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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Projeto do Curso de Licenciatura Plena em Física, ora apresentado, 

resulta do esforço e compromisso de uma equipe de especialistas em educação e 

professores dos diversos Departamentos Acadêmicos do IFMA, vinculados ao curso 

proposto, que empreenderam um longo e profundo processo de discussão e 

amadurecimento de idéias acerca da formação docente e suas práticas, na intenção 

de responder aos desafios que são colocados pela sociedade atual, em relação a 

escolarização dos indivíduos, no nível básico, e em particular os docentes 

responsáveis por esse nível da educação. 

                       Esta situação motivou o antigo CEFET-MA a intensificar sua política 

de formação, criando assim o Projeto de Interiorização para ofertar em vários 

municípios maranhenses, por meio de convênios com as Prefeituras, cursos de 

licenciaturas para professores em exercício, das redes municipal e estadual, que 

atuavam na Educação Básica, sem a qualificação exigida por Lei. Na sede da 

instituição, Campus Monte Castelo, na cidade de São Luís, os cursos eram 

oferecidos na forma presencial, no período regular, enquanto que nos municípios-

polos conveniados, os cursos aconteciam na forma de módulos e somente no 

período das férias escolares dos professores, nos meses de janeiro, e julho. Fizeram 

parte deste projeto os cursos de licenciaturas em Matemática e Ciências Naturais, 

no sentido de atender diversos municípios. 

O primeiro curso criado para atender as demandas do Projeto de 

Interiorização foi a Licenciatura Plena no Ensino da Matemática, autorizado a 

funcionar pelo Conselho Diretor através da Resolução nº 12/1998, com início das 

atividades em 1999. Posteriormente, foram criados os cursos de Licenciatura Plena 

em Química, Física, Biologia e ainda foi criado o curso de Licenciatura em 

Informática, a partir da Resolução nº 08/2001, revogada pela Resolução nº 18/2005, 

que aprovou o Programa Especial de Formação de Professores para a Educação 

Básica, compreendendo todos os cursos de licenciatura plena do CEFET/MA. Em 

2006, ocorreu o reconhecimento, pelo Ministério da Educação (MEC), dos cursos 

criados, conforme disposto no Decreto Federal nº 5773/2006 e nas Portarias do 

MEC nº 328/2006 (Física) e nº 329/2006 (Biologia), ambas publicadas no D.O.U. em 
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06.07.2006, e as Portarias de nº 666/2006 (Matemática) e nº 667/2006 (Química) e 

nº 668 (Informática), publicadas no D.O.U. em 25.09.2006. Recentemente, o 

reconhecimento foi renovado pela Portaria MEC nº 286/2012, conferida pelo Decreto 

Federal nº 7.690/2012. 

                      Dessa forma, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

Licenciatura em Física, criado pela portaria No 189, de 15 de abril de 2013 deu início 

a uma ampla discussão, priorizando a parte específica do currículo do curso. Na 

etapa seguinte, foram ouvidos alunos e professores, mas logo veio à decisão de 

ampliar o trabalho. Para tanto, a Diretoria de Ensino Superior (DESU) formou uma 

comissão com professores de todos os departamentos envolvidos no processo da 

formação de professores. A comissão foi designada pela Portaria nº 645/2014, e 

ampliada pela Portaria nº 198/2015, ambas do Campus São Luís – Monte Castelo. 

Temos assistido nas ultimas décadas a um intenso movimento de 

inovações curriculares e de modo acentuado no ensino das Ciências e da 

Matemática. Os conteúdos passaram a ser organizados da forma mais significativa e 

diversificada, obedecendo aos princípios de autonomia institucional, vinculados às 

experiências e ao contexto dos educandos, com a pretensão de desenvolver 

conceitos e a capacidade de resolver problemas, no diálogo com saberes sociais e 

com as múltiplas realidades de vida contemporânea, transformando o cotidiano em 

objeto de investigação e pesquisa. 

Resultados de pesquisas feitas pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica SAEB, que há alguns anos tem buscado aferir os níveis de 

desempenho dos alunos no ensino Fundamental e Médio, indicam que a Escola não 

tem obtido sucesso com sua tarefa de promover as aprendizagens de crianças e 

jovens. 

Por outro lado, os números que são apresentados nas estatísticas 

oficiais dos órgãos que controlam a formação de professores tanto nacional quanto 

estadual são no mínimo preocupante, considerando a expansão no ensino 

fundamental e médio, com toda uma demanda retraída, para um quadro de 

professores não habilitados e sem oportunidade de atualização dos estudos na 

forma da capacitação continuada. 

O Curso de Licenciatura em Física apresentam uma proposta curricular 

inovadora, de vez que buscam a integração das diversas áreas do conhecimento, 
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por meio de uma metodologia interdisciplinar e contextualizada, de modo a atender 

as exigências da modalidade da vida social e do processo formativo para o 

magistério. 

O presente projeto, responde portanto, às necessidades de formação e 

qualificação profissional, de professores para atuarem na educação básica em nosso 

Estado ou até mesmo para além da nossa região, atendendo às exigências das 

atuais transformações científicas e tecnológicas, como também às recomendações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica em Nível Superior. 

 

Como toda proposta em educação, este projeto não se constitui um 

trabalho acabado, haja vista que sendo a realidade dinâmica e contraditória, novas 

contribuições poderão ser acrescentadas, no sentido de enriquecê-lo e atualizá-lo 

permanentemente. 

 

 

1 - JUSTIFICATIVA 

 

As transformações científicas e tecnológicas que ocorrem no mundo de 

hoje, exigem mudanças em todas as esferas sociais. Os desafios impostos por estes 

avanços estão requerendo das instituições formadoras, uma mudança considerável 

em seus Projetos Educativos, tendo em vista formar pessoas que compreendam e 

participem mais intensamente dos vários espaços de trabalho existentes na 

sociedade. Com efeito, a escola precisa estar atenta, atualizando-se para contribuir 

com a formação de profissionais competentes, críticos e criativos. 

O atendimento a essas mudanças tem provocado principalmente nas 

duas ultimas décadas, inquietações no setor educacional organizado e nos 

legisladores, no sentido de estabelecer políticas, programas e leis que orientem a 

organização e o funcionamento das instituições educativas, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, bem como a formação dos profissionais que irão dinamizar 

o processo educativo nessas instituições.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 

20/12/96 dispõe no Titulo VI, sobre os profissionais de Educação, determina no 
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artigo 62 “A formação de docente para atuar na formação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de Licenciatura, de Graduação plena, em Universidades e 

Institutos Superiores de Educação, admitida como formação mínima para o exercício 

do magistério na educação infantil e nas cinco primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal”. 

Esses princípios estabelecidos pela LDB tiveram maior nível de 

explicitação quando da sua regulamentação através dos Decretos               nº 

3.276/99, de 06 de dezembro, que dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na educação básica; no Parecer nº 9/2001 que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação 

Básica, introduzindo mudanças na formação de professores, em especial no que se 

refere à superação da desarticulação entre a formação  de professores  da 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e a formação de 

professores para as série finais do ensino fundamental e para o ensino médio. 

Em se tratando ainda da formação, ressalte-se que os Projetos dos 

cursos encontram-se respaldados na Resolução nº 01/2002 do Conselho Pleno, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em Nível Superior, em Cursos de Licenciatura, de Graduação 

Plena, nos Pareceres de nº 9/2001 e 27/2001, também desse Conselho, os quais 

fornecem os princípios gerais que subsidiam a organização dos Projetos dos Cursos 

de Licenciaturas, conferindo uma nova qualidade ao currículo e ao processo 

formativo desses profissionais. 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Formação de Professores 

encontram respaldo também nos Parâmetros Curriculares Nacionais instituídos para 

o ensino fundamental e médio, que apontam caminhos para se repensar o conteúdo 

e a forma dessa formação 

A fim de comprovar a necessidade de se promover a habilitação de 

professores em nosso Estado, tendo em vista atender a demanda de qualificação do 

professor para a Educação Básica, utiliza-se como referência o quadro de docentes 

que atuam no Ensino Fundamental (quinto ao nono ano), por grau de formação, 

como também os de Ensino Médio. 
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 Vale ressaltar, que muitas escolas estaduais e municipais estão sem 

professores, principalmente nas áreas de Física, Química, Biologia e Matemática. 

Para atender a essa necessidade, a SEDUC-MA vem realizando anualmente 

processos seletivos simplificados para a contratação temporária de professores, que 

atendam ao Ensino Médio Regular (EM), à Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e ao Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional (EMIEP), o que reitera a necessidade de 

profissionais para o magistério na Educação Básica, justificando, assim, a criação 

dos Cursos de Licenciatura no IFMA. 

                  O IFMA preocupado com a necessidade da oferta de cursos pelas 

universidades públicas e privadas, que garantam a formação mínima exigida pela 

legislação vigente, visando suprir a carência de professores devidamente 

qualificados para assumir a docência na Educação Básica. Deduzindo-se que há 

uma insuficiência do quantitativo docente necessário para Educação Básica  nessa 

área.  Em se tratando do aspecto qualitativo dessa formação, destaque-se a 

necessidade de prepará-los sob as bases científicas e tecnológicas do mundo 

moderno, nos novos paradigmas da educação, nas leis e políticas nacionais da 

esfera educativa. 

As Instituições de Educação Técnica e Tecnológica não estão alheias 

às exigências dessa formação e têm sido convocadas a participar desse processo, 

como agencias fomentadoras de uma profissionalização competente. 

Isso se tornou possível a partir da edição do Decreto de           N.º 

3.462 de 17/05/2000, que ampliou as atividades  dos  CEFET’s, hoje IFMA 

concedendo-lhes autonomia para implantar cursos de formação de professores de 

disciplinas científicas e tecnológicas, para a Educação Básica e para a Educação 

Profissional, reafirmado pelo Decreto nº 5.225 de 1º de setembro de 2004. 

O IFMA, preocupado com o quadro existente no Estado, tem dado 

grandes contribuições, principalmente no que se refere a habilitação e qualificação 

profissional dos docentes, por entender que sem um profissional preparado e 

comprometido jamais pode-se elevar a qualidade da Educação Básica.    

Prova disso é que, em 1999 implantou o Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes e a Licenciatura Plena no Ensino da Matemática 
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em convênio com 32 (trinta e duas) Prefeituras Municipais, atendendo objetivando 

habilitar técnica e pedagogicamente professores para atuarem no Ensino 

Fundamental e Médio.  Desenvolveu o Programa Especial de Formação 

Pedagógica, destinado a portadores de diploma de Nível Superior conforme os 

termos de Resoluções CNE 02/97. Ressalte-se, ainda, a oferta em caráter regular  

dos cursos de Licenciatura Plena em Construção Civil, Mecânica e Eletricidade, 

todos reconhecidos conforme Portaria nº 1.815 de 17.12.99 do CNE. 

 

2 – POTENCIAL DO IFMA 

 

   O Instituto Federal do Maranhão, criado pela Lei nº 11.892/2008, 

mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão 

(CEFET-MA) e das Escolas Agrotécnicas Federais dos municípios de Codó, São 

Luís e São Raimundo das Mangabeiras, é uma autarquia, com atuação no Estado do 

Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. É uma instituição pública de Educação Superior 

(graduação e pós-graduação), Básica e Profissional Técnica de Nível Médio, 

pluricurricular e multicampi (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO, 2014). 

                   No cenário nacional de educação, a preocupação com a necessidade de 

formar profissionais para atuarem na Educação Básica e, sobretudo na Educação 

Profissional Técnica, foi imposta, nos primeiros anos da década de 1990, aos 

antigos CEFET’s, a partir de uma política emergencial de formação de professores, 

para atender as demandas que estavam sendo exigidas pela sociedade. Política 

educacional essa corroborada pela Lei nº 8.711/1993, que determinava em seu art. 

2, I, que os CEFET’s ministrem em grau superior “licenciatura com vistas à formação 

de professores especializados para as disciplinas específicas do ensino técnico e 

tecnológico” (BRASIL, 1993, art. 3º). 

                  Como Instituição de Ensino Superior (IES), o CEFET-MA assumiu o 

desafio e delimitou sua atuação na oferta do Curso de Licenciatura Plena em 

Matérias Específicas do Ensino Industrial do 2º Grau, nas modalidades de 

Construção Civil, Eletricidade e Mecânica, autorizado através do Decreto de 28 de 

janeiro de 1992, e de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 2/1997, que dispõe 
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sobre os Programas Especiais de Formação Pedagógica de Docentes para as 

disciplinas do currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação 

Profissional em nível Médio. 

                   O antigo CEFET-MA, como espaço de formação de professores, desde 

então, passou a adotar medidas relevantes frente às demandas de nossa sociedade. 

Historicamente, percebeu-se um expressivo compromisso por parte das instituições 

escolares no sentido de enfrentar o acentuado déficit de professores, especialmente 

nas áreas de Ciências Naturais e Matemática, com a qualificação necessária para o 

exercício da docência nas séries da Educação Básica. Problema que se intensifica 

com as exigências legais impostas pela Lei de Diretrizes e Bases para Educação 

Nacional (LDB) nº 9.394/1996, que dispunha em seu § 4º do art. 87 que: “até o fim 

da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço” (BRASIL, 1996, art. 87); e, pela 

Lei Federal nº 10.172/2001, que aprovou o primeiro Plano Nacional de Educação 

(PNE) com uma das metas de que em dez anos, 70% tenham formação específica 

de nível superior (BRASIL, 2001). 

 

3 -  OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

 Licenciar professores para o ensino da Física, no ensino médio e ciências no 

ensino fundamental, mediante aquisição de competências relacionadas com 

o desempenho da prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico 

e competente da docência, pautado nos valores e princípios estéticos, 

políticos e éticos, estimulando-os à pesquisa e ao auto-aperfeiçoamento de 

modo a contribuir para a melhoria das condições do desenvolvimento da 

Educação Básica. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

Possibilitar ao aluno, no percurso da formação, situações de aprendizagens 

visando uma ação docente no sentido de: 
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 Dirigir cientificamente, com ética, independência, criticidade, criatividade e 

tratamento interdisciplinar o processo pedagógico na Educação Básica, 

tendo em vista contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e 

humanizada; 

 

 Dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento que 

serão objetos de sua atividade de ensino, praticando formas de realizar a 

transposição didática; 

 

 Aplicar na direção do processo pedagógico da área das Ciências da 

Natureza, os conhecimentos científicos e tecnológicos; 

 

 Solucionar com base na utilização de métodos de investigação científica, os 

problemas na área da Física, identificados no contexto educacional e social 

de forma individual ou coletiva; 

 

 Desenvolver a capacidade de analisar as atividades desenvolvidas nas 

instituições em que esteja inserido, interagindo de forma ativa e solidária 

com a comunidade, na busca de soluções aos problemas identificados, a 

partir da utilização de métodos de investigação científica; 

  

 Solucionar problemas reais da prática pedagógica, observando as etapas de 

aprendizagem dos alunos, como também suas características sócio-

culturais, mediante uma postura reflexivo-investigativa;  

 

 Colaborar no Processo de discussão, planejamento, execução e avaliação 

do projeto pedagógico da instituição em que esteja inserido.   

