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Ficha 2 

Período Especial-II 
 

 

Disciplina: Prática Pedagógica: Projetos Integrados II Código: CQ098 
 

 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

CQ097 
Co-requisito:  Modalidade: ERE-II 

 

CH Total: 90 h / 12 

semanas 

CH semanal: 6 h  

1h síncrona 

5h assíncrona 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada 

(OR):30 

Prática Específica (PE): 

0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Execução do Projeto de Pesquisa e elaboração de um artigo científico relativo à pesquisa desenvolvida. 

 
 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  
 
Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no Período Especial-II - 4º Ciclo 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 

Nesta disciplina o aluno deve executar o projeto de pesquisa elaborado em Projetos I. É composta de três etapas: 

 

1ª Etapa: Pesquisa - é retomado o projeto de pesquisa elaborado em Projetos I, dando-se ênfase à construção do 

instrumento de pesquisa, constituição e análise dos dados. 

 

2ª Etapa: Elaboração do Artigo. 

 

3ª Etapa: Elaboração e apresentação dos seminários com os resultados da pesquisa. 

 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 
 

O aluno deverá ser capaz de executar o Projeto de Pesquisa desenvolvido em Projetos I, elaborar um artigo 

científico e apresentar um seminário, relativos à pesquisa desenvolvida. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desenvolver uma pesquisa científica sobre uma das principais temáticas da área de 
Educação em Química; 

• Conhecer e fazer uso das técnicas e métodos de pesquisa em educação em química; 

• Escrever um artigo científico na área de educação em química. 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 5 
horas/aulas semanais síncronas e orientações remotas síncronas via Microsoft Teams, que 
ocorrerão das 15:00 às 20:00 h, nas quartas-feiras, que serão gravadas (para trabalhos 
assíncronos). E 1 hora semanal assíncrona, para desenvolvimento da pesquisa, que deverá ser 
postada semanalmente no Siga/ UFPR - Moodle.  
 
A primeira aula/semana será destinada a apresentação da disciplina, quando serão postados 
materiais com cronograma de atividades, materiais introdutórios do conteúdo da disciplina. O 
professor atuará como tutor.  
A partir da segunda aula/semana, se iniciarão as orientações dos alunos, quando estes serão 
atendidos em duplas que desenvolvem a pesquisa em conjunto, sendo destinado um tempo 
específico para cada orientação, ao longo das 5 horas de aula.  
 
 

DETALJAMENTO  
 
a) sistema de comunicação: as orientações ocorrerão em atividades síncronas, por de web conferência 
pelo Microsoft Teams.  Para as atividades assíncronas, serão utilizados e.mail e Moodle. 
 
 
b) modelo de tutoria: a tutoria será realizada pelo professor da disciplina, com apoio de um monitor 
(orientando de mestrado) de Pratica de Docência do PPGCM, devidamente preparado para tal função. 
 
 
c) material didático para as atividades de ensino: cada dupla de aluno já teve acesso ao material didático 
durante a CQ097. 
 
d) infraestrutura: alunos terem acesso à internet e possuir um computador. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: a 
ambientação dos alunos ocorrerá na primeira semana de aula. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. a frequência será computada nas aulas síncronas. 
 
g) indicação do número de vagas:  serão ofertadas 30 vagas. 
 
h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: as aulas síncronas ocorrerão nas 
quartas-feiras. O período de orientação/aula para cada dupla será de aproximadamente 30 minutos por 
dia/semana de aula. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Frequência nas aulas/orientações/desenvolvimento da pesquisa      peso 3 

2) Apresentação Seminário                                                                    peso 3 

3) Trabalho escrito  - ARTIGO                                                             peso 4 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Tema 1: História e Filosofia da Ciência no Ensino de Química 
 
GIL-PÉREZ, Daniel et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & 
Educação. V.7, n.2, p. 125-153, 2001. https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf 
 
Tema 2: Alfabetização Científica e Tecnológica  
 
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão 
bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências. V. 16 (1), pp. 59-77, 2011. 
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/246/172 
 
Tema 3: Ensino de Química em espaços não formais - Divulgação Científica 
 
ALBAGLI, Sarita. Divulgação científica: informação para a cidadania? Ci.Inf., Brasília, v.25, n.3, p. 
396-404, set/dez, 1996. https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/03/pdf_4e539ea33c_0008773.pdf 
 
SIQUEIRA. Denise da Costa Oliveira. O cientista na animação televisiva: discurso, poder e 
representações sociais. Em Questão, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 131-148, jan./jun, 2006. 
 
