
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 
ANEXO I 

 

 

Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Química - Licenciatura - São Mateus 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Roberta Maura Calefi 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4485733140916218 

Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA Código: ECH11204 

Pré-requisito: Filosofia da Ciência Carga Horária 

Semestral: 60 h 

Créditos: 2 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

  60  

Ementa: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao 

ensino com pesquisa, considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação 

docente e o papel do professor na pesquisa, na produção e socialização do conhecimento 

sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques da pesquisa sobre 

come para a prática pedagógica. 

 

Objetivo Geral: Investigar questões relativas à pesquisa e suas aproximações com a 
formação do professor e prática pedagógica. 

Objetivos Específicos: Analisar as especificidades que marcam a pesquisa em educação. 
Identificar métodos de pesquisa em Educação. Destacar as novas tendências que marcam a 
pesquisa sobre o Ensino de Química na Educação Básica. 

 

Conteúdo Programático  

1. Estudo das concepções de pesquisa na formação docente e na prática pedagógica. 

2. Investigar os métodos de pesquisa em Educação. 

3. Estudar o papel da pesquisa na formação de professores e química. 
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4. Destacar as novas tendências que marcam a pesquisa sobre o Ensino de Química na 

Educação Básica. 

Metodologia  

Aulas síncronas (25%) dialogadas problematizando e discutindo sobre os conceitos de cada 

temática/conteúdo da aula. Encontros às terças das 19:00 às 20:20, horário de Brasília, pela 

plataforma G-Suite. 

Aulas assíncronas (75%) abordando atividades individuais ou em grupo, com orientação 

prévia, para produção de material/texto. A disciplina estará disponível no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) disponibilizado pela UFES. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação se constituirá de um processo dinâmico, desenvolvendo-se durante todo o 

decurso da disciplina, possibilitando o crescimento dos estudantes e do professor por meio 

da mediação e apropriação do conhecimento, elegendo as seguintes atividades avaliativas: 

a) Atividades de participação: chats, fóruns com questões de debate e reflexão e Minute 

Paper Online, usando o Skype, whatsapp ou telegram; c) Atividades de produção de projeto 

de pesquisa, artigo cientifico, enviado por e-mail ao professor. 

 

Bibliografia básica 

1. Marli Eliza Dalmazo Afonso de André. Etnografia da prática escolar; 5. ed. Campinas: 

Papirus, 1995. 

2. Marli André (Org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. São 

Paulo: Papirus, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

1. Janete Magalhães Carvalho (Org.). Diferentes perspectivas da profissão docente. Vitória: 

EDUFES, 2002b. 

 

Observação: Bibliografia para o EART 

1. DEMO, P. Educar pela pesquisa. Ijuí: Editora da Unijuí, 2003. 

2. GALIAZZI, M. C. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de professores de ciências. 

3. MASSENA, E. P. Situação de Estudo: processo de significação pela pesquisa em grupos 
interinstitucionais. Ijuí, Editora da Unijuí, 2016. 

 

Cronograma: 2S/2020 

Fevereiro 

Apresentação da disciplina e diálogo com os alunos acerca dos conhecimentos prévios 

sobre pesquisas científicas. Leitura e discussão sobre ética na pesquisa com base no 

artigo: Ética e pesquisa: Autonomia e Heteronomia na Prática Cientifica – Antonio Joaquim 
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Severino.  

  http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/3355/pdf.4 

- A pesquisa como princípio cientifico educativo -  Estudo sobre o “educar pela pesquisa” 

com base nos referenciais teóricos da área de ensino de ciências/química.  

Março 

Estudos das relações entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com 

vistas ao ensino com pesquisa, considerando suas diferentes interfaces. 

 

Abril 

Estudo sobre os métodos de pesquisa em Educação. Elementos teórico-metodológicos e 

diferentes enfoques da pesquisa sobre a prática pedagógica.  

 

Maio 

Investigar e discutir as novas tendências que marcam a pesquisa sobre o Ensino de 

Química na Educação Básica. 

 
 
 
 
 
 

Roberta Maura Calefi 
SIAPE: 1926943 

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/3355/pdf.4