 

4 -  FUNÇÕES E PERFIL PROFISSIONAL 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica sugere que o profissional no exercício da docência não se 
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restrinja a atividade de condução do trabalho pedagógico em sala de aula, mas, 

envolva-se de forma participativa e atuante na dinâmica própria dos espaços 

escolares. Além do mais, deverá possuir uma postura investigativa em torno dos 

problemas educacionais e os específicos da área de Física, tendo em vista contribuir 

de forma segura, competente e criativa, com o processo educativo escolar, no 

âmbito do ensino fundamental e médio. 

 

Nesse sentido, os professores desenvolverão as seguintes funções: 

 Orientar e mediar a aprendizagem dos alunos visando a aquisição 

de conhecimentos, habilidades e atitudes; 

 Promover o desenvolvimento de atividades educativas que 

possibilitem o enriquecimento cultural do aluno; 

 Dar continuidade ao próprio processo de formação, em busca do 

aperfeiçoamento e atualização profissional; 

 Responsabilizar-se pela organização, planejamento, execução e 

avaliação da aprendizagem; 

 Saber lidar com as diferenças e dificuldades individuais dos alunos; 

 Desenvolver processos investigativos na esfera da docência e da 

sua área específica de formação tendo em vista a solução criativa 

de problemas educativos; 

 Elaborar, orientar e executar planos e projetos no âmbito da prática 

educativa; 

 Observar o Calendário Escolar, participando das atividades 

programadas, cuidando do cumprimento dos dias letivos e 

hora/aula estabelecidos por Lei; 

 Participar das discussões e da elaboração do projeto  político 

pedagógico da escola; 

 Utilizar novas metodologias e tecnologias educacionais no processo 

de ensino e aprendizagem; 

 Saber trabalhar em equipe de modo interdisciplinar e 

multidisciplinar; 

 Vincular a teoria à prática; 
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 Contribuir para a formação do cidadão, pautando a sua ação nos 

princípios estéticos, políticos e éticos; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; e 

 Estabelecer estratégias de recuperação para o aluno de menor 

rendimento. 

 

 

4.1 – PERFIL DESEJADO DO PROFISSIONAL 

 

 

Um profissional com uma sólida formação em Física, dominando tanto 

os seus aspectos conceituais, como os históricos e epistemológicos em 

Educação, de forma a dispor de elementos que lhe garantam o 

exercício competente e criativo da docência nos diferentes níveis de 

ensino formal e espaços não formais, atuando tanto na disseminação 

dos conhecimentos desenvolvidos pela Física enquanto instrumento de 

leitura da realidade e construção da cidadania, como na produção de 

novos conhecimentos relacionados ao seu ensino e divulgação.  

 

  O Curso de Licenciatura em Física compreende conteúdos, atividades 

e práticas que constituem base consistente para a formação do professor capaz de 

atender ao perfil descrito acima. Com este propósito, competências e habilidades 

devem ser desenvolvidas. O Licenciado em Física formado no IFMA deverá ser 

capaz de: 

 

- Dominar conhecimentos específicos em Física e suas relações com 

a Matemática e outras Ciências; 

 

- Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que possibilitem 

compreender, analisar e gerenciar as relações internas aos 

processos de ensino e aprendizagem assim como aquelas externas 
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que os influenciam dominar o processo de construção do 

conhecimento em Física, assim como o processo de ensino desta 

ciência.  

- Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento 

em ensino de Física e na sua prática pedagógica; 

- Estabelecer diálogo entre a área de Física e as demais áreas do 

conhecimento no âmbito educacional; 

- Adotar metodologias adequadas às especificidades da área de 

Ciências e das características e necessidades dos alunos; 

- Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos com competência; 

- Avaliar seus procedimentos didáticos e o desempenho dos alunos; 

- Vincular teoria e prática no cotidiano das situações didáticas; 

- Fazer uso das novas tecnologias nos diversos âmbitos do ensino; e 

- Garantir  de  forma autônoma, científica  e  criativa  seu  auto-

aperfeiçoamento. 

 

5 - FORMAS DE INGRESSO 

 

Os cursos estarão abertos a candidatos que tenham concluído o 

Ensino Médio ou Equivalente e classificados em processo seletivo realizado pelo 

ENEM. 

 

       6 - CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 

A formação do educador no cenário da pós-modernidade configura-se 

como um processo multicultural e contínuo em direção ao crescimento pessoal e 

profissional, a partir da valorização dos saberes e competências de que são 

portadores e da relação teoria e prática. 

No limiar deste novo século, o professor é concebido como mediador 

da construção do conhecimento, portanto tem a função de organizar, coordenar e 

criar situações de aprendizagem desafiadoras e significativas. Neste sentido, a 

formação dos professores observará esses princípios norteadores e ainda as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação 
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Básica, tendo a competência como concepção nuclear dos cursos e a coerência 

entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor. 

 

O curso de Licenciatura em Física deverá garantir a constituição das 

competências na Educação Básica, portanto, estarão orientados por princípios 

éticos, estéticos, humanísticos, políticos e pedagógicos e terão a prática profissional 

como eixo principal do currículo objeto da formação dos professores. 

O espaço da formação possibilitará aos futuros professores 

experiências de aprendizagem que integrem a teoria e a prática profissional,  sugere 

as fragmentações curriculares pela via da interdisciplinaridade onde, professores em 

formação e professores formadores poderão vivenciar um trabalho coletivo, solidário 

e interativo.  As atividades do processo formativo serão orientadas pelo princípio 

metodológico da ação-reflexão-ação, sendo a problematização da realidade 

estratégia didática privilegiada, e a contextualização princípio pedagógico 

fundamental. Os conteúdos do ensino por sua vez, deverão ser tratados de modo 

articulado com suas didáticas específicas. 

A formação específica dos professores assegurará a dimensão teórico-

científica bem como a articulação entre as diversas disciplinas, do currículo de modo 

a propiciar uma base sólida de conhecimento que propiciem uma prática educativa a 

ser reproduzida com os alunos da educação básica, visando entre outros, a 

compreensão da dinâmica da vida material, o entendimento e convívio na vida social 

e produtiva.  

Cabe ressaltar na formação dos futuros professores o aproveitamento 

da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e na prática 

profissional.  De igual importância a ampliação dos horizontes culturais e o 

desenvolvimento da sensibilidade para as transformações do mundo contemporâneo 

(Resolução CNE/CP Nº 01/99). 

A Física, a Química, a Biologia e a Matemática, percebidas enquanto 

construção histórica e como atividade social humana, emergem da cultura e levam à 

compreensão de que na formação do educando, no nível da Educação Básica, 

modelos explicativos não devem ser exclusivos, devendo portanto, buscar o 

desenvolvimento da capacidade de refletir, analisar e intervir na aquisição do saber, 

ou seja, os professores estimularão a resolução de situações problemas da 
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realidade social e profissional concreta, desmistificando o conhecimento das ciências 

como algo de difícil assimilação. 

Para tanto, o processo de formação dos professores será orientado no 

sentido de desenvolver o espírito de investigação, a capacidade de raciocínio e a 

autonomia de pensamento. Neste sentido é indispensável que as experiências de 

aprendizagem ultrapassem as tradicionais técnicas usadas  em sala de aula ou em 

laboratórios de demonstração, e passem a incorporar o aproveitamento de 

programas de iniciação científica, estágios e intercâmbios, pois o licenciado deverá 

ser desafiado a exercitar sua criatividade na resolução de problemas e a trabalhar 

com independência. 

A formação entendida como um processo permanente do ser humano 

para existir, para o descobrir e para o produzir-se como sujeito (ARRUDA – 1989), é 

na verdade, uma construção contínua e integrada que acontece em variados 

espaços e momentos como escolas, participação em entidades dos movimentos 

sociais, reuniões, encontros, capacitação em serviço, seminários, intercâmbios, 

desenvolvimento de projetos, etc. 

 

Sendo assim, além da formação inicial, os futuros professores deverão 

buscar, na medida do possível, desenvolver um processo de formação continuada, 

vinculado às práticas que se dão no cotidiano da escola, de modo que esteja sempre 

refletindo e repensando a sua prática profissional a partir de um referencial teórico, 

do diálogo, da troca de experiências, da confrontação de idéias, da difusão de 

descobertas, experimentação de novos instrumentos e técnicas de trabalho. 

O professor, como resultado das políticas autoritárias, da massificação 

do ensino e da formação docente fragmentada, deve fazer parte do passado. O atual 

se faz em direção a uma prática docente democrática, autônoma e reflexiva em 

torno do seu fazer pedagógico de modo a tornar esse fazer cada vez mais dinâmico 

e significativo. 

Com esse entendimento, a Licenciatura em Física observará o que 

está disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais desenvolvendo-se em torno dos 

seguintes eixos: 
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 Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento 

profissional; 

 Eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 

 Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 

 Eixo articulador da formação comum com a formação especifica; 

 Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e do 

conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 

fundamentam a ação educativa; 

 Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 

 

Tendo em conta o princípio da simetria invertida, onde a preparação do 

professor deverá ocorrer em condições similares àquelas que se quer que ele 

desenvolva, é fundamental a organização de um currículo com uma proximidade do 

cotidiano da realidade e das necessidades dos alunos nas séries finais do Ensino 

Fundamental e Médio, desenvolvido de forma dialógica, com ênfase no método 

reflexivo, visando a resolução de problemas, onde haja articulação entre 

conhecimentos da formação com a prática docente, ou seja, aos contextos, aos 

saberes e às competências definidos pela educação escolar, como também às 

aprendizagens adquiridas em situações outras que, fazendo parte da cultura das 

crianças e dos jovens tornar-se-ão referência na construção de um novo saber.  

Assim é que se vivenciará na formação dos docentes os princípios 

defendidos nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio, e nos 

Parâmetros e Referenciais Curriculares para a Educação Básica, tendo em vista o 

que segue. 

 

Princípios Pedagógicos: 

 

 Formação docente baseada na articulação entre teoria e prática; 

 Desenvolvimento do processo formativo tendo como eixo a 

articulação do conhecimento com a prática; 

 Interdisciplinaridade e transversalidade no planejamento e na 

execução das tarefas pedagógicas; 
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 Valorização dos eixos estruturais no ensino: aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser; 

 Sensibilidade quanto ao tratamento das diferenças  e dificuldades 

individuais do educando; 

 Desenvolvimento de atividades que promovam o crescimento 

individual do aluno, sobre as bases do trabalho no coletivo; 

 Princípio da investigação científica como mediação do 

conhecimento, do planejamento, da aprendizagem do aluno e da 

atividade na aplicação e solução de problemas educacionais e 

sociais; 

 O aluno como sujeito ativo do processo de construção e 

reconstrução do conhecimento; 

 Princípio do planejamento, da organização e da direção do 

processo de ensino, de maneira crítica e criativa; 

 Elaboração e operacionalização de projetos pedagógicos, tendo em 

conta o princípio da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

 Busca do auto-aperfeiçoamento e da qualificação permanente; 

 Princípio da unidade da instrução com a educação integral do 

educando; 

 Concepção, planejamento e operacionalização do processo ensino-

aprendizagem de forma contextualizada.   

 

Dessa forma, o currículo para a Licenciatura em Física estará 

organizado de modo a possibilitar uma atuação competente do futuro professor, ou 

seja, a proposta de formação se orienta pelo propósito da construção de 

competências profissionais, o que implica dizer que o professor se capacitará no 

sentido de responder adequadamente aos diferentes desafios a serem enfrentados 

quando da sua atuação. 

Nesta proposta, competência é entendida como a capacidade de 

mobilizar múltiplos recursos, entre estes, os conhecimentos teóricos e as 

experiências da vida profissional e pessoal, tendo em vista sua aplicação 

(procedimentos de atuação) em situações concretas de trabalho.  Ter o 

conhecimento sobre o seu trabalho não é o suficiente para garantir uma boa 
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atuação.  Portanto, é fundamental que saiba mobilizá-los e aplicá-los no momento 

certo, valendo-se do saber, exigências compatíveis com o problema a ser 

solucionado. 

Em síntese, a finalidade precípua da formação nesta Licenciatura se 

expressa pelo “conhecimento profissional de professor” cuja essência se forma pelo 

conjunto de saberes teóricos e experiências que não deverá confundir-se com a 

superposição de disciplinas mediada por conceitos e técnicas, e sim por um saber 

fazer sobre uma situação concreta, viabilizada através dos núcleos estruturantes do 

currículo, devidamente articulados, onde os conhecimentos se constroem de forma 

problematizadora, por meio do trabalho individual e de grupo e do intercâmbio de 

experiências.  

Na organização do currículo de formação esteve presente a 

preocupação com a consciência em torno da inclusão social considerando as 

diversidades culturais, sociais e da etnia brasileira, torna-se imprescindível para o 

“conhecimento profissional de professor” o saber lidar com as diferenças, assumindo 

o compromisso com a inclusão de crianças e jovens indígenas, portadores de 

necessidades educativas especiais, os jovens e adultos que não tiveram acesso a 

educação na idade escolar correspondente; reféns de um sistema historicamente 

excludente. Um meio de minimizar a marginalização desses segmentos é tratar 

pedagogicamente essas questões com os nossos docentes do futuro. 

A dinâmica do currículo da formação está voltada para a ampliação dos 

conhecimentos e experiências relacionadas com a prática profissional.  Nesse 

sentido, a flexibilidade curricular permitirá a inclusão de atividades diversificadas 

como estudos independentes, projetos educativos, práticas pedagógicas, 

desenvolvimento de atividades como monitorias, estágios, aulas, participação em 

seminários, congressos e programas de iniciação científica, estudos 

complementares e apresentação de trabalho em eventos científicos, válidos inclusive 

para a integralização do currículo, desde que comprovados através de relatórios. Daí 

a necessidade de valorizar e prever tais atividades no processo de formação. 

O registro dessas atividades e participações será feito pelos alunos em 

forma de relatórios e portifólios, onde o mesmo apresentará suas impressões e 

críticas em torno de sua experiência nos vários espaços momentos do curso, 

exercitando de forma sistemática a reflexão sobre a prática. 
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Ainda com referência a prática, vale destacar a sua resignificação 

como componente curricular o que “implica vê-la como uma dimensão do 

conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em 

que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, 

nos momentos em que se exercita a atividade profissional”, conforme previsto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores. Está identificada 

neste Projeto como Prática Educativa e Estágio Curricular Supervisionado, 

constituindo o Núcleo de Prática Pedagógica. Serão desenvolvidos ao longo do 

curso como um instrumento de interação do aluno com a realidade social, através do 

desenvolvimento de ações integradoras que oportunizem a aproximação entre os 

conhecimentos aprendidos e a atividade profissional. O Estágio Curricular 

Supervisionado ocorrerá nas escolas campo com vistas a vivenciar as diferentes 

dimensões da profissão. 

