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 (     ) Obrigatória         
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Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão
(PD):30 

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

 

Questões contemporâneas sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os diferentes materiais de ensino e a divulgação
científica no tempo.

Elaboração de propostas de divulgação do conhecimento científico para os diferentes públicos. Supervisão e gestão de processos
educacionais fora do

ambiente escolar formal. Relações entre conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. Tópicos atuais envolvendo Ciência, Tecnologia e
Educação.
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                                                                                                              PROGRAMA

 

1. Questões contemporâneas sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e  Sociedade: Compreensões sobre Ciência, Tecnologia e
Sociedade; Controvérsias acerca do desenvolvimento científico e tecnológico e suas múltiplas implicações; A crise ambiental, suas
implicações e possibilidades para a superação da problemática.

 

2. O papel do Ensino de Ciências nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade: Os objetivos do Ensino de Ciências e
matemática na educação básica. Alfabetização Científica e Tecnológica e o movimento CTS. O movimento CTS no contexto educacional.

 

3. Abordagens em Ciência, Tecnologia e Sociedade no Ensino de Ciências: Compreensões de professores e alunos sobre as relações
entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Reflexões e elaborações de estratégias para a incorporação de discussões sobre as relações entre
Ciência, Tecnologia e Sociedade na educação básica. As relações entre CTS e os movimentos negacionistas da ciência, anticiência e
pseudociência. Movimento CTS e fake news.

Ciências e matemática: a expansão e junção das áreas no Brasil: o contexto e o desenvolvimento.

 

 

 

OBJETIVO GERAL

 

- Compreender e discutir as relações existentes entre o Ensino de Ciências e as questões que envolvem Ciência, Tecnologia e Sociedade.

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

Refletir sobre questões contemporâneas que envolvem Ciência, Tecnologia e Sociedade.

Compreender o papel do Ensino de Ciências nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.

Discutir possibilidades de incorporação de discussões que evolvem Ciência, Tecnologia e Sociedade no Ensino de Ciências na educação
básica.

Entender a matemática como campo do saber, entendendo suas vinculações com o ensino de ciências de maneira histórica e atualmente.

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

Poderão ser utilizados os seguintes procedimentos didáticos (a serem definidos de acordo com a dinâmica e contexto da sala de aula):

 

- Exposições dialogadas, incentivando reflexões que envolvam os conteúdos estudados, estudos teóricos, contexto local e realidade
educacional.

 

- Estudos dirigidos e análise de textos.

 

- Debates.

 

- Elaboração de textos dissertativos e resenhas.
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- Análises de vídeos e filmes.

 

- Elaboração e apresentação de seminários.

 

- Utilização de recursos tecnológicos (UFPR Virtual, aulas em laboratórios, projeções, dentre outros)

 Elaboração de uma sequência didática - atividade final.

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

O sistema avaliativo abrangerá avaliação formativa e somativa, com critérios a serem apresentados e discutidos previamente com os alunos.
Serão avaliadas participação e produção dos alunos, com os seguintes percentuais de peso na nota final:

 

- 10% Produção de podcast;

 

- 30% Produção de texto na forma de lauda.

 

- 60% Sequência Didática e Apresentação Final

 

O aluno será aprovado quando obtiver uma nota superior ou igual a 70 (setenta) na média final. O aluno que não atingir a média final de
aprovação poderá fazer o exame final, desde que tenha a frequência mínima exigida e não tenha média inferior a 40.

 

"Art. 96. No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a cinquenta (50) na média aritmética
entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas" (RESOLUÇÃO Nº 37/97 - CEPE).
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