trabalho final (TF). Esta disciplina será ministrada remotamente e para a sua
aprovação o/a estudante deve ter no mínimo 75% de frequência.
Recuperação
A recuperação será feita por meio de um trabalho individual (produção escrita), apenas para os/as
estudantes que tenham conceitos D e F e no mínimo 75% de frequência.
ATENÇÃO: Leia atentamente as Resoluções do Quadrimestre Suplementar no link: https://
www.ufabc.edu.br/quadrimestre-suplementar
Referências bibliográficas básicas
Considerando as condições de trabalho no quadrimestre suplementar, as referências básicas
e complementares da disciplina foram adaptadas de modo a serem acessíveis remotamente.
Referências bibliográficas complementares
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Semana

Conteúdo

Estratégias didáticas

S1

Cultura Científica

Leitura do Texto 1 e realização de atividades
para discussão na semana seguinte. (AT)

S2

Cultura Científica & Percepção Pública da
Ciência

Leitura do Texto 2 e realização de atividades
para discussão na semana seguinte. (AT)

S3

Divulgação e Popularização Científica

Leitura do Texto 3 e realização de atividades
para discussão na semana seguinte. (AT)

S4

Alfabetização científica: articulações com a
cultura e a construção da cidadania

Leitura do Texto 4 e realização de atividades
para discussão na semana seguinte. (AT)

S5

A Ciência na sociedade e na cultura:
espaços formais, não formais
e informais de educação científica (I)

Leitura do Texto 5 e realização de atividades
para discussão na semana seguinte. (AT)

S6

A Ciência na sociedade e na cultura:
espaços formais, não formais
e informais de educação científica (II)

Leitura do Texto 6-7 e realização de
atividades para discussão na semana
seguinte. (AT)

S7

A Ciência na sociedade e na cultura:
espaços formais, não formais
e informais de educação científica (III)

Realizar pesquisa em sites de museus e
produzir apresentação (em grupo) gravada
em vídeo.

S8

Conexões entre Arte e Ciências (I)

Leitura do Texto 8 e realização de atividades
para discussão na semana seguinte. (AT)

S9

Conexões entre Arte e Ciências (II)

Leitura do Textos (9a e 9b) e realização de
atividades para discussão na semana
seguinte. (AT)

S10

Possibilidades de atuação do educador e a
educação científica na sociedade atual.

Leitura do Texto 10 e realização de
atividades para discussão na semana
seguinte. (AT)

S11

Trabalho Final (avaliação individual)

Trabalho Final (produção de texto autoral
dissertativo)

S12

Encerramento e
Atividade de Recuperação

Realizar autoavaliação e avaliação da
disciplina
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