A Prática teve sua carga horária definida pela Resolução CNE/CP Nº 

02 de 19 de fevereiro de 2002, com orientações para perpassar todo o curso, 

totalizando 800 horas entre atividades programadas, e de regência compartilhada, 

de modo a favorecer a consolidação do conhecimento, daí porque os professores 

das diversas disciplinas deverão prever situações didáticas em que possam usar os 

conhecimentos construídos em duas respectivas disciplinas para mobilizar outros 

conhecimentos provenientes de diferentes experiências em tempos e espaços 

curriculares diversos, tendo em vista refletir, solucionar ou prevê novas situações 

pedagógicas. 

Deverá iniciar na própria instituição formadora, a partir da 

problematização de questões relacionadas com a prática docente, através dos 

componentes curriculares da formação, no espaço da sala de aula, podendo variar 

de uma simples simulação de problema como também poderá extrapolar para o 

âmbito das escolas de Educação Básica, aprendendo a lidar com o real, de acordo 

com o planejamento das atividades. 

A Prática Pedagógica visa, entre outras, a formação de competências 

docentes mediante o domínio dos conhecimentos pedagógicos e aprendizagens de 

estratégias pedagógicas, de alternativas de trabalho eficientes consoantes com o 

ensino da Química, da Física, da Biologia e da Matemática. 
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Nos dois primeiros anos, a prática educativa é responsabilidade de 

todos os professores formadores que deverão participar do Núcleo de Prática 

Pedagógica – NPP.  Em conjunto, terão a função de planejar, organizar, executar, 

acompanhar, registrar, orientar e avaliar a realização de todas as atividades 

planejadas.  Nos dois últimos anos, a prática pedagógica se realizará sob a forma de 

Estágio Supervisionado, desenvolvido obrigatoriamente no âmbito das instituições 

escolares de Ensino Fundamental e Médio, obedecendo a um plano sistemático de 

observação e investigação participativa, que iniciará pela Gestão Escolar e 

culminará com a regência compartilhada em sala de aula. 

 

6.1 DIMENSÃO DA PRÁTICA EDUCATIVA  

 

 Transversalidade da prática: as disciplinas terão a sua dimensão prática em 

seu interior – Prática Educativa; 

 Precede o estágio e poderá transcender o ambiente de sala de aula 

estendendo-se da instituição escolar aos órgãos normativos e executivos dos 

sistemas, entidades de representação profissional e outras; 

 A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, resolução de situações problema, visando à atuação em situações 

reais contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas; 

 Quando não for possível a observação e ação direta o professor formador 

deverá valer-se de outros meios e recursos da tecnologia como por exemplo: 

explanações, entrevistas em sala de aula, computador, vídeo, produções dos 

alunos, experiências vividas, simulação de situações, estudo de caso; 

 Prever situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso 

os conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que possam 

mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes 

experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares. 

 A Prática Educativa totalizará 405 (quatrocentos e cinco horas). 

 

A etapa correspondente ao Estágio Supervisionado será de 

responsabilidade direta do professor de estágio, entretanto, será igualmente 
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discutida, planejada, acompanhada e avaliada por todos os professores formadores 

das Licenciaturas no Núcleo de Prática Pedagógica – NPP. 

 

6.2 DIMENSÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

 Visa dar seqüência às atividades da prática docente, oportunizando os futuros 

professores vivenciar as diferentes dimensões da atuação profissional; 

 Deverá ser feito em escola de educação básica, em regime de colaboração, 

desenvolvendo-se a partir da segunda metade do curso; 

 Obedecerá a norma e projeto de estágio, planejado e avaliado conjuntamente 

pela instituição formadora e a escola – campo; 

 Oferecerá ao futuro professor o conhecimento do real em situação de 

trabalho, oportunizará a realização das competências exigidas e exigíveis dos 

formandos, e a possibilidade de acompanhar alguns aspectos da vida escolar 

diferentemente das simulações experimentadas, participar da elaboração e/ou 

da implementação do projeto pedagógico, da matrícula, do encontro com os 

pais etc; 

 Os professores em formação que exerçam atividades docentes, há pelo 

menos um ano, poderão reduzir a carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 180h (cento e oitenta horas); de 

conformidade com as normas regulamentadoras do estágio; 

 Eixo articulador entre o ensino e a pesquisa; 

 O Estágio Curricular Supervisionado totalizará 405 h (quatrocentas e cinco 

horas), organizado em tempos diferentes, segundo os objetivos de cada 

momento da formação. 

 

A Prática Educativa e o Estágio Curricular Supervisionado, na 

totalidade de sua carga horária, poderão ser desenvolvidos na própria  instituição 

formadora - IFMA – como um espaço privilegiado, haja vista ser, ao mesmo tempo, 

lócus de formação do professor e de promoção da Educação Básica.  A Instituição 

também firmará convênios com escolas das redes Estadual e Municipal que 

ofereçam Ensino Fundamental e Médio. Para tanto, será elaborado um Projeto de 

Estágio, com  a participação das Escolas-Campo, onde estarão estabelecidas 
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funções e competências de cada parte envolvida. Em se tratando da 

operacionalização do estágio supervisionado, ver anexo I e II. 

 

6.3 NÚCLEO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA-NPP 

 

O Núcleo de Prática Pedagógica-NPP, citado algumas vezes no 

contexto da prática formadora, constitui um espaço privilegiado de interação, trocas, 

criação, reflexão, planejamento, avaliação, formação continuada entre outras, pelo 

fato de abrigar o conjunto de professores formadores e recursos pedagógicos de 

várias ordens, tendo em vista a superação de insuficiências no curso,  o  

planejamento  das  ações relativas  a  Prática  Educativa,  ao  Estágio  

Supervisionado, às  Atividades- Acadêmico-Científico-Culturais AACC e por fim a 

avaliação de todas as atividades formadoras.  O foco do Núcleo de Prática 

Pedagógica reside portanto no “domínio do conhecimento pedagógico”. 

O Núcleo de Prática Pedagógica possuirá uma estrutura física e 

pedagógica, destinada ao trabalho de planejamento, discussão das atividades 

relacionadas com a prática docente dos professores formadores, sua formação 

continuada, o acompanhamento e controle da Prática Educativa e do Estágio 

Curricular Supervisionado. 

 O NPP será coordenado por um professor das Licenciaturas, 

preferencialmente com formação na área de Educação, sensível a todos os 

problemas que cercam a formação nos cursos. Dedicará atenção e apoio às 

atividades acadêmicas dos discentes ora propondo, ora acompanhando, ora 

apoiando e avaliando. 

 

Principais objetivos do NPP: 

 

 Oferecer suporte técnico-pedagógico ao trabalho de formação nas 

Licenciaturas; 

 Planejar, acompanhar e avaliar a Prática Educativa e o Estágio 

Supervisionado; 

 Desenvolver atividades de formação continuada para os 

professores formadores; 
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 Propor e apoiar a realização de atividades acadêmico-científico-

culturais. 

 

7. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES NAS   

LICENCIATURAS 

 

Todos os conceitos e princípios vistos até aqui vistos são aplicáveis ao 

Currículo dos Cursos de Licenciaturas já mencionadas, visando a formação de 

professores para a Educação Básica, incorporando-se a estes, em sua organização, 

as competências relativas à totalidade da formação dos docentes, as quais deverão 

ser alcançadas desde o início até o final do processo formador, conforme se vê a 

seguir. 

 

 

7.1 COMPETÊNCIAS COMUNS A TODOS OS PROFESSORES DA    EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

As competências são definidas neste projeto como “a capacidade de 

mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os 

conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles 

construídos na vida profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas 

das situações de trabalho”, portanto um profissional capaz de: 

 

1. Relacionar o conhecimento das disciplinas com as questões educativas e 

sócio-cultural do aluno; 

2. Fazer uso das diferentes linguagens e tecnologias na promoção da 

aprendizagem, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade; 

3. Estabelecer a comunicação pedagógica aberta e espontânea entre os 

alunos, criando soluções apropriadas às diferentes situações; 

4. Atuar de forma crítica, utilizando os conhecimentos nas diversas situações 

e na produção de novos conhecimentos; 

5. Pensar e usar variedades de estratégias pedagógicas; 
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6. Organizar as situações pedagógicas de forma flexível e favorável à 

construção do conhecimento; 

7. Promover uma prática educativa interdisciplinar e contextualizada 

relacionando teoria e prática; 

8. Elaborar e executar projetos pautados em princípios éticos, estéticos e 

políticos; 

9. Ampliar o universo cultural e buscar a atualização pedagógica constante, 

face às novas exigências sociais; 

10. Utilizar formas de avaliação pautadas por indicadores e critérios explícitos 

e compartilhadas; 

11. Administrar sua própria formação contínua; 

12. Atuar em pesquisa básica e aplicada às diferentes áreas das ciências e 

modalidades educativas; 

13. Acompanhar a evolução do pensamento científico na sua área e em 

outros possíveis campos de atuação; 

14. Organizar, coordenar e participar de equipe multiprofissional; 

15. Comunicar-se com clareza e objetividade facilitando o desenvolvimento 

da aprendizagem significativa nas diferentes etapas de escolaridade e 

modalidades de ensino; e 

16. Fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação de 

forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos. 

 

7.2 COMPETÊNCIAS DA FORMAÇÃO COMUM A TODOS OS PROFESSORES 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS.  

 

1. Conduzir de forma científica, ética, crítica, criativa e interdisciplinar, o 

processo de ensino-aprendizagem das ciências, considerando as 

características das diferentes disciplinas nela incluídas, preocupando-se com 

o sentido que tem o aprendizado desses conteúdos e as condições que 

favoreçam essa aprendizagem; 
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2. Desenvolver um processo de ensino que considere as experiências de 

aprendizagem acumuladas pelos alunos, mediante condições e estratégias 

pedagógicas que garantam a continuidade e aprofundamento dos estudos; 

 

3. Planejar, executar e avaliar ações e projetos interdisciplinares, vinculados 

aos diversos problemas do contexto educativo e social em que se situa a 

instituição escolar, sem perder de vista a continuidade, o aperfeiçoamento e 

a consolidação dos conteúdos que a área comporta; 

 

4. Compreender a fundamentação epistemológica das diferentes disciplinas, 

na perspectiva de um ensino de ciências naturais e da matemática atual e 

significativo, rompendo com a prática educativa fragmentada do 

conhecimento; 

 

5. Desenvolver o ensino das Ciências de forma a desfazer as idéias e 

representações negativas, historicamente construídas pelos alunos sobre 

as mesmas, tornando o ensino um processo prazeroso e significativo; 

 

6. Organizar os procedimentos e recursos de ensino de modo a assegurar 

uma aprendizagem significativa, acerca dos conhecimentos das Ciências. 

 

7. Apropriar-se dos conhecimentos das Ciências e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, assim 

como, planejar, executar e avaliar ações de intervenção na realidade 

concreta. 

 

 

 

7.3 - COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS NA FORMAÇÃO DO LICENCIADO        EM 

FÍSICA 

 

1- Dominar conhecimentos específicos em Física e suas 

relações com a Matemática e outras Ciências; 
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2- Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que 

possibilitem compreender, analisar e gerenciar as 

relações internas aos processos de ensino e 

aprendizagem assim como aquelas externas que os 

influenciam dominar o processo de construção do 

conhecimento em Física, assim como o processo de 

ensino desta ciência.  

 

3- Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do 

conhecimento em ensino de Física e na sua prática 

pedagógica; 

 

4- Estabelecer diálogo entre a área de Física e as demais 

áreas do conhecimento no âmbito educacional; 

 

5- Adotar metodologias adequadas às especificidades da 

área de Ciências e das características e necessidades 

dos alunos; 

 

6- Fazer uso das novas tecnologias nos diversos âmbitos do 

ensino;  

7- Garantir de forma autônoma, científica e criativa  seu  

auto-aperfeiçoamento. 

 

 

7.3.1-  Tratamento  Metodológico 

 

  A formação do Licenciado não pode prescindir de tratamento 

metodológico de modo que os alunos adquiriram as competências e habilidades 

previstas anteriormente. Desse modo o egresso deverá: 

 

 Ter analisado situações e problemas que envolvam os conteúdos das disciplinas. 

Será proposto ao licenciado o desenvolvimento e a realização de demonstração 
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e/ou experimentos para verificar a validade de leis físicas e sua pertinência para 

o entendimento de um conceito, para demonstração de uma hipótese etc, sempre 

que o conteúdo da disciplina permitir; 

 

 Ter feito uso de outras fontes de informações disponíveis, além de livros-texto 

básicos sabendo identificar e localizar fontes relevantes. Deve-se estimular a 

pesquisa de aplicações dos modelos e conceitos; 

 

 Ter experiência com uso de equipamento com uso de informática; 

 

 Ter entrado em contato com idéias e conceitos fundamentais da Física/Ciência, 

através da leitura e discussão de textos básicos de divulgação científica – cultura 

científica. 

 

 Ter tido a oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e/ou seus resultados 

em um dado assunto através de uma monografia. 

  

7.4 COMPETÊNCIAS REFERENTES AO DOMÍNIO DO CONHECIMENTO 

PEDAGÓGICO. 

 

1. Selecionar conteúdos essenciais e básicos de Física, que possibilitem ao 

aluno, sujeito da aprendizagem, a ampliação e criação de novos 

conhecimentos a partir destes; 

 

2.  Gerir o ensino, a organização do trabalho mediados por uma relação de 

autoridade e confiança com os alunos; 

 

3. Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o 

conhecimento das áreas ou disciplinas a serem ensinadas, bem como as 

especificidades didáticas envolvidas; 

4. Trabalhar temáticas do currículo, de forma transversal e contextualizada, 

visando uma aprendizagem significativa, ampla e enriquecedora;  
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5. Desenvolver e estimular processos investigativos, empregando métodos e 

procedimentos específicos de investigação de sua área/disciplina, 

possibilitando a resolução de problemas identificados no contexto 

educativo e social; 

 

6. Avaliar sistematicamente o processo pedagógico, utilizando estratégias e 

instrumentos avaliativos numa perspectiva qualitativa e diagnosticadora 

de dificuldades da aprendizagem e do próprio processo de ensino, 

intervindo para a sua superação; 

 

8 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Diante das novas descobertas científicas e da evolução tecnológica no 

mundo globalizado, o papel do educador precisa ser redimensionado. O professor 

deixa de ser um mero repassador de conteúdos fragmentados para mediar as bases 

de um conhecimento que o indivíduo necessita para analisar, planificar, pensar, 

comunicar, exprimir dados, relaciona-los com outros conhecimentos, compreender 

esse mundo que o cerca e continuar aprendendo.  

 

O licenciado para o ensino das Ciências e da Matemática na Educação 

Básica deve cumprir essa função, tendo como conseqüência o desenvolvimento da 

responsabilidade e da ética em adolescentes e jovens inseridos no movimento da 

sociedade, em busca da conquista da sua cidadania. Isso implica uma proposta de 

formação docente que supere a fragmentação, a memorização de nomenclaturas 

técnicas e o agregado de informações desconexas, desvinculados da realidade 

social, bem como os novos códigos de linguagem, atualizados pela tecnologia. Essa 

convicção aponta para uma nova postura metodológica dos professores formadores 

exigindo destes, trabalho participativo, significativo, interdisciplinar e contextualizado. 