Tema 4:  Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS e Controvérsias sócio-científicas no Ensino de 
Química 
 
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos ; MORTIMER, Eduardo Fleury. Uma análise de pressupostos 
teóricos da abordagem C-T-S (Ciência - Tecnologia - Sociedade) no contexto da educação 
brasileira. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte) vol.2 no.2 Belo Horizonte July/Dec. 2000. 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172000000200110&lng=en&nrm=iso 

 
REIS, Pedro. Da discussão à ação sociopolítica sobre controvérsias sócio-científicas: uma questão 
de cidadania. Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista. Vol. 3, n. 1. jan./jun. 2013. 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/9577/3/DA%20DISCUSS%C3%83O%20%C3%80%20A%C3%87%C3%83

O.pdf 
 
Tema 5: Experimentação problematizadora 
 
FRANCISCO Jr., Wilmo E. FERREIRA, Luiz Henrique e HARTWIG, Dácio Rodney. Experimentação 
Problematizadora: Fundamentos Teóricos e Práticos para a Aplicação em Salas de Aula de 
Ciências. Química Nova na Escola. N° 30, novembro 2008. http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-

PEQ-4708.pdf 
 
OLIVEIRA, Jane Raquel Silva de. Contribuições e abordagens das atividades experimentais no 
ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente. Acta Scientiae Canoas v. 12 n.1 
p.139-153 jan./jun. 2010. http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/31 

https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/246/172
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/246/172
https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/03/pdf_4e539ea33c_0008773.pdf
https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/03/pdf_4e539ea33c_0008773.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172000000200110&lng=en&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172000000200110&lng=en&nrm=iso
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/9577/3/DA%20DISCUSS%C3%83O%20%C3%80%20A%C3%87%C3%83O.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/9577/3/DA%20DISCUSS%C3%83O%20%C3%80%20A%C3%87%C3%83O.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/9577/3/DA%20DISCUSS%C3%83O%20%C3%80%20A%C3%87%C3%83O.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/9577/3/DA%20DISCUSS%C3%83O%20%C3%80%20A%C3%87%C3%83O.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-PEQ-4708.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-PEQ-4708.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-PEQ-4708.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-PEQ-4708.pdf
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/31
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/31
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)  

 
MOURA, B. A. O que é natureza da Ciência e qual sua relação com a História e Filosofia da 
Ciência? Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 32-46, jan/jun 
2014. file:///C:/Users/Acer/Downloads/sbhc%202014_Breno%20Arsioli%20Moura%20(4).pdf 
 
KRUPCZAK, C.; AIRES, J. A. Natureza da Ciência: o que os pesquisadores brasileiros discutem? 
Amazônia – Revista de Educação em Ciências e Matemática, Manaus, v. 14, n. 32, p. 19-32, 
jul./dez. 2018. file:///C:/Users/Acer/Downloads/6180-21367-1-PB.pdf 
 
GALIAZZI, M.C.; GONÇALVES, F. P. Natureza Pedagógica da Experimentação: uma pesquisa na 
licenciatura em química. Química Nova. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 326-331, 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/qn/v27n2/19283.pdf. Acesso em 07 fev. 2020. 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422004000200027&script=sci_abstract&tlng=es 
 
PINHEIRO, Nilcéia Aparecida Maciel; SILVEIRA, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto; BAZZO, 
Walter Antonio. Ciência, tecnologia e sociedade: a relevância do enfoque CTS para o contexto 
do ensino médio. Ciência & Educação, v. 13, n. 1, p. 71-84, 2007. 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1516-73132007000100005&script=sci_abstract&tlng=pt 
 
CARSON, R. Primavera silenciosa. Lisboa: Portico, c1962. file:///C:/Users/Acer/Downloads/31007-

128238-1-PB.pdf 
 
MARQUES, A. C. T. L.; MARANDINO, M. Alfabetização científica, criança e espaços de educação 
não formal: diálogos possíveis. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 44, p. 1-19, 2018. 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022018000100431&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

 

Professor da Disciplina: Joanez Aparecida Aires 
 
Assinatura:  

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Marco Tadeu Grassi 
 
 
Assinatura: 
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