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Ementa: Seminários realizados em torno de temas específicos de interesse dos alunos. Um dos 

objetivos é analisar criticamente os projetos analisados pelos alunos e suas aplicações na 

prática docente, aproveitando esses momentos para troca de experiências e socialização de 

propostas, atividades e materiais. 

 

Conteúdo programático: 

 

1) A pesquisa em Educação em Ciências (agenda, postura, autoria, linhas de pesquisa do 

MPEC/UFOP) 

2) Ética na pesquisa (resoluções, orientações, procedimentos, documentos) 

3) Projeto de pesquisa (estrutura e conteúdo) 

4) Metodologias na pesquisa em ensino de ciências 

5) Tendências na pesquisa em ensino de ciências 

6) O produto educacional (concepções, objetivos, suporte) 

Objetivos:  

Objetivos Gerais: 

 Fornecer subsídios teóricos e metodológicos para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa em Ensino de Ciências. 

  

Objetivos Específicos:  

 Propiciar reflexões sobre aos aspectos éticos inerentes à pesquisa em ensino de ciências. 

 Apresentar diferentes abordagens e metodologias que são encontradas na pesquisa em 

ensino de ciências  

 Proporcionar discussões e ideias sobre produtos educacionais e publicações no ensino 

de Ciências 



 

 

Metodologia:  

 

Para o desenvolvimento da disciplina, utilizaremos da Plataforma Moodle, Google Meet e e-

mail institucional. 

 

As aulas ocorrerão, em sua maioria, no formato síncrono e com algumas atividades de forma 

assíncrona. As atividades avaliativas ocorrerão durante as aulas e com postagem de arquivos no 

Moodle com data pré-definida. 

 

A frequência será computada pela participação nas aulas síncronas e participação nos fóruns 

das atividades assíncronas. 

Atividades avaliativas:  

 

Apresentação dos Trabalhos – 20% 

Produto Educacional – 25% 

Banner sobre o projeto de pesquisa – 15% 

Versão final do projeto/Submissão ao CEP- 30% 

Participação nas aulas e fóruns - 10% 

 

Cronograma:  

 

Semana Mês Dias Conteúdo 

01 agosto 06 
Apresentação da disciplina 

Apresentação dos projetos 

02 agosto 13 Tipos de conhecimento: senso comum, filosófico e científico 

03 agosto 20 Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos 

04 agosto 27 Comitê de Ética e Plataforma Brasil 

05 setembro 24 O projeto de Pesquisa 

06 setembro 01 Apresentação do resumo do seu projeto de pesquisa 

07 outubro 08 Apresentacão dos Objetivos, Questão de Pesquisa e Jutificativa 

08 outubro 15 Metodologias de Pesquisa em Ensino de Ciências  

09 outubro 22 Técnicas e Procedimentos para coleta de dados 

10 novembro 05 O Produto Educacional 

11 novembro 12 Apresentação da proposta de produto 

12 novembro 19 Apresentação da proposta de produto 

13 novembro 26 Apresentação do projeto em formato banner (assíncrona) 

14 dezembro 03 
Autoavaliação e envio da versão final do projeto/submissão ao CEP 

(assíncrona) 

15 dezembro 10 IX Encontro de Pós-graduação em Ensino de Ciências da UFOP 
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