 

Tendo em vista a preparação de professores com as condições que 

estão sendo reclamadas pela sociedade do conhecimento, no sentido de um 

desempenho satisfatório; do cumprimento de suas funções docentes e do seu papel 
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de educador, foram considerados na Organização Curricular dos Cursos de 

Licenciatura, todos os aspectos explicitados neste projeto (perfil, concepção, 

princípios, competências, entre outros), na construção das Matrizes Curriculares, 

estruturados em quatro núcleos de formação que de maneira articulada garantirão a 

formação das competências totalizadoras no Processo Formativo, potencializadas 

pelos diversos componentes e atividades da formação a serem desenvolvidas em 

tempos e espaços curriculares diferenciados, conforme se passará a ver a seguir. 

 

8.1 – NÚCLEO DE FORMAÇÃO COMUM A TODOS OS PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Um dos grandes desafios da ação docente é correlacionar o conteúdo 

do trabalho educativo com as possibilidades de aprendizagens próprias de cada 

etapa da vida dos alunos, e com as suas diferenças individuais e culturais, tornando-

os capazes de interagir com o mundo. Daí porque, o currículo na parte da Formação 

Comum a todos Professores contempla as disciplinas pedagógicas, instrumentais e 

das modalidades educativas, com o propósito de desenvolver competências 

profissionais mais gerais relacionadas com a compreensão do papel social da 

escola, como difusora do saber, de acolhida e de trabalho com as diferenças sócio-

culturais e as necessidades especiais dos alunos, com o conhecimento pedagógico, 

cultural, político e econômico da educação, com a maneira de ensinar e a influência 

do trabalho educativo no desenvolvimento integral da pessoa. 

 

8.2 – NÚCLEO DE FORMAÇÃO COMUM A TODOS OS PROFESSORES PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Com o entendimento de que, as ciências articuladas de forma 

interdisciplinar contribuem mais eficazmente para o entendimento e resignificação do 

mundo, estruturou-se neste núcleo os conhecimentos necessários à formação de 

competências relacionadas à organização do trabalho para o ensino de Ciências no 

nível fundamental, 2ª etapa, assimilando a idéia das inúmeras possibilidades que os 

conhecimentos em Química, Física, Biologia e Matemática podem oferecer ao 

processo de transposição didática dos conteúdos e significados, a serem ensinados 
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e aprendidos, ou seja, como as diferentes ciências podem contribuir umas com as 

outras, na intenção de melhor compreender o mundo natural. 

 

8.3 – NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROFESSORES POR 

HABILITAÇÃO 

   

  Neste Núcleo, incluem-se os componentes e as competências 

relacionadas com os conhecimentos que serão ao mesmo tempo objeto da formação 

e do ensino na Educação Básica. Constitui-se das disciplinas especificas para cada 

habilitação tendo por referência as competências e conteúdos propostos para o 

ensino Fundamental e Médio, para a área de Ciências, Matemática e suas 

Tecnologias, segundo as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares dessas duas 

etapas da educação Básica. 

 

8.4 – NÚCLEO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA 

  

  Este Núcleo refere-se a articulação entre teoria e prática, concebido 

nesta proposta como principio e dimensão da prática docente formadora geral, a ser 

desenvolvida por todos os professores, ao longo do processo da formação. 

 

  Tomando por base o que prevê as Diretrizes Curriculares para 

Formação de Professores para Educação Básica, Parecer nº 09/2001 no que toca a 

dimensão teórica e prática concorda-se que no currículo de formação de professores 

a prática profissional deve orientar-se sob o seguinte:  “o princípio metodológico 

geral é de que todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer, 

ainda que nem sempre este se materialize. Esse principio é operacional e sua 

aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a 

prática – deve ter prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na 

formação do professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia 

intelectual, o professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que 

faz.. Nessa perspectiva, o planejamento dos Cursos de Formação deve prever 

situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os 

conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, 
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de diferentes naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos 

e espaços curriculares...”.   

 

  Desse modo, as competências que serão consolidadas estarão 

relacionadas com todas as disciplinas e atividades da formação e serão construídas 

nos momentos de reflexões sobre a prática profissional, seja na esfera específica, 

seja na pedagógica, seja no momento do estágio, onde se exercita a atividade 

profissional.. 

 

Na matriz curricular dos cursos de formação também foram previstas 

200 (duzentas) horas para Atividades Independentes de Estudo e Trabalho, as quais 

poderão ser desenvolvidas do primeiro ao último período, promovidas pela 

instituição ou por iniciativa do próprio aluno, fora de sala de aula, possibilitando aos 

professores em formação vivenciar situações relacionadas com o conhecimento 

profissional de professores  

 

9. ATIVIDADES ACADÊMICAS INDEPENDENTES DE ESTUDO E TRABALHO 

 

Fazendo parte ainda do Núcleo de Prática Pedagógica e atendendo o 

que prevê a resolução CNE/CP Nº 2 de fevereiro de 2002 incluiu-se um terceiro 

componente: Atividades Acadêmicas independentes de Estudo e Trabalho, 

totalizando 200 horas.  

 

A formação dos professores que antes absolutizava os limites da sala 

de aula introduz com esse componente uma estratégia complementar privilegiada e 

rica de possibilidades.  Com isso, tanto a instituição formadora poderá planejar 

atividades dessa natureza quanto o aluno poderá buscar essa participação em 

outros espaços e momentos da formação. 

 

Comungando com as Diretrizes Curriculares para Formação de 

Professores da Educação Básica, entende-se que é imprescindível a instituição de 

tempos e espaços curriculares diversificados, como por exemplo: congressos, 

seminários, oficinas, grupos de pesquisa, atividades de extensão, monitorias, 
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aprendizado de novas tecnologias de comunicação e ensino, visitas técnicas entre 

outros, possibilitando o exercício das diferentes competências a serem 

desenvolvidas.  

 

Para efeito de formação será considerada a participação do aluno  em 

outras atividades acadêmico-cientifíco-culturais, diferenciadas das atividades 

curriculares planejadas e organizadas com exclusividade nos cursos de Licenciatura, 

pois essas atividades e aprendizagens são tão significativas para a atuação 

profissional, quanto as curriculares. 

 

 Todas as atividades, desde que seja comprovada a participação do 

aluno através de certificados, declarações e relatórios deverão ser apresentadas à 

coordenação dos Cursos de Licenciatura e/ou ao Coordenador do NPP, reunidos no 

Portifólio individual de cada aluno-professor, computadas em termos de carga 

horária para efeito de integralização do currículo pleno de seu curso. (ver o anexo III) 

 

Muito embora essas atividades se caracterizem por sua independência 

de estudo, serão obrigatórias para o aluno e para efeito de conclusão de curso. 

 

10. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Os Cursos de Licenciatura em Química, Física, Biologia e Matemática 

terão uma carga horária mínima de 3.200 horas, distribuídas em no máximo 04 

(quatro) anos, devendo ser integralizada no prazo máximo, de 07 (sete) anos. Os 

currículos encontram-se estruturados em módulos semestrais, cada ano cumprindo 

200 (duzentos) dias letivos e 40 (quarenta) semanas, organizados da seguinte 

forma: 

 

Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores para a 

Educação Básica - NFC: 905 horas 

 

1. Pedagógicas – 495 h 
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2. Instrumentais (Informática Educacional, Português e Inglês) – 180 

h 

3. Modalidades educativas (Educação de jovens e adultos, Educação 

Indígena, Educação Especial) - 180 h 

 

4. Educação Física: Educação Física I e II - 60h 

 

Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores para o 

Ensino de Ciências - NFEC: 150 horas 

   

1. Elementos de Ciências I 75h 

2. Elementos de Ciências II 75h 

 

Núcleo de Formação Específica dos Professores por Habilitação - 

NFE: 1.515 horas 

 

 Cálculo Vetorial e Geometria Analítica – 60h 

 Cálculo Diferencial e Integral I – 60 h 

 Física I – 75 h 

 Física II – 75 h 

 Cálculo Diferencial e Integral II – 60 h 

 Laboratório de Física I – 30 h 

 Seminários de Física I – 15 h 

 Laboratório de Física II – 30 h 

 Cálculo Diferencial e Integral III – 60 h 

 Química Geral – 30 h 

 Seminários de Física II – 15 h 

 Física III – 75 h 

 Laboratório de Física III –  30h 

 Física Matemática – 90 h  

 Seminários de Física III – 15 h 

 Estatística e Probabilidade – 30 h  

 Física IV- 75 h 
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 Laboratório de Física IV – 15 h 

 Mecânica Clássica – 90 h 

 Informática Aplicada I – 60 h 

 Seminários de Física IV – 15 h 

 Física Moderna – 60 h 

 Introdução à Mecânica Estatística – 60 h 

 Álgebra Linear – 60 h 

 Informática Aplicada II – 60 h 

 Seminários de Física V – 15 h 

 Mecânica Quântica I – 60 h 

 Eletromagnetismo I – 60 h 

 Monografia I 

 Seminários de Física VI – 15 h 

 Mecânica Quântica II – 60 h 

 Eletromagnetismo II – 60 h 

 Monografia II 

 

Núcleo de Prática Pedagógica – NPP e de Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais-AACC: 605 horas 

 

1. Prática Educativa – (405h, distribuídas transversalmente nas 

disciplinas, do 1º ao 5º períodos) 

2. Estágio Curricular Supervisionado – 405 h 

3. Atividades Acadêmicas Independentes 

    de Estudo e Trabalho – 200 h 

 

10.1-ESTRUTURA CURRICULAR GERAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

FÍSICA  

 

DISCIPLINAS NFC CH CR 

 

 

História e Filosofia da Educação I 60  04 

História e Filosofia da Educação II 60  04 
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Pedagógicas 

Metodologia da Investigação Educacional 60  04 

Sociologia da Educação 60  04 

Psicologia da Educação 75  05 

Didática 75  05 

Avaliação Educacional 45  03 

Política Educacional e Organização da Educação 

Básica 

60  04 

 

Instrumentais 

Língua Portuguesa 60  04 

Língua Inglesa 60  04 

Informática Educacional 60  04 

Modalidades 

Educativas 

Educação de Jovens e Adultos 60  04 

Educação Indígena 60  04 

Educação Especial 60  04 

Educação 

Física 

 

Educação Física I e II 

 

60 

 

04 

 Total 915 61 

 

 NFEC CH CR 

 

Ciências 

Elementos de Ciências I 75  05 

Elementos de Ciências II 75  05 

Total 150  10 

 

 NFE CH CR 

 Total 1515  101 

 

 

 

 

 

Prática 

Pedagógica 

NPP CH CR 

Prática Educativa –Transversal 405 - 

Estágio Supervisionado I 120 08 

Estágio Supervisionado II 120 08 



 36 

Estágio Supervisionado III 165 11 

 AACC CH CR 

Atividades Acadêmicas Independentes de Estudo e 

Trabalho 

200  

Total 605 40 

Trabalho 

Monográfico 

Monografia I   

Monografia II   

 

11. O TRABALHO MONOGRÁFICO NAS LICENCIATURAS 

 

 

A conclusão do curso se dará com a apresentação e defesa do trabalho 

monográfico, demonstrando as competências construídas durante o processo 

formador. 

 

O trabalho monográfico geralmente inicia-se com a identificação do 

objeto de estudo ou situação-problema do interesse do aluno durante o curso.  O 

ideal seria que isso ocorresse logo no início da formação, coincidindo com, os 

estudos no componente curricular Metodologia da Investigação Educacional. 

 

Percebe-se no meio acadêmico a criação de um mito em torno do 

trabalho monográfico, associado a ausência de uma cultura sólida da produção 

científica.  Assim, optou-se por organizar a elaboração do trabalho monográfico 

dentro do currículo de formação de modo que, ao mesmo tempo que se estimula 

essa produção, agiliza-se a conclusão do curso com o aluno, que às vezes esgota o 

último prazo de integralização do currículo, com o adiamento da entrega e defesa do 

trabalho de conclusão. 

 

A exigência do trabalho monográfico como requisito de conclusão tem 

como objetivo estimular o espírito investigativo, perfil básico para o professor e o 

desejo de dar continuidade à formação em outros níveis que, via de regra, também 

dependem da cultura investigativa. 
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A constituição de bancas para defesa ao contrário do que vigora no 

imaginário dos alunos, será o momento de obtenção de maiores contribuições ao 

trabalho a partir da apreciação e análise da monografia, tendo em vista agregar 

sugestões e  portanto valoração da produção. 

 

Em anexo, apresenta-se uma espécie de fluxograma da elaboração do 

trabalho monográfico, vinculando-o ao momento do estágio supervisionado, o que 

não inviabiliza nenhuma intenção ou iniciativa deflagrada anterior a este momento.  

Apenas pensou-se aqui, naqueles alunos que deixam para o último momento essa 

elaboração.  Assim sendo, considera-se o espaço real da prática educativa-

instituição escolar – o lócus privilegiado de inspiração de trabalhos investigativos de 

natureza que é exigida para a conclusão do curso, afinal é no momento do estágio 

que se tem contato com toda a realidade educacional, suas dimensões e problemas, 

o que ajuda a inspirar o aluno. (ver anexo IV) 

 

Portanto, ao dar início às atividades do Estágio I o aluno será orientado 

no sentido de desenvolver uma postura observadora investigativa.  Nesse momento 

estará buscando identificar seu objeto de estudo.  Ao final dessa etapa já deverá ter 

elaborado a sua proposta de trabalho monográfico tornando-se apto para matricular-

se em Monografia I. 

 

A proposta de trabalho monográfico deverá ser encaminhada ao 

Colegiado de seu curso (ver competências no anexo V) para análise, aprovação e 

indicação do orientador.  Este por sua vez cuidará de manter todo um registro dos 

encontros presenciais com seu orientando.  O número permitido de trabalhos a 

serem orientados é de 5 (cinco) monografias por Orientador, em cada semestre.  Em 

casos extraordinários será permitido a orientação de Monografias por professores 

extra-instituição CEFET-MA.  

 

A matrícula do aluno em Monografia II estará condicionada a 

aprovação do seu relatório de pesquisa ao final da Monografia I.  O trabalho 

monográfico se encerra com a realização do exame por uma banca, formada por 
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dois professores e o Orientador, admitindo-se o suplente como uma quarta pessoa 

que, eventualmente poderá substituir os professores em casos de impedimento. 

 

12. AVALIAÇÃO ACADÊMICA 

 

Avaliar consiste numa das tarefas mais complexas da ação formadora, 

uma vez que implica no diagnóstico das causas, bem como nas correções dos 

desvios que ocorrem no percurso traçado para o processo de formação. Visa 

também aferir os resultados alcançados em relação às competências, ou seja, em 

que medida foram desenvolvidas e onde será necessário retomar ou modificar o 

curso da formação. 

