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EMENTA
A interdisciplinaridade: necessidade das ciências modernas. A transversalidade como
alternativa investigativa para o ensino de C. O papel do pesquisador no contexto em que
estão inseridos e a suas respectivas relevâncias no processo histórico. O senso comum e o
conhecimento cientificam. O mito da neutralidade cientifica. A ciência e sua concepção
investigativa. O lugar das ciências no dia a dia. A formação de habilidades de pesquisa no
ensino de Ciências. A necessidade do pensamento cientifico no ensino de ciências.
Pesquisas qualitativas, quantitativas e mistas.

OBJETIVOS
Refletir sobre o ensino de ciências e suas contribuições na construção de alternativa para os
desafios da atualidade. Problematizar o fazer pedagógico e o fazer científico no processo
formativo de professores pesquisadores.
Conhecer propostas metodológicas inovadoras para o ensino de ciências.
Construir e aplicar um desenho metodológico para a otimização do ensino de ciências.
Contribuir no desenvolvimento das habilidades de pesquisa,
Capacitar aos alunos de maneira a adquirir os pressupostos necessários para elaborar
trabalhos científicos, o que lhes permitam enfrentar adequadamente as situações onde seja
necessário aplicar seus conhecimentos.
Elevar o nível de atualização dos alunos como uma necessidade do século XXI
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