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Plano de Ensino – 2021/2 - EARTE 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de aprovação (Art. Nº 91):  

DOCENTE PRINCIPAL: Marina Rodrigues Miranda 

Qualificação/link para o Currículo Lattes: 
 
http://lattes.cnpq.br/4087302830515226 

Disciplina: Projeto Integrado de Ensino, 
Pesquisa e Extensão no Campo I (PIEPE I) 
 
Ciências da Natureza 

Código: ECH14265 

Período: 2º período Turma: 1901 

Pré-requisito:  Carga Horária Semestral: 60h 

Créditos: Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica 
45 

Exercício 
15 

Laboratório 

   

Ementa: Discute aspectos relacionados a instrumentalização em relação à Pesquisa e 

extensão. Introdução aos elementos científicos e construção da perspectiva extensionista 

em escolas do campo (Introdução, hipóteses, objetivos, justificativa, metodologia, 

discussão, conclusão). O estudante terá também a possibilidade de compreender o espaço 
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escolar como potencial espaço de pesquisa e extensão no qual seu projeto poderá 

proporcionar intervenções e/ou reflexões no âmbito do ensino. 

 

Objetivos Específicos: 
 

1. Introduzir os elementos científicos da pesquisa.  
2. Discutir aspectos relacionados a instrumentalização à pesquisa.  
3. Compreender o espaço educativo como espaço de pesquisa numa perspectiva 

também extensionista. 
4. Possibilitar ao estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de 

observações e vivências nas escolas do campo. 

Conteúdo Programático:  
 
     I.A construção da investigação cientifica nos processos educacionais em escolas do 
campo 

1.  Fundação teórica sobre as pesquisas qualitativas na Educação do Campo 
2.  A construção e delimitação de uma problemática de Pesquisa na Educação do Campo  
 
II Campo teórico e Conceitual da pesquisa cientifica 

      1. tipos de pesquisa 
      2. métodos qualitativos e quantitativo 
      3. técnicas e instrumentos de coletas 
      4. metodologias  

          
III. Etapas de projeto de pesquisa 
1. Tema 
2. Delimitação do tema 
3. Hipótese  
4. Justificativa 
5. Objetivo geral e específicos  
6. Campo teórico (Revisão de Literatura) 
7. Procedimentos metodológicos 
8. Resultados e discussões (Conclusão) 
9. Bibliografia 

 
      IV. A ética na pesquisa educacional  

 1. Algumas definições básicas da conduta ética e antiética  
 2. Dimensões das fraudes na pesquisa cientifica  
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 3. protocolos de pesquisas 
       
       V. Elaboração de projetos de pesquisas na Educação Formal e Não Formal 
       1. Apresentação de duas experiencias de projetos com membros externos  
       2. Construção de anteprojeto 
       3.Produção de projeto de pesquisa-extensão na Educação do Campo 
  

Metodologia: 
 
A disciplina tem caráter bi-modal composto por aulas síncronas e assíncronas. As aulas 
síncronas serão expositivas e dialogadas com coletivo de estudantes da área de Ciência da 
Natureza para que eles possam compor e contrapor o campo conceitual da disciplina a 
partir dos seus saberes e experiências. Somado aos tempos de aulas faremos atividades 
vinculadas a partir de leituras e análises de textos, pesquisas bibliográficas.  
 
Teremos como possibilidade nas aulas síncronas, convidar estudantes de IC que exercem 
projetos de ensino, pesquisa e extensão para debater com os estudantes, para qualificar   
as concretudes das propostas dos projetos. Quanta as ferramentas, serão utilizados textos 
digitais, plataformas digitais disponibilizada na web e/ou outra que for possível adequar às 
necessidades da classe em tempos de pandemia, softwares para envio de mensagens. 
Apresentação/execução dos projetos 
 
No que se refere as aulas assíncronas os estudantes de modo individual ou coletivamente   
terão oportunidade de exercerem práxis metodológicas conceituais discutidos 
previamente, no sentido de produzirem um projeto integrado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão na área de ciências da natureza. Este projeto será orientado, para que se viabilize 
a dimensão teórico-prática em uma ação-educativa-interventiva, a partir de problemas 
concretos das comunidades em que estes sujeitos são oriundos. Esta ação educativa de 
pesquisa poderá ser realizada no âmbito da educação formal e não-formal.  
 