 
Nesse sentido a avaliação deverá ter como finalidade a orientação do 

trabalho dos docentes na formação permitindo-lhe identificar os níveis e etapas de 
aprendizagem alcançados pelos alunos.  

  
Em se tratando da  verificação dos níveis alcançados pelos alunos 

durante o curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de 
acionar conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da 
atuação  profissional. 
 

Com esse fim, necessário se faz a utilização de instrumentos e meios 
diferenciados dos que comumente são empregados na avaliação do processo de 
ensino.  Ganham importância: conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativa e a 
capacidade de aplicá-los  na  resolução  de  situações-problema. 

 
O professor formador deve ter clareza do que é, para que serve e o 

que deverá avaliar, estabelecendo um diálogo contínuo com seus alunos em torno 
dos critérios e formas,  partilhando responsabilidades nessa complexa construção do 
conhecimento da profissão  de professor.  Deve lembrar-se que ao avaliar também 
estará ensinando a avaliar, daí a preocupação com o tipo de instrumento para o tipo 
de conteúdo, variáveis que interferem nos resultados de uma avaliação etc. 

 
Sendo as competências profissionais a principal referência na 

organização do currículo de formação dos professores, há que se compreender a 
avaliação como um processo ainda mais complexo, uma vez que esta se fará sobre 
as competências profissionais.  Assim, com base nas competências definidas em 
cada núcleo de formação, e, identificado o componente curricular, define-se o que 
deverá ser avaliado. 
 

Como já foi mencionado, a avaliação do aluno ocorrerá em todo o 
percurso da formação, com base nas competências adquiridas, de maneira 
progressiva, abrangendo os diversos momentos do curso, envolvendo os múltiplos 
aspectos da aprendizagem para a verificação de conhecimentos, atitudes e 
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habilidades, onde serão utilizados instrumentos e procedimentos de avaliação 
coerentes com os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de 
cada professor  formador. 

 
Respeitados as concepções e princípios deste Projeto, entre as formas 

de avaliação admitidas nesta proposta cita-se: 
 

 Observação; 

 Trabalhos individuais e coletivos; 

 Atividades investigativas; 

 Projetos interdisciplinares; 

 Estudos realizados de forma independente pelo aluno; 

 Resolução de situações-problema; 

 A auto-avaliação, entre outros. 
 
Muito embora não se apresente neste momento uma proposta de 

avaliação mais detalhada para os cursos das Licenciaturas, serão considerados 
também instrumentos e possibilidades da prática avaliativa, aqueles apontados 
pelas Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação Básica, 
tais como: “identificação e análise de situações educativas complexas e/ou 
problemas em uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas 
identificados num contexto observado; elaboração de uma rotina de trabalho 
semanal a partir de indicadores oferecidos pelo formador; definição de intervenções 
adequadas, alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de 
situações didáticas consoantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita 
sobre aspectos estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; 
participação em atividades de simulação; estabelecimento de prioridades de 
investimento em relação à própria formação”. 

 
A avaliação da aprendizagem por competência se constituirá de uma 

proposta detalhada, abordando princípios, estratégias e instrumentos de modo a 
orientar a sua execução de modo coerente com os pressupostos pedagógicos deste 
Projeto de Formação. 
 
13. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA 
   
1º PERÍODO 
 

DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

História e Filosofia da Educação I 60  04 

Metodologia da Investigação Educacional 60  04 

Elementos de Ciências I 75 05 

Língua Portuguesa 60  04 

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 60  04 

Cálculo Diferencial e Integral I  60  04 

TOTAL 375  25 

 
2º PERÍODO 
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DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

História e Filosofia da Educação II 60  04 

Sociologia da Educação  60  04 

Cálculo Diferencial e Integral II 60  04 

Elementos de Ciências II 75  05 

Física I 75  05 

Laboratório de Física I 30  02 

Seminários de Física I 15  01 

TOTAL 375 25 

 
3º PERÍODO 
 

DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

Psicologia da Educação 75  05 

Política Educacional e Organização da 
Educação Básica 

60  04 

Química Geral 30  02 

Seminários de Física II 15 01 

Educação Física I 30 02 

Cálculo Diferencial e Integral III 60 04 

Física II 75 05 

Laboratório de Física II 30 02 

TOTAL 375 25 

 
4º PERÍODO 

 

DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

Didática 75  05 

Física III 75 05 

Laboratório de Física III 30 02 

Física Matemática  90 06 

Informática Educacional 60 04 

Seminários de Física III 15 01 

Estatística e Probabilidade 30 02 

TOTAL 375 25 

 
5º PERÍODO 

 

DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

Avaliação Educacional 45 03 

Física IV 75 05 

Laboratório de Física IV 15 01 

Mecânica Clássica 90 06 
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Informática Aplicada I 60 04 

Língua Inglesa 60 04 

Seminários de Física IV 30 02 

TOTAL 375 25 

 
6º PERÍODO 
 

DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

Física Moderna 60  04 

Estágio Supervisionado I 120  08 

Introdução à Mecânica Estatística 60 04 

Álgebra Linear 60 04 

Informática Aplicada II 60 04 

Seminários de Física V 30 01 

TOTAL 375 25 

 
7º PERÍODO 
 

DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

Estágio Supervisionado II 120 h 08 

Monografia I   

Mecânica Quântica I 60 04 

Eletromagnetismo I 60 04 

Educação Especial 60 04 

Educação de Jovens e Adultos 60 04 

Seminários de Física VI 60 01 

TOTAL 375 25 

 
8º PERÍODO 
 

DISCIPLINAS CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

Estágio Supervisionado III 165 h 11 

Monografia II   

Mecânica Quântica II 60 04 

Eletromagnetismo II 60 04 

Educação Indígena 60 04 

Educação Física II 30 02 

TOTAL 375 25 

 
 

  Segue a Estrutura Curricular do Curso de Licenciatura em Física.  



 42 

 
 
14. QUADRO DOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
 

Componente Curricular: Avaliação Educacional 

 

Código: 

CH semestral: 45 h Prática Educativa:  10  h CH semanal: 3 h 

Pré-requisito: Didática Geral Período: 5º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na Formação 
Comum a todos os 
Professores para o 
ensino de Ciências 

Na 
Formação 
Específica 
dos 
Professores 

 
Do Componente 

Medida e avaliação. As 
características e finalidades da 
avaliação no processo educativo 
escolar. Avaliação por 
competência. As técnicas e 
instrumentos avaliativos. O 
Conselho de Classe como espaço 
significativo da avaliação escolar. 

6 – 7 – 10 - 
11 

 
 
 
 
 
 

2 1. Estabelecer a diferença entre medir e 
avaliar. 

2. Analisar as características e finalidade da 
avaliação numa perspectiva 
transformadora 

3. Elaborar instrumentos avaliativos que 
promovam uma avaliação de base crítica. 
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Bibliografia: 
 
AEC. Avaliação: Novos Paradigmas – Revista da Educação AEC. Brasília, AEC, 1995. 
Hoffmann, Jursarie. Avaliação mediadora: uma prática em construção do pré-escola à universidade. Porto Alegre : Mediação, 1993.  
Hoffmann, Jursarie. Avaliação Mito & desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre : Mediação, 1991. 
Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre. : Mediação, 2001. 
Luckesi, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2000. 
Perrenoud, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre :  Artes Médicas do Sul, 
1999. 
Vasconcellos, Celso dos S. Avaliação: praticar de mudanças. São Paulo: Libertad, 1998. 
Avaliação: concepção dialético-libertadora ao processo de avaliação escolar. São Paulo: Liebertad, 1997. 
 Superação da Lógica classificatória e excludente da avaliação. São Paulo: Libertad, 1997.  
 

Componente Curricular: Didática Geral 

 

Código: 

CH semestral: 75 h Prática Educativa: 15 h CH semanal: 5 h 

Pré-requisito: Psicologia da Educação e Política da Educação Período: 4º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores da 
Educação 
Básica 

Na Formação 
Comum a todos 
os Professores 
para o ensino de 
Ciências 

Na 
Formação 
Específica 
dos 
Professores  

Do Componente 

Didática: conceito, objeto e 
relações.  

Educação, Epistemologia e 
Didática 
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1 – 3 - 4 – 5 – 6 
– 7 – 8 – 9  - 10 
– 11 - 15 – 16 - 

 
 
 
 
 
 

1 – 4 1. Refletir criticamente sobre a contribuição da 
Didática para o trabalho educativo 

2. Desenvolver a prática pedagógica,com base nos 
princípios da relação teoria-prática,da 
contextualização e da interdisciplinaridade.    

3. Utilizar os conhecimentos pedagógico-didáticos 
no processo de planejamento, 
organização,desenvolvimento e avaliação do 
trabalho pedagógico. 

4. Planejar e organizar as atividades do ensino por 
competência. 

5. Empregar meios e recursos da moderna 
tecnologia no ensino. 

As tendências pedagógicas e a 
Didática. O processo de ensino – 
aprendizagem na escola.  

Componentes do processo 
pedagógico.  

Competências e habilidades no 
processo de ensino.  

Planejamento de ensino. 

Tecnologia Aplicada ao Ensino 

Bibliografia: 
 

BECCHI, Egle et al. Teoria da Didática São Paulo: Cortês, 1993. 
BORDENAVE, Juan Diaz et al. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Petrópolis – RJ: Vozes, 19º Ed., 1998. 
LIBÂNIO, José Carlos. Democratização da escola pública. São Paulo: Loyola, 1989.  
Didática. São Paulo: Cortez, 1990. 
MIZUKAMI, Maria das Graças E. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 
OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales (org.). A reconstrução da didática: elementos teórico-metodológicos. São Paulo: Papirus, 1993. 
SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. São PauloCortez, 1994. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Respensando a didática. São Paulo: Papirus, 1986. 

   ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre – Artes. 

 

Componente Curricular: Educação de Jovens e Adultos 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 10 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: Avaliação Educacional Período: 7º  
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Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na Formação 
Comum a todos 
os Professores 
para o ensino de 
Ciências 

Na 
Formação 
Específica 
dos 
Professor
es  

Do Componente 

A organização e o desenvolvimento 
da Educação de Jovens e Adultos: 
Processo Histórico; 

O aspecto político e econômico das 
campanhas alfabetizadoras no 
Brasil; 

Experiências institucionais exitosas 
na modalidade educacional de 
Jovens e Adultos; 

As metodologias de ensino 
utilizadas na educação de jovens e 
adultos e as finalidades dessa 
educação. 

8 – 9 – 10 – 
11 - 12 – 13 – 
14 – 15 

 3 – 4 1. Refletir sobre as gestões culturais, sócio-
políticas e econômica que determinam a 
organização e o desenvolvimento da 
modalidade educativa de Jovens e Adultos.    

2. Analisar a influencia dos aspectos 
biológicos, sociais, culturais e econômicos 
no processo de ensino-aprendizagem nesta 
etapa do desenvolvimento do indivíduo. 

3. Considerar os princípios de igualdade e 
diversidade no processo de organização e 
desenvolvimento da prática pedagógica, no 
âmbito dessa modalidade de educação. 

 

Bibliografia: 

DIMENSTEIN, Gilberto. O Aprendiz do Futuro. Editora Ática. 

ZABALA (org). A Prática Educativa. Artmed. 

LIMA, Simone G. A meditação Semiótica na produção de texto: um estudo de caso da alfabetização de um adulto. Dissertação de 
mestrado, Universidade de Brasília. 

HADDAD, Sérgio & RIBEIRO, Vera M. S. Pós-Alfabetização na América Latina: Algumas reflexões. In Alfabetização e Cidadania: RAAB. 
1994. 

HADDAD, Sérgio & DIPIETRO, Maria C. Diretrizes da Política Nacional de Educação de Jovens e Adultos: Consolidação de Documentos. 
São Paulo: CEDI. 1994. 
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Componente Curricular: Educação Indígena 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 10 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: Avaliação Educacional Período: 8º  

Competência Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Professores 
para o 
ensino de 
Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores  

Do Componente 

A organização e 
desenvolvimento da 
Educação Indígena: processo 
histórico; 

Educação indígena: 
experiências e métodos. 

Aspectos gerais da educação 
indígena. 
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8 – 9 - 10 – 12 
– 13 - 14 – 15 
 
 

 
 
 
 
 

3 - 4 1. Refletir sobre o processo histórico e os 
mecanismos de transmissão do 
universo cultural indígena; 

2. Valorizar a cultura indigenista 
respeitando os padrões  de 
socialização próprios do convívio 
indígena em suas comunidades; 

3. Distinguir a educação escolar 
indígena, da educação indígena, 
valorizando seus conhecimentos e 
saberes tradicionais. 

4.    Considerar os princípios da igualdade 
e da diversidade no processo didático 
ao lidar com a criança e o jovem de 
origem indígena, inserido na educação 
formal. 

 
Bibliografia: A ser definida 

 
 

 

Componente Curricular: Educação Especial 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 10 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: Avaliação Educacional Período: 7º  
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Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Professores 
para o 
ensino de 
Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores  

 
Do Componente 

Fundamentos filosóficos, históricos, sociais 
e psico-pedagógicos que norteiam o 
atendimento educacional às pessoas 
portadoras de necessidades educativas. 

Classificação e características das 
necessidades especiais. 

Ação educativa no processo de inclusão 
dos portadores de necessidades 
especiais: questões éticas, políticas e 
sociais. 

 
8 – 9 – 10 – 
12 – 13 – 14 - 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – 4 1. Compreender os fundamentos teórico-
científicos que abrangem as práticas 
educativas voltadas para os 
portadores de necessidades especiais.    

2. Utilizar, como elemento norteador, os 
princípios de igualdade e da 
diversidade,no processo de 
organização e desenvolvimento de 
práticas pedagógicas em uma 
perspectiva de inclusão. 

3.   Considerar os princípios da igualdade 
e da diversidade no processo de 
organização e desenvolvimento de 
postura pedagógica, nessa 
modalidade de educação. 

Bibliografia: 
 
BUSQUETE, Maria das Dores (org). Temas Transversais em Educação-Bases para uma Formação Integral. Ática. 
BAUMÉL, R. C. R. C. E SEMEGHINI, I. (org). Integrar, incluir desafios para a escola atual. S. Paulo. FEVSP, 1998. 

ASSUMPÇÃO JÚNIOR, F.B. & SPROVIERI, M. H. Deficiente Mental, família e sexualidade. SP. Memnon, 1993. 
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Componente Curricular: História e Filosofia da Educação I 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 15 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito:  Período: 1º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Professores 
para o 
ensino de 
Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores 

 
Do Componente 

Introdução à Filosofia e à Filosofia 
da Educação. 

Filosofia, Ideologia e Educação. 

Filosofia, Cultura e Educação. 

 
4 – 7 – 8 – 11 
– 12 – 13 - 14 

 
 
 
 
 
 

1 – 3 - 4 1. Analisar criticamente a organização do 
sistema educacional 
brasileiro,historicamente determinado pela 
dinâmica sócio-político-econômica da 
sociedade. 

