
 
 
 

Ficha 2 

Período Especial 
 
 

Disciplina: SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA Código: CQ256N 

Natureza:  
(  X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ERE 
CH Total: 30 
CH semanal: 4h /7 
semanas + 1 aula de 
2h (8a semana) 
1 turma  
50 vagas 

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Seminários ministrados por especialistas sobre as temáticas: Educação e Direitos Humanos, História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação Especial e Educação Inclusiva. Políticas Públicas de 
Educação Inclusiva no cenário internacional e nacional. Processos educativos na escola de educação 
inclusiva: experiências em âmbito escolar e não-escolar. Fundamentos e recursos pedagógicos para 
inclusão: acessibilidade, tecnologia assistiva, desenho universal. 
 

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

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 
É a listagem de todos os tópicos, unidades ou itens que serão estudados durante o desenvolvimento da disciplina.  
 
  

1- Educação em Direitos Humanos na Educação em Química 
2- As questões étnico-raciais na Educação em Química 
3- Meio Ambiente e injustiça ambiental no diálogo com a Educação em Química 
4- Mulheres na Ciência a construção de equidade de gênero viabilizada pela Educação em Química 
5- Inclusão Escolar e Ensino de Química  

 
OBJETIVO GERAL 

 
Espera-se que o educando consiga compreender a pluralidade de questões que compõem a sociedade e a atividade 
docente, além do seu papel na construção de uma sociedade mais justa. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Espera-se que o/a educando/a consiga ser introduzido aos diversos tópicos sobre Culturas, Direitos Humanos e 
Diversidades que permeiam a Educação em Química. 
Espera-se que o/a educando/a desenvolva um conceito de humanidade que englobe todos(as) e um conceito de 
ciência feita por humanos e para humanos. 
Espera-se que o/a educando/a consiga identificar situações conflituosas em sala de aula e busque uma a ação 
maneira responsável. 
 

Ministério	da	Educação 
UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	PARANÁ 

Setor	de	Ciências	Exatas 
Departamento	de	Química 

Coordenação	do	Curso	de	Química 
 



 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Sistema de comunicação: Microsoft teams – Será criada uma sala para a turma no Microsoft Teams, 
ferramenta institucional. Teremos atividades síncronas e assíncronas – Ambas via Microsoft Teams. 
 
Nas aulas síncronas o professor realizará uma fala, expositiva, mas, também aberta para o diálogo (não 
obrigatório) com alunos presentes que se sentirem confortáveis. Nas aulas assíncronas serão indicados 
ou vídeos, para assistir; ou capítulos de livro disponíveis online; ou artigos disponíveis online. Junto com 
os vídeos, capítulos ou artigos o professor irá atribuir e acompanhar as atividades discentes irá 
disponibilizar questionários via google forms para serem respondidos e posteriormente avaliados.  
Também serão solicitadas resenhas. E a avaliação da atividade se dará em até 24h do prazo de entrega. 
As atividades via questionário ou resenhas controlarão a frequência. As atividades deverão ser anexadas 
na pasta aberta para tal na plataforma Microsoft Teams. As aulas síncronas serão gravadas 
disponibilizadas no teams para que estudantes que não conseguiram estar presentes assistam. 
 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As atividades avaliativas serão realizadas da seguinte forma: Cada aula terá um 
questionário: A resposta a esse questionário ou resenha fará parte de 60% dos pontos 
(60 pontos). A avaliação final fará parte de 40% dos pontos (40 pontos) 
 
Encontro 1 – Síncrona + assíncrona – Questionário 1 = 10 pontos 
Verificação da compreensão dos conceitos abordados em aula, bem como a 
capacidade de expressão escrita.  
 
Encontro 2 – Assíncrona – resenha 1 = 10 pontos 
Verificação da compreensão dos conceitos abordados em aula, bem como a 
capacidade de expressão escrita.  
 
Encontro 3– Assíncrona  - resenha 2 = 10 pontos 
Verificação da compreensão dos conceitos abordados em aula, bem como a 
capacidade de expressão escrita.  
 
Encontro 4 – Síncrona + assíncrona – questionário 2= 10 pontos 
Verificação da compreensão dos conceitos abordados em aula, bem como a 
capacidade de expressão escrita.  
 
Encontro 5 – Assíncrona – resenha 3 = 10 pontos 
Verificação da compreensão dos conceitos abordados em aula, bem como a 
capacidade de expressão escrita.  
 
Encontro 6 – Síncrona + Assíncrona – questionário 3 = 10 pontos 
 
Encontro 7 – Avaliação final – redação a partir de um tema selecionado= 40 pontos 
 
Encontro 8- Auto avaliação = não pontua 
 
Total= E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7 = 100 
 
 
 
 

  



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Nunes, Maria de Lourdes Rocha Lima e Souza, José Pereira de (redação), Caderno de Educação 
em Direitos Humanos - Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais, Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, Editora: SDH, 2013, 76 pp. 
 