 
 
 
 
 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 
A avaliação será contínua e formativa. Participação ativa nos debates das aulas com as 
janelas abertas quando possível. Apresentação dos pré-projetos para orientação e 
Execução do projeto na comunidade, pesquisas bibliográficas, participação em “chats” com 
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questões pertinentes nos debates, realização de atividades individuais e em equipe. 
Participação nos debates com os convidados externos.  

Bibliografia Básica: 
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras, São Paulo: Editora 
ArsPoética,1996.  
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 2. ed. SP: Atlas, 1991.  
RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. SP: Atlas, 
1996. 

Bibliografia Complementar: 
BOURDIEU, P. O campo científico. In: Ortiz, t. (org.) Pierre Bourdieu: sociologia. São Paulo: 
Editora Ática, 1983.  
LAKATOS, Eva e MARCONI, Marina. Metodologia do Trabalho Científico. SP: Atlas, 1992.  
LAVILLE, Christian & DIONNE, Jean. A construção do saber. Manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humana, Belo Horizonte: Editora UFMG/ São Paulo: Artmed, 1999. 
LESSA, J. L.; MAGALHÃES, S. M. B. Manual para normalização técnico-científicas.  
7. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.  
THIOLLENT, Michel. Metodologia a pesquisa-ação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

Observações: 
 

Cronograma: 
 

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com o Tempo Universidade. 
 
NOVEMBRO (aulas síncronas e assíncronas) 

• Apresentações do professor e da disciplina 
• Acolhimento, apresentação e expectativas dos (as) estudantes.  
• A construção da investigação cientifica nos processos educacionais em escolas do 

campo 
 Notas de campo dos estudantes no tempo comunidade: Observação compondo notas de 
algumas situações problemas-concretos na comunidade   

 
• Campo teórico e Conceitual da pesquisa cientifica 

 
Leituras produtivas de textos de apoios  
 
DEZEMBRO - (aulas síncronas e assíncronas) 
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•  Etapas de projeto de pesquisa 
 
Leituras complementares  
Levantamento de dados na comunidade – aspectos significativos da realidade social 
em que foi apresentado o problema (inicial) que permita ao (á) estudante perceber 
a sua realidade e refletir sobre a melhor maneira de compor uma proposta 
educativa a partir de um pré-projeto, para que no coletivo, possamos escolher os 
elementos a serem investigados e adequá-los nas etapas do projeto.   
 
Observação: Esta investigação na comunidade por ser realizado por meio de 
reflexões pessoais, conversas com as pessoas que fazem parte do universo em que 
a problemática é sustentada, pesquisas em documentos, PPP caso esta ação seja na 
escola etc. 
 
Correção do pré-projetos dos estudantes apontando os potenciais e implicadores 
no ato de execução.  
 

JANEIRO/FEVEREIRO (aulas síncronas e assíncronas) 

• A ética na pesquisa educacional 
- Escuta sensível a de podcast de Educação do Campo realizado em uma escola do campo 
apresentando notas de campo composto de contrapondo para composição discursiva para 
aprofundamento da ética em projetos de pesquisa que envolvam a ciências da natureza. 
Estudo e apresentação de termo de consentimento livre e esclarecido por grupos de 
estudantes 
-Execução e qualificação dos projetos 
- Aplicação dos protocolos   

 
 

MARÇO (aulas síncronas e assíncronas) 

• Elaboração/Execução de projetos de pesquisas na Educação Formal e Não Formal 

• Execução e qualificação das etapas do projeto referentes ao estudo dos  sujeitos-
objetos no campo da Ciências da natureza.  

 
- Os estudantes farão o envio prévio de seus projetos que irão ser debatidos no coletivo por 
dois participantes externos de Iniciação Cientifica  
 
- Apresentação de projetos executados por estudante da Iniciação Cientifica de instituições 
externas/ apresentação dos pré-projetos de dois estudantes da turma (acordados 
previamente) / Os membros externos irão apontar   dados que envolvam a ética em 
pesquisa, bem como articular diálogos formativos para a qualificação dos projetos 
apresentados   
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Avaliação de aprendizagem por escrita produtiva a respeito do processo de aprendizagem 
 
 
 *A confirmar 
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