2. Compreender os fins da educação nacional,à 
luz das concepções filosóficas da 
educação,tendo em vista o desenvolvimento 
de ação consciente com as reais 
necessidades da escola e da sociedade 
brasileira. 
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Bibliografia: 
 
ARANHA, Mª Lúcia de A & MARTINS, Mª Helena P. Filosofando: Introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 1996. 
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro, São Paulo: Ática 1994. 
RIBEIRO, Mª Luiza Santos – História da Educação Brasileira. A organização Escolar.Campinas – SP/ Autores Associados, 1995. 
BRANDÃO, Carlos R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
PRADO Jr., Caio. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
RODRIGUES, Neidson. Lições do Príncipe e outra lições. São Paulo: Cortez, 1987. 
SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência  filosófica. São Paulo: Cortez, 1991. 
CUNHA, Antônio Luís – Educação, Estado e Democracia no Brasil. SP. Dcortez, Niterói-RJ. EDUFF, Brasília-DF/ FLACSO do Brasil, 

1995. 
 

Componente Curricular: História e Filosofia da Educação II 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 15 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: História e Filosofia da Educação I Período: 2º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Professores 
para o 
ensino de 
Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores 

 
Do Componente 

Filosofia da Educação na 
sociedade antiga e medieval. 

Filosofia, Sociedade e Educação 
na Idade Moderna. 

Filosofia, Sociedade e Educação 
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4 – 7 – 8 – 11 
– 12 – 13 - 14 

 
 
 
 
 
 

1 – 3 - 4 1. Analisar, criticamente, a organização do 
sistema educacional brasileiro, historicamente 
determinado pela dinâmica sócio-politica-
economica da sociedade, configuradas nas 
diversas tendências pedagógicas e seus 
reflexos na prática educativa do professor. 

2. Compreender os fins da educação nacional, à 
luz das concepções filosóficas da educação, 
tendo em vista o desenvolvimento de uma 
ação consciente e coerente com as reais 
necessidades da escola e da sociedade 
brasileira. 

3.  Evidenciar a influência da ideologia liberal na 
definição das políticas sociais e os reflexos na 
organização do trabalho educativo escolar. 

na Idade Contemporânea.  

 

Bibliografia: 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: A Pedagogia crítica-social dos conteúdos. Loyola. SP. 1995. 
NOZELA, Paolo. A Educação Negada. Introdução ao estudo da Educação Brasileira Contemporânea. SP, Cortez, 1991. 
FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade.RJ, Paz e Terra. 
GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação: Um estudo introdutório. São Paulo. Cortez-1992. 

PONCE, Aníbal. A Educação e a Luta de Classes- São Paulo. Cortez, 1995. 
 

Componente Curricular: Metodologia da Investigação Educacional 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 15 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito:  Período: 1º  
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Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Professores 
para o 
ensino de 
Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores 

 
 Do Componente 

Os tipos e o processo de construção do 
conhecimento. 

Os principais tipos de pesquisa, 
destacando-se os aspectos lógicos e 
práticos do desenvolvimento do trabalho 
científico, e da prática de pesquisa. 

A pesquisa como princípio científico e 
educativo.  

Utilização da pesquisa científica como meio 
de solucionar os problemas educacionais.   

Elaboração de projetos. 

 
4 – 5 – 6 – 8 – 
9 – 11 – 12 - 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1. Desenvolver a pesquisa científica, a 
fim de elucidar os problemas 
educacionais, e criar estratégias para 
sua superação. 

2. Utilizar resultados de pesquisa para o 
aperfeiçoamento de sua prática 
profissional. 

3. Aplicar adequadamente os métodos da 
pesquisa na resolução de problemas 
educacionais. 

Bibliografia: 
 

FREIRE-MAIA, N. A ciência por dentro. Petrópolis: Vozes, 1991. 
REGES DE MORAIS, F. Filosofia da Ciência e da Tecnologia. 5 ed..Campinas: Papirus, 1998. 
WEIL, P. D’AMBRÓSIO, VI CREMA, R. Rumo aa nova transdiciplinaridade. São Paulo; Sumus, 1993.DEMO, P., Pesquisa –  
Princípio Científico e Educativo. São Paulo: Cortez, 1991. 
ARBIERE, J. C., Produção e Transferência de Tecnologia. São Paulo, Ática, 1990. 
LEVY, P. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: 34 1993. 
KREMER, G. M. Métodos e Técnicas de Pesquisa. In Curso de Mestrado em Ciência da Informação. Belo Horizonte: EB/UFMG, 

1992. 
 Lakatos, e. m., Marconi, M. de ª Metodologia do trabalho Científico. 3ª Ed. SP-Atlas,1991. 
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Componente Curricular: Política Educacional e Organização da Educação Básica 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 10 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: História e Filosofia da Educação II  e Sociologia da Educação                        Período: 3º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Professores 
para o 
ensino  de 
Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores  

Do Componente 

Os Determinantes Básicos 
da Organização de um 
Sistema Educacional. 

O Processo Histórico de 
Elaboração das Políticas 
Educacionais até meados 
dos anos 90. O processo 
de construção e a 
organização da nova Lei 
de Diretrizes e Base da 
Educação. 

A organização curricular 
do Ensino Fundamental e 
Médio do Maranhão e a 
organização do trabalho 
na Unidade Escolar 

 
4 – 6 – 7 – 8 – 
11 - 14 

 
 
 

1 – 2 1. Refletir sobe os determinantes básicos que 
influenciam a elaboração das políticas e legislações 
que orientam a organização do Sistema Educacional 
Brasileiro; 

2. Criticar as políticas educacionais brasileiras a partir 
da década de 30, identificando os determinantes 
sócio-politico e econômicos de sua gestão; 

3. Discutir as diretrizes e bases do sistema educacional 
brasileiro regulamentado pela LDB 9394/96 e 
legislações complementares; 

4. Refletir sobre a importância do projeto político 
pedagógico, habilitando-se a participação no 
processo de sua construção nas instituições 
educativas.  
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Bibliografia: 
 
FÁVERO. Osmar. A Educação nas constituintes Brasileiras. Ed. Associados. 
AZEVEDO.Janete M. Luís. A educação como política Publica. Ed. associados 
SAVIANI. Remerval – Política e Ed.no Brasil – 3ª ed. Aut. Associados. 
BRASIL. MEC – Parâmetros Curriculares Nacionais 1996.  

 WEBER. Silke – O professorado e o papel da Educação na Sociedade. Ed. Papirus. 
 
 

 

Componente Curricular: Prática Educativa e Estágio Supervisionado I, II e III 

 

Código: 

CH total: 810 horas Prática Educativa:  CH semanal:  

Pré-requisito: Avaliação Educacional e Física IV  Período: 6º ,7º e 8º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Prof. da 
Educ. 
Básica 

Na Formação 
Comum a 
todos os Prof. 
para o ensino 
de Ciências 

Na 
Formação 
Espec. dos 
Professore
s   

Do Componente 

Conteúdo dos componentes do 
Curso de Formação e 
problemáticas da Prática 
Profissional. Reflexões sobre 
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1 à 16 

 
1 à 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 à 4 

1. Refletir sobre os problemas educacionais e da 
prática – pedagógica, em diferentes espaços e 
tempos curriculares, de modo a preparar–se para 
uma atuação competente no desenvolvimento do 
processo educativo. 

2. Observar a realidade educacional escolar a fim de 
perceber as bases teóricas que determinam e 
impulsionam a estrutura e o funcionamento da 
instituição e a devida intervenção nos problemas 
que se apresentam nessa realidade. 

3. Propor soluções coerentes aos problemas e 
desafios da prática pedagógica, fundamentadas 
nas leis das ciências que regem o conhecimento 
específico e pedagógico. 

 

as práticas docentes e as 
próprias experiências 
profissionais. Observação – 
reflexão – ação em torno de 
situações concretas nas 
escolas e no âmbito específico 
da sala de aula. Intervenção na 
realidade educacional. 
Atividades acadêmico – 
científico, relacionadas com a 
formação, independente do 
currículo do curso. Situações 
simuladoras e estudo de casos. 
Regência compartilhada. 

Bibliografia: 
 
LUÚDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E.D. A., Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas crítico-social dos conteúdos, EPU-1986. 
MARTINS, Maria Anita Viviani. O professor como agente político.São Paulo: Cortez, 1991. 
VASCOCELOS, Celso dos santos. Avaliação: Concepção dialético-libertadora do processo de avaliação escolar. S. Paulo; Libertad, 

1994. 
Construção do conhecimento em sala de aula/ S. Paulo: Libertad, 1995. 

VEIGA, Ilma passos Alencar castro. Téc. de Ensino: Porque não?, São Paulo:Papirus, 1995. 
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Componente Curricular: Psicologia da Educação 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 10 h CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: Sociologia da Educação e História e Filosofia da Educação II 

 

Período: 3º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Professores 
da Educação 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Professores 
para o 
ensino de 
Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores  

 
Do Componente 

Evolução do pensamento 
sociológico. 

Compreensão da Educação como 
processo social. 

Educação como reprodução. 

Educação como transformação.  
3 - 6 – 7 - 11 
– 14 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-4 

1- Compreender a relação entre a escola e o 
contexto social mais amplo, evidenciando os fatos 
sócios - político-econômico determinantes da   
reprodução da realidade social, bem como as 
possibilidades de contribuir   com a transformação 
dessa realidade. 
2. Refletir sobre a função social da escola em 
promover a formação de um cidadão mais crítico, 
humanizado, participativo na constituição de uma 
sociedade mais justa e democrática. 
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Bibliografia: 
 
BOTTOMORE, T. B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 
GUARESCHI, Pedrunho. A Sociologia Crítica: Alternativas de Mudanças. Porto Alegre. 1996. 
BRANDÃO. Carlos R. O Que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 1998. 
COSTA. Maria Cristina C. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. São Paulo: Moderna, 1998. 
CUNHA, Luiz Antônio. Educação e Desenvolvimento Social no Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1998. 
FERREIRA, Roberto M. Sociologia da Educação. São Paulo: Moderna, 1997. 
FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo: Moraes, 1996. 
 

 

Componente Curricular: Sociologia da Educação 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 15 h semestral CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: História e Filosofia da Educação I e como Co-requisito: História e Filosofia da 
Educação II 

Período: 2º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Prof. da 
Educ. 
Básica 

Na Formação 
Comum a 

todos os Prof. 
da  Área de 

Ciências 

Na Formação 
Espec. dos 

Prof. da Área 
de Ciências 

 

Do Componente 

Evolução do Pensamento Sociológico. 

Compreensão da Educação como Processo 
Social.  
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1; 4; 7 e 14  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 e 4 1. Compreender a relação entre a escola e 
o contexto social mais amplo, 
evidenciando os fatos sócios - político-
econômico determinantes da   
reprodução da realidade social, bem 
como as possibilidades de contribuir   
com a transformação dessa realidade. 

2.    Refletir sobre a função social da escola 
em promover a formação de um 
cidadão mais crítico, humanizado, 
participativo na constituição de uma 
sociedade mais justa e democrática. 

Educação como Reprodução. 

Educação como Transformação 

Bibliografia: 
 

BOTTOMORE, T. B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 
GUARESCHI, Pedrunho. A Sociologia Crítica: Alternativas de Mudanças. Porto Alegre. 1996. 
BRANDÃO. Carlos R. O Que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 1998. 
COSTA. Maria Cristina C. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. São Paulo: Moderna, 1998. 
CUNHA, Luiz Antônio. Educação e Desenvolvimento Social no Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1998. 
FERREIRA, Roberto M. Sociologia da Educação. São Paulo: Moderna, 1997. 
FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo: Moraes, 1996. 
LAKATOS, Eva M. Sociologia Geral. São Paulo: Moraes, 1996. 
 

Componente Curricular: Informática Educacional 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa: 15 h  CH semanal: 4 h 

Pré-requisito: Sem pré-requisito 

 

Período: 4º  
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Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 

Professores 
da Educação 

Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 

Professores 
da  Área de 

Ciências 

Na Formação 
Específica dos 
Professores da 

Área de 
Ciências 

 

Do Componente 

Arquitetura Básica de Computadores: 
Hardware e Software. Sistemas de 
Numeração. 

Visão crítica, teórica e prática, do uso 
da informática da educação, 
considerando os diferentes papéis a 
serem assumidos por professores, 
alunos, dirigentes e comunidades. 

Introdução e utilização de editor de 
texto, planilhas eletrônicas e software 
de apresentação. 

Informática e as novas tecnologias de 
informação aplicados na educação: 
Internet: e-mail, pesquisa, sala de 
discussão, ICQ, etc. 

 
1; 4; 7 e 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 e 4 1- Aplicar corretamente a informática na 
educação; 
2-  Conhecer o funcionamento básico de 
um sistema de computação; 
3-  Usar as redes de computadores 
focando o ensino/aprendizagem; 
4- Utilizar a internet e seus recursos 
aplicados na educação; 
5-  Usar os recursos tecnológicos de 
Ensino a Distância na educação; e 
5- Utilizar com ética e responsabilidade as 
tecnologias digitais aplicadas na 
educação. 

Bibliografia: 
 
ALCALDE, Eduardo Lancharro. Informática Básica. São Paulo: Makron Books,1991. 
CHIQUETTO, Marcos José. Microcomputadores Conceito e Aplicações. São Paulo: Editora Scipione, 1989. 
GUIMARÃES, A.M. e LAGES, N.A.C. Introdução à Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A, 

1984. 
MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: Novas Aplicações com Microcomputadores. São Paulo: Makron Books, 1988. 
RIOS, Emerson. Processamento de Dados e Informática: conceitos básicos. São Paulo: Editora Ática, 1990. 
 

 



 60 

 



 61 

Componente Curricular: Língua Inglesa Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa:  CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: Língua Portuguesa Período: 5º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os Prof. 

da Educ. 
Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Prof. da  
Área de 
Ciências 

Na 
Formação 
Espec. dos 

Prof. da 
Área de 
Ciências 

Do Componente 

Voz Passiva. Modo Imperativo, Modais 
(May-Must-Shoud-Will) 

Preposição+ING form; comparativo de 
superioridade; Grupo Nominal; Verbos no 
Infinitivo+Imperativo para demonstrar 
finalidade; While+Verbo+ING form para ligar 
duas orações de ação simultânea; prefixos, 
sufixos, Voz Passiva, Voz Ativa; 
Preposições; Can be Superlativo; 

Formação de palavras; conjunções; Present 
perfect Tense; If-Clauses; Sinônimo e 
antônimo; 

Linguagem Descritiva, Shoud, imperativo, 
Presente simples, When, If-Clauses; 

Final ING em palavras que indicam 
processo, ação ou atividade, Modais (shoud, 
shall, must; would, may), Before-After-
While+Verb ING, imperativo; 

2; 9 e 13  
 

 
 
 
 
 

 1- Ler e interpretar textos técnicos e 
literários, na área de Ciências, de 
modo que possa enfrentar os desafios 
da Língua Inglesa no mundo 
contemporâneo, como sujeito ativo, 
criativo e crítico, bem como interpreta-
los em situação comunicativa 
concreta 
2- Compreender o papel hegemônico 
que algumas línguas desempenham 
em determinado momento histórico; 
3- Acessar bens culturais da 
humanidade construídos para as 
ciências em outras partes do mundo; 
4-Utilizar a linguagem nas situações 
de comunicação, tendo como base os 
conhecimentos da língua materna. 