BRASIL. Decreto nº 3.956/01. Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 
Formas de discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, Brasília, DF, 2001. 
 

OLIVEIRA, Roberto. Dalmo. V. L.; QUEIROZ, Glória. Regina. P. C. Educação em ciências e 
direitos humanos: Reflexão-ação em/para uma sociedade plural. Rio de Janeiro: Editora 
Multifoco, 2013.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. UNIC, Rio – Agosto 2009. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf  
 
PINHEIRO, B. C. S. O período das artes práticas: a química ancestral africana. Revista Debates 
em Ensino de Química (REDEQUIM), 6(2) p. 4-15, 2018. 
 
RIOS, N. T. Educação Ambiental e Direitos Humanos na formação inicial de Professores de 
Ciências Biológicas. Tese (Doutorado em Educação) PUC, Rio de Janeiro, 2016.  
 
OLIVEIRA, P, P. ; CASTRO, E. M. N. V.; GUIMARÃES, M. Travessias para Educação Ambiental 
‘Desde el sur’: uma agenda política critica comum em ‘zonas de sacrifício’ como o Brasil e 
América Latina. Ambiente & Educação, v. 23, n. 1, p. 8-30, 2018. 
 
MBEMBE, Achile. The age of humanism is ending. Mail & Guardian. Disponível em: 
https://mg.co.za/article/2016-12-22-00-the-age-of-humanism-is-ending/. Acesso em: 13 mai. 
2020. 
 

 
 

 
Professor da Disciplina: Roberto Dalmo Varallo Lima de Oliveira 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): robertodalmo@ufpr.br / (41)991969779 
 

Assinatura:  
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
APRESENTAR O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA ANEXO: 

 
CRONOGRAMA 

 
 

Encontro Dias Horário Atividade 
1 3/11/2020 

 
18h-22h Aula síncrona 18h-20h 

Apresentação do curso e familiarização com as 
ferramentas de atividade 



 
Atividade assíncrona 20h-22h 
 
Assistir Educação em Ciências e Direitos Humanos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ir7VAm52bEw 
 

2 10/11/2020 18h-22h Atividade assíncrona 18h-22h 
Ouvir 
Farmei! #3 - Assassin’s Creed Origins: ciência 
ancestral africana e decolonização dos saberes 
 
https://www.listennotes.com/podcasts/farmei/farmei-
3-assassins-creed-Nuov4QcfSO7/ 
 
Ler 
 
PINHEIRO, B. C. S. O período das artes práticas: a 
química ancestral africana. Revista Debates em 
Ensino de Química (REDEQUIM), 6(2) p. 4-15, 
2018. 
 
 

3 17/11/2020 18h-22h Atividade assíncrona 18h-22h 
Assistir 
https://www.youtube.com/watch?v=1vaCwk6yInw 
 
Ler 
OLIVEIRA, P, P. ; CASTRO, E. M. N. V.; 
GUIMARÃES, M. Travessias para Educação 
Ambiental ‘Desde el sur’: uma agenda política 
critica comum em ‘zonas de sacrifício’ como o 
Brasil e América Latina. Ambiente & Educação, v. 
23, n. 1, p. 8-30, 2018. 
 
 

4 24/11/2020 18h-22h Aula síncrona 18h-20h 
Palestra sobre Inclusão de pessoas com deficiência 
 
Atividade assíncrona 20h-22h 
Assistir  
O uso de materiais e recursos acessíveis no ensino 
de ciências para alunos com deficiência visual 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dilz_rIO0Tk 
 
 

5 1/12/2020 18h-22h Atividade assíncrona 18h-22h 
 
Assistir  
Narrativas pouco contadas e epistemologias outras: 
hist. e filo. das ciências pra educação humanista 
 
https://www.youtube.com/watch?v=--OtDFAa4OY 
 
Assistir 
As mulheres na Química, aspectos históricos e 
algumas reflexões 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jYAtJmvglK4 
 
 

6 8/12/2020 18h-22h Aula síncrona 18h-20h 



Espaço para dúvidas sobre os textos, vídeos, etc.  
 
Atividade assíncrona 20h-22h 
 
Ler  
OLIVEIRA, Roberto. Dalmo. V. L.; QUEIROZ, 
Glória. Regina. P. C. Educação em ciências e 
direitos humanos: Reflexão-ação em/para uma 
sociedade plural. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 
2013.  

 
7 15/12/2020 18h-22h Avaliação final 

 
8 18/12/2020 18h-20h Auto-avaliação do curso 

 
 
 