Bibliografia: 
BROWN, D. H.; Teaching by Principles: Na Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Halls Reagents, 
1994. 
GRELLET, F.; Developing Reading Skills. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
HUTCHISON, T & WATERS, A.; English for Specific Purpose. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 
HUTCHISON, T & WATERS, A.; ESP at the Crossroad. English for Specific Purposes. Estados Unidos: Corvallis, Oregon 
University State, 1980. 
NUNAN, D.; Designing Tasks for the Communicative Classroom. United Kingdom: Cambridge University Press, 1998. 
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Componente Curricular: Língua Portuguesa Código: 

CH semestral: 60 h Prática Educativa:  CH semanal: 4 h 

Pré-requisito:  Período: 1º  

Competências Conhecimento 

Comuns a 
todos os 
Prof. da 

Educ. Básica 

Na 
Formação 
Comum a 
todos os 
Prof. da  
Área de 
Ciências 

Na 
Formação 
Espec. dos 

Prof. da Área 
de Ciências 

 

Do Componente 

Noções básicas sobre linguagem;  

Noções básicas sobre texto; 

Noções básicas sobre argumentação; 

Interação verbal e atuação pedagógica; 

Produção textual; 

Revisão de tópicos lingüísticos 
(instrumentais): ortografia, pontuação, 
verbos,concordância e regência etc.     

2; 3; 9; 13 e 
15 

 

 
 
 

 
 

4 1. Compreender textos não literários, 
escritos na Língua Portuguesa; 

2. Compreender a língua portuguesa como 
veículo de comunicaçlão e informação no 
âmbito Técnico-profissional e Cultural 
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Bibliografia: 
BARROS, Diana Luz Pessoa de, Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 1994. 
BASTOS, Lúcia Kopschitz. Coesão e coerência em narrativas escolares. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
BRANDÃO, Helena, H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Editora UNICAMP, 4ª ed. 1995. 
FIORIN, José Luís & SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender melhor o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1995. 
 GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
KATO, Mary A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística. São Paulo: Ática, 3ª ed. 1990. 
KEIMAN. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes, 1989. 
KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Pontes, 1993. 
A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1995. 
MARTINS, Maria Helena (org.). Questões de linguagem. São Paulo: Contexto, 1994. 
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática na escola. São Paulo: Contexto, 1994. 
PÉCORA, Alcir. Problemas de redação. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
POSSETI, Sírio. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins fontes, 1991. 

 

 
 
 
 
 

Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral I 

 

Código: 

CH semestral:  60 h Prática de Ensino: 10h CH semanal: 04 h 

  

Pré-requisito:  

 

Período: 1o  
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Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer e discutir os conceitos de limite, 
continuidade, diferenciabilidade e 
integração de funções de uma variável 
adquirindo assim instrumentos 
necessários para a modelagem 
matemática de problemas nas diversas 
áreas do conhecimento. 
 

 
Funções reais de uma variável. Limite. 
Continuidade. Derivadas. Diferenciais. Estudo 
da variação das funções. Aplicações da 
Derivada. Noções de integral. 

 

 
Bibliografia: 

 
 GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Volume 1, Editora LTC. 2002. 
 LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica, Volume 1, Editora Harbra. 2003. 
 MUNEM, Foulis. Cálculo, Volume 1. Editora Guanabara Dois. 2003. 
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Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral II 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 10h CH semanal: 04 h 

  

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I 

 

Período: 2o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 
Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, discutir e aplicar os Métodos 
de Integração nas diversas áreas do 
conhecimento. 

 
Aplicações de Integral Definida. Funções 
transcendentes. Métodos de Integração. 
Funções Hiperbólicas.  

 

 
Bibliografia: 

 
    GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Volume 2 e 3, Editora LTC. 2002. 
    LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica, Volume 1 e 2, Editora Harbra. 2003. 
    MUNEM, Foulis. Cálculo, Volume 1 e 2. Editora Guanabara Dois. 2000. 
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Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral III 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 10h CH semanal: 04 h 

  

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral II 

 

Período: 3o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, discutir e aplicar o Cálculo 
Diferencial e Integral das Funções de 
várias variáveis nas diversas áreas do 
conhecimento. 

 
Funções de várias variáveis reais. Cálculo 
diferencial de várias variáveis. Gradiente e 
Derivada Direcional. Derivadas Parciais de 
Ordem superior. Máximos e Mínimos. Cálculo 
Integral de Funções de várias Variáveis. 

 

 
Bibliografia: 

 
    GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Volume 2 e 3, Editora LTC.2002. 
    LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica, Volume 3, Editora Harbra. 2003. 
    PINTO, D. e MORGADO, M. C. F. Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis. Editora UFRJ, 1997. 
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Componente Curricular: Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 10h CH semanal: 04 h 

  

Pré-requisito:  

 

Período: 1o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Operar com vetores, bem como utilizá-los 
na resolução de problemas nas diversas 
áreas do conhecimento, além de trabalhar 
com retas planos e representa-los 
graficamente. 
 

 
Coordenadas. Propriedades e Álgebra de 
Vetores. Geometria Analítica. 

 

 
 Bibliografia: 
    BOULOS, Paulo e CAMARGO, Ivan de. Introdução à Geometria Analítica no Espaço. Makron Books. 2004. 
    LIMA, Roberto de Barros. Elementos de Álgebra Vetorial. Editora Nacional. 1972. 
    NATHAN, Moreira dos Santos. Vetores e Matrizes. LTC. 2002. 
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Componente Curricular: Álgebra Linear  

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino:   CH semanal: 04 h 

  

Pré-requisito:  

 

Período:  6º  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, entender e utilizar as relações 
entre sistemas de equações lineares, 
matrizes, determinantes, vetores, 
transformações lineares, autovalores e 
autovetores. 
 

 
Matrizes. Determinantes. Sistemas Lineares. 
Espaços vetoriais. Transformações lineares. 
Autovalores e Autovetores.  Diagonalização 
de operadores. 

 

 
Bibliografia: 
 

    STEINBRUCH, Alfredo. Álgebra Linear. MacGraw-Hill. 1990. 
    CALLIOLI, Carlos Alberto. Álgebra Linear e Aplicações. Editora Atual. 1990. 
    BOLDRINI, José Luis. Álgebra Linear. Editora Harbrar. 1980. 
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Componente Curricular: Física I 

 

Código: 

CH semestral: 75 h Prática de Ensino: 15h  CH semanal: 05 h 

  

Pré-requisito: Cálculo I e Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 

 

Período: 2o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, discutir e compreender os 
fenômenos inerentes às leis de Newton, 
além de conhecer os fenômenos ligados 
ao movimento dos corpos rígidos.  
 

 
Unidades, Grandezas Físicas e Vetores. 
Movimento Retilíneo. Movimento em Duas ou 
Três Dimensões. Leis de Newton e 
Aplicações. Trabalho e Energia Cinética. 
Energia Potencial e Conservação da Energia. 
Momento Linear, Impulso e Colisões. 
Rotação de Corpos Rígidos. Dinâmica do 
Movimento de Rotação.  
 

 
Bibliografia: 
 

    HALLIDAY, Resnick., Física I. LTC. 2001. 
    NUSSENZVEIG, Moysés. Curso de Física Básica. Edgard Biücher. 2003. 
    TIPLER, Paul. Mecânica. LTC. 2003. 
    ALONSO, Finn. Física, Um Curso Universitário. Editora Edgard Biücher. 2000. 
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Componente Curricular: Física II  

 

Código: 

CH semestral: 75 h Prática de Ensino: 15h CH semanal: 05 h 

  

Pré-requisito: Física I  

 

Período: 3o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 

Do Componente 

Conhecer, discutir e compreender os 
fenômenos ligados ao comportamento dos 
líquidos, gases e ondas. 

 
Gravitação. Movimento Periódico. Mecânica 
dos Fluidos. Temperatura e Calor. 
Propriedades Térmicas da Matéria. 1ª e 2ª 
Leis da Termodinâmica. Ondas Mecânicas. 
Interferência de Ondas e Modos Normais. 
Som e Audição. 

 

 
Bibliografia: 
 

    HALLIDAY, Resnick., Física I. LTC. 2001. 
    NUSSENZVEIG, Moysés. Curso de Física Básica. Edgard Biücher. 2003. 
    TIPLER, Paul. Mecânica. LTC. 2003. 
    ALONSO, Finn. Física, Um Curso Universitário. Editora Edgard Biücher. 2000. 
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Componente Curricular:  Física III 

 

Código: 

CH semestral: 75 h Prática de Ensino: 15h CH semanal: 05 h 

  

Pré-requisito: Física II 

 

Período: 4o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 

Do Componente 

Conhecer, discutir e compreender os 
fenômenos de natureza elétrica e 
magnética. além de entender a operação 
de um circuito elétrico e adquirir ainda 
noções básicas de Física Moderna. 
 

 
Carga Elétrica e Campo Elétrico. Lei de 
Gauss. Potencial Elétrico. Capacitância e 
Dielétricos. Corrente Elétrica e Força 
Eletromotriz. Circuito de Corrente Contínua. 
Campo Magnético e Força Magnética. Fontes 
de Campo Magnético. Indução 
Eletromagnética. Ondas Eletromagnéticas. 
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Bibliografia: 
 

    HALLIDAY, Resnick., Física I. LTC. 2001. 
    NUSSENZVEIG, Moysés. Curso de Física Básica. Edgard Biücher. 2003. 
    TIPLER, Paul. Mecânica. LTC. 2003. 
    ALONSO, Finn. Física, Um Curso Universitário. Editora Edgard Biücher. 2000. 
 

 
 
 
 

Componente Curricular: Física Matemática 

 

Código: 

CH semestral: 90 h Prática de Ensino: 15h CH semanal: 06 h 

  

Pré-requisito: Cálculo III 

 

Período: 4o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 

Do Componente 

Conhecer, discutir e aplicar métodos 
matemáticos avançados na resolução de 
problemas aplicados às diversas áreas do 
conhecimento,  
 

 
Analise Vetorial. Equações Diferenciais 
Ordinárias. Equações Diferenciais Parciais. 
Séries. Séries de Fourier. Transformada de 
Fourier. Funções de Variável Complexa. 
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Bibliografia: 

 
    BUTKOV. E. Física Matemática. LTC Editora. 2000. 
    SPINGEL. M.R. Analise de Fourier. Coleção Schaum. Editora. McGraw-Hill do Brasil LTDA.. 2001. 
    ARFKEN. Mathematical Methods for Physical. Academic Press. 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Curricular: Física Moderna 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino: 10h CH semanal: 04 h 

  

Pré-requisito: Física IV 

 

Período: 6o  
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Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, discutir e confrontar os novos 
conceitos propostos no início do século 
XX ressaltando a mudança nos 
paradigmas da Física Clássica. Solucionar 
problemas simples da Teoria da 
Relatividade Restrita e da Mecânica 
Quântica.     
 

 
Teoria da relatividade. Radiação térmica e 
origem da teoria quântica: modelos clássicos 
e empíricos, hipótese de Planck. Fótons: 
Efeito fotoelétrico, natureza dual da radiação 
eletromagnética. Propriedades ondulatórias 
das partículas: Postulado de De Broglie. 
Descoberta do núcleo atômico e o Modelo de 
Bohr para atamos hidrogenóides.  

 

 
Bibliografia: 

 
      EISBERG. Física Quântica. Editora Campus. 2002 
      NUSSENZVEIG, Moisés. Curso de Física Básica 4. Editora Edgard Blücher. 2001 
      HALLIDAY, Resnick e WALKER. Fundamentos de Física 4 . LTC. 2000 
      TIPLER, Paul. Física 3. LTC. 2003 
         

 
 
 
 

Componente Curricular: Mecânica Quântica I 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino:   CH semanal: 04 h 
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Pré-requisito: Física Moderna e Mecânica Clássica 

 

Período: 7o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Dominar o formalismo matemático da 
Mecânica Quântica e ser capaz de utilizá-
lo na solução de problemas simples. 
Compreender os postulados e idéias 
fundamentais da Mecânica Quântica e ser 
capaz de utilizá-los para a análise e 
interpretação de resultados relativos a 
sistemas quânticos simples. 

 
Equação de Schrödinger. Interpretação 
probabilística, estados estacionários. Casos 
elementares: poço de potencial – 
unidimensionais. Oscilador harmônico. 
Desenvolvimentos formais: operadores e 
estados. Postulados da Mecânica Quântica. 
Evolução temporal.  

 

 
Bibliografia: 
 

      GASIOROWICZ. Mecânica Quântica. Editora Guanabara Koogan SA. 2000 
      EISBERG. Física Quântica.  Editora Campus. 2003 
      COHEN. Quantum Mechanics . Volume 1. Jonh Wiley .2000. 
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Componente Curricular: Mecânica Quântica II 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino:   CH semanal: 04 h 

  

Pré-requisito: Mecânica Quântica I Período: 8o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Dominar algumas técnicas de 
aproximação e ser capaz de utilizá-las na 
resolução de problemas; saber descrever 
o comportamento de uma partícula com 
spin. Dominar as noções fundamentais de 
sistemas com mais de uma partícula. 

 
Quantização do Momento Angular: 
harmônicas esféricas. Átomo de hidrogênio: 
soluções da equação radial. 
Degenerescência. Regras de seleção nas 
transições atômicas. Spin e interações 
magnéticas: átomos num campo magnético 
fraco, efeito  Zeeman normal, experiência de 
Stern-Gerlach, spin. 

 
Bibliografia: 
 

      GASIOROWICZ. Mecânica Quântica. Editora Guanabara Koogan SA. 2000 
      EISBERG. Física Quântica.  Editora Campus. 2003 
      COHEN. Quantum Mechanics . Volume 1. Jonh Wiley .2000.          



 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Curricular: Mecânica Clássica 

 

Código: 

CH semestral: 90 h Prática de Ensino:  15h  semestral CH semanal: 06 h 

  

Pré-requisito: Física II e Física Matemática 

 

Período: 5o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, discutir e aprofundar os 
conhecimentos da Física Geral para 
enfrentar situações e problemas que 
requerem um conhecimento sólido e 
atualizado de mecânica.   
 

 
Mecânica newtoniana para uma partícula e 
um sistema de partículas sob a ação de uma 
força central. Oscilações. Sistemas de 
referência inerciais e não inerciais. 
Formulação lagrangeana. Descrição 
hamiltoniana. 
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Bibliografia: 

 
SYMON, K.R. Mecânica. Editora Campus. 1998. 
WRESZINSKY, Mecânica Clássica Moderna. Editora Edusp. 2000. 
ARRION., Jerry e  THORNTON, Stephen. Classical Dynamics. Editora Harcourt. 2003. 
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Componente Curricular: Laboratório de Física I 

 

Código: 

CH semestral: 30 h Prática de Ensino:  CH semanal: 02 h 

Pré-requisito:  

 

Período: 2o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Criar, montar, fazer e elaborar 
experiências de conteúdos tratados na 
Física I, além de elaborar roteiros e 
relatórios.  
 

 
Experimentos de Física I. 

 

 
Bibliografia: 

 
    PEREIRA,  Dárcio. Física dos Experimentos à Teoria.  IBRASA. 1978. 
    SANTOS, Diez. Experiências de Física na Escola.  EDIUPF. 1996. 
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Componente Curricular: Laboratório de Física II 

 

Código: 

CH semestral: 30h Prática de Ensino:   CH semanal: 02 h 

Pré-requisito: Laboratório de Físca I 

 

Período: 3o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Criar, montar, fazer e elaborar 
experiências de conteúdos tratados na 
Física II, além de elaborar roteiros e 
relatórios.  
 

 
Experimentos de Física II. 
 

 
Bibliografia: 

 
    PEREIRA,  Dárcio. Física dos Experimentos à Teoria.  IBRASA. 1978. 
    SANTOS, Diez. Experiências de Física na Escola.  EDIUPF. 1996. 
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Componente Curricular: Laboratório de Física III 

 

Código: 

CH semestral :30h Prática de Ensino:   CH semanal: 02 h 

Pré-requisito: Laboratório de Física II 

 

Período: 4o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Criar, montar, fazer e elaborar 
experiências de conteúdos tratados na 
Física III, além de elaborar roteiros e 
relatórios.  

 
Experimentos em Física III. 
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Bibliografia: 

 
    PEREIRA,  Dárcio. Física dos Experimentos à Teoria.  IBRASA. 1978. 
    SANTOS, Diez. Experiências de Física na Escola.  EDIUPF. 1996. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Curricular: Laboratório de Física IV 

 

Código: 

CH semestral: 30 h Prática de Ensino:   CH semanal: 02 h 
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Pré-requisito:  Laboratório de Física III 

 

Período: 5o  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Criar, montar, fazer e elaborar 
experiências de conteúdos tratados na 
Física III, além de elaborar roteiros e 
relatórios. 

 
Experimentos em Física IV. 

 

 
Bibliografia: 

 
    PEREIRA,  Dárcio. Física dos Experimentos à Teoria.  IBRASA. 1978. 
    SANTOS, Diez. Experiências de Física na Escola.  EDIUPF. 1996. 
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Componente Curricular: Introdução à  Mecânica Estatística 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino:   CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: Física IV e Mecânica Clássica 

 

Período: 6o 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Introduzir conceitos básicos que 
estabeleçam a base da estrutura 
molecular e das propriedades 
termodinâmicas de um sistema 
macroscópico.  
  
 
 

Modelo analítico da termodinâmica de 
equilíbrio. As grandes relações formais da 
termodinâmica. Os enquadramentos da 
termodinâmica clássica; Primeiro e Segundo 
princípios termodinâmicos. Transição de fase. 
Conceitos de macroestado, microestado, 
distribuição. Partículas distinguíveis e 
partículas indistinguíveis. Distribuição de 
Maxwell- Boltzmann, distribuição de Fermi-
Dirac e Bose-Einstein. Conexão com a 
termodinâmica. Entropia e desordem. 
 

 
Bibliografia: 
SALINAS, Sílvio R.A. Introdução à Física Estatística. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo,1999. 
REIF, Federick. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. Ed. McGraw-Hill International Editions.1985. 
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Componente Curricular:  Eletromagnetismo I 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino:  15 h CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: Física IV  

 

Período: 7o 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Usar a análise vetorial como ferramenta a 
disposição do eletromagnetismo 
Enunciar as leis que regem o campo 
magnético. 
 

 

 
Eletrostática. Campo Eletrostática em 
Campos Dielétricos.Energia 
Eletrostática. Corrente Elétrica.  

 
Bibliografia: 

 
MILFORD, Reitz. Fundamentos da Teoria Eletromagnética. Editora Campus. 2000. 
LORRAIN, Eletromagnetism. Princilples and Applications. Ed. Freeman. 2002. 
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Componente Curricular:  Eletromagnetismo II 

 

Código: 

CH semestral: 60 h Prática de Ensino:   CH semanal: 04 h 

Pré-requisito: Eletromagnetismo I 

 

Período: 8o 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da Área 
 

1 a 4 
 
 

Do Componente 

Caracterizar as forças que 
agem num campo magnético 
Analisar Circuitos 
Magnéticos 
Enunciar a Lei de Faraday e 
aplicá-la em situações 
diversas. 
Reafirmar as Equações de 
Maxwell , interpretaando em 
diferentes formas 
Analisar a propagação das 
ondas eletromagnéticas em 
diferentes meios e sua 
aplicação no estudo de 
linhas de transmissão. 
 

 
Campo Magnético de Correntes Estacionárias.Indução 
Eletromagnética.Propriedades Magnéticas da Matéria. 
Energia Magnética. Equações de Maxwell. Aplicações 
das Equações de Maxwell.  

 
Bibliografia: 

 
MILFORD, Reitz. Fundamentos da Teoria Eletromagnética. Editora Campus. 2000. 
LORRAIN, Eletromagnetism. Princilples and Applications. Ed. Freeman. 2002. 
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Componente Curricular: Seminários de Física I, II, III, IV, V e VI 

 

Código: 

CH semestral: 15h Prática de Ensino: 90 h CH semanal: 01h 

Pré-requisito:  

 

Período: a partir do 2º período. 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, discutir e apresentar temas 
relacionados com a evolução dos 
conceitos de Física desde a antiguidade 
até a Física Moderna do século XX. 
 

 
Os temas que serão abordados desde a 
Mecânica newtoniana até temas da Física 
Moderna do século XX. 
 

 
Bibliografia: 
 
A ser consultada 
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Componente Curricular: Monografia I e II 

 

Código: 

CH semestral:  Prática de Ensino:   CH semanal:  

Pré-requisito: Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II 

 

Período:  7º  e 8º Períodos 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
 

 
 

Do Componente 

  
 

 
Orientação para o desenvolvimento de 
atividades e a elaboração de uma monografia 
de fim de curso. O conteúdo desses trabalhos 
é amplo, sendo o tema específico de livre-
escolha dos alunos, desde que tenha 
vinculação com a prática de sala de aula no 
ensino de 1o e  2o  graus, ou a outras 
instâncias da educação científica. Deve 
incluir justificativa do tema e um 
levantamento das contribuições já existentes 
sobre o assunto. Deve apresentar objetivos e 
estratégias claras, assim como o 
desenvolvimento e conclusões. 
 

 
Bibliografia: A  ser consultada 
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Componente Curricular:  Física IV 

 

Código: 

CH semestral: 75h Prática de Ensino:  15 h CH semanal: 05 h 

Pré-requisito: Física III 

 

Período: 5o 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer, Discutir e analisar os 
fenômenos luminosos quanto à natureza e 
aplicações tecnológicas nas diversas 
áreas de conhecimentos. 

 
Natureza e Propagação da Luz. Ótica 
Geométrica. Instrumentos Geométricos. 
Interferência e Difração.  

 
Bibliografia: 

 
    HALLIDAY, Resnick., Física I. LTC. 2001. 
    NUSSENZVEIG, Moysés. Curso de Física Básica. Edgard Biücher. 2003. 
    TIPLER, Paul. Mecânica. LTC. 2003. 
    ALONSO, Finn. Física, Um Curso Universitário. Editora Edgard Biücher. 2000. 
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Componente Curricular:  Estatística e Probabilidade 

 

Código: 

CH semestral: 30 h Prática de Ensino:  CH semanal: 02 h 

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral III 

 

Período: 4º  

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Analisar e discutir dados de fenômenos 
aleatórios através de testes, desvios, 
erros e outros tratamentos estatísticos. 

 
Estruturas matemáticas. Relações discretas: 
Princípio de contagem, experimentos 
aleatórios, representações gráficas, 
distribuição, testes, desvios, erros etc. 
 

 
Bibliografia:  
 

         1- ROCHA, Marcos Vinícius. Curso de Estatística. IBGE. 3a. ed. 2000 
         2- SPIEGEL, R. Murray. Estatística. Mc Graw Hill do Brasil, 1971. 
         3- MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à Estatística. Livros Técnicos e  
                    Científicos S/A. 
         4- STEVSON, William J. Estatística aplicada à Administração. Harper e How 
                   do Brasil, 1981. 
         5- LIPSCHUTZ, Seymur. Probabilidade: Mc Graw Hill do Brasil, 1972. 
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Componente Curricular 

INFORMÁTICA APLICADA I  / 5° Período 
CH: 60h 

Prática Educativa:  

 

Pré-requisitos: Informática Educacional 

Competências 

Conhecimentos Da área 
de 

formação 
Do Componente 

 
 

1. Conhecer os conceitos e 
componentes de um 
sistema computacional; 

2. Definir linguagens de 
programação analisando 
os ambientes 
computacionais e seu 
desenvolvimento. 

Visão Geral da Computação. 

Computadores: estrutura funcional, periféricos, organização básica da UP, tipos de 
instruções. 

Sistemas: componentes de um sistema, hardware e softwares mais utilizados. 

Aplicativos: Editores de texto, Planilhas Eletrônicas, Programas de Apresentação. 

Introdução à Programação em uma Linguagem de Alto Nível. 
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Bibliografia 
 
Brookshear, J. Glenn / Lee, Cheng Mei. Ciência da computação: uma visão abrangente. Bookman. 5a ed. (1999) Porto 

Alegre. Cdu: 681.3 Cutter: B873c. 
Norton, Peter. Introdução a informática: disco de atividades. Makron Books. (1996) Sao Paulo. Cdu: 681.3 Cutter: 
N886i. 

Velloso, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Campus. 2a ed. (1997) Rio de Janeiro. Cdu: 681.3 Cutter: 
V441i. 

Viana, Mateus Mosca. Fundamentos da informática para universitários. Brasport. (1996) Rio de Janeiro. Cdu: 681.3 Cutter: 
V614f. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=57729
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=57729
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=43620
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=43620
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=37701
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=37701
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=42768
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=42768
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Componente Curricular: 

INFORMÁTICA APLICADA II  /  6° Período 
CH: 60h 

Prática Educativa:  

 

Pré-requisitos: INFORMÁTICA APLICADA I 

Competências 

Conhecimentos Da área 
de 

formação 
Do Componente 

 
 

3. Conhecer os conceitos do 
MatLab e suas 
funcionalidades para o 
Cálculo Numérico. 

4. Usar o MatLab para 
resolução de problemas 
numéricos. 

 Apresentação do MatLab 

 Operações com matrizes 

 Operações com conjuntos 

 Manipulação de vetores e matrizes 

 Funções 

 Gráficos 

 Controle de fluxo 

 Arquivos ".m" 

 Operações com o disco 

 Atividades Práticas com o MatLab 

Bibliografia 
 
MATLAB for Windows User’s Guide, The Math Works Inc., 1991. 
Dongarra J.J., Moler C.B., Bunch, J.R, Stewart, G.W., LINPACK User's Guide, Society for Industrial and Applied 

Mathematics, Philadelphia, 1979. 
Smith, B.T., Boyle, J.M., Dongarra, J.J., Garbow, B.S., Ikebe, Y., Klema, V.C., Moler, C.B., Matriz Eigensystem Routines - 

EISPACK Guide, Lecture Notes in Computer Science, volume 6, second edition, Springer-Verlag, 1976. 
Garbow, B.S., Boyle, J.M., Dongarra, J.J., Moler, C.B., Matriz Eigensystem Roulines EISPACK Gide Extension, Lecture 

Notes in Computer Science, volume 51, Springer-Verlag, 1977. 
Golub, G.H., Van Loan, C.F., Matriz Computations, Johns Hopkins University Press, 1983. 
Ruggiero, M.A.G., Lopes, V.L.R., Cálculo Numéricos - Aspectos Teóricos e Computacionais, Ed. MacGraw-HiII, São 

Paulo, 1988. 
Kreith, F., Princípios da Transmissão de Calor, Ed. Edgard Blücher Ltda., São Paulo, 1977. 
Curso de MATLAB for Windows, Departamento de Engenharia Mecânica, UNESP, Campus de Ilha Solteira. 
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Componente Curricular:  Química Geral 

 

Código: 

CH semestral: 30h Prática de Ensino:   CH semanal: 02 h 

Pré-requisito:  

 

Período: 3o 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Conhecer e discutir os princípios básicos, 
indispensáveis para uma compreensão 
racional do comportamento químico das 
substâncias e sistemas.  
 

 
Conceitos fundamentais da matéria. 
Estrutura atômica. Classificação periódica 
dos elementos. Ligações químicas. 
Reações e funções químicas. 
 

 
Bibliografia: 

 
MAHAN, B. M. & MYERS, R. J. Química:  um curso universitário. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 
RUSSELL, J. B. Química geral. V. 1. 2. ed. São Paulo: McGraw Hill, 1994. 
ATKINS, P. & JONES, L. Princípios de química. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
 

Componente Curricular:  Elementos de Ciências I 

 

Código: 

CH semestral: 75h Prática de Ensino: 15h CH semanal: 05 h 

Pré-requisito:  

 

Período: 1o 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Possuirá uma postura investigativa em 
torno dos problemas educacionais e os 
específicos da área de Física, tendo em 
vista contribuir de forma segura, 
competente e criativa, com o processo 
educativo escolar, no âmbito do ensino 
fundamental. 
 

 
A ser definida 

 
Bibliografia: 
 
A ser definida. 
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Componente Curricular:  Elementos de Ciências II 

 

Código: 

CH semestral: 75h Prática de Ensino: 15h CH semanal: 05 h 

Pré-requisito: Elementos de Ciências I 

 

Período: 2o 

Competências Conhecimento 

Núcleo de 
Formação 

Básica 
Comum 

 
 

1 a 7 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

Comum 
 
         1 a 6 

Núcleo de 
Formação 

Específica da 
Área 

 
1 a 4 

 
 

Do Componente 

Possuirá uma postura investigativa em 
torno dos problemas educacionais e os 
específicos da área de Física, tendo em 
vista contribuir de forma segura, 
competente e criativa, com o processo 
educativo escolar, no âmbito do ensino 
fundamental. 
 

 
A ser definida 

 
Bibliografia: 
 
A ser definida. 
 
 



 103 

 
 
15. EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 
 
Educação de Jovens e Adultos 

 
A disciplina Educação de Jovens e Adultos, na interação com as 

demais da área pedagógica, pretende realizar a partir de um resgate histórico a 
análise da participação do poder político e dos movimentos sociais nas políticas de 
Educação de jovens e adultos no Brasil e, em particular no Maranhão, avançando 
para o entendimento das novas tendências com base no estudo de concepções 
teórico-metodológicas da educação na referida faixa etária, numa perspectiva de 
educação popular centrada na experiência sócio-cultural, no trabalho, na construção 
de conhecimentos e na metodologia investigativa. Para tanto, torna-se necessário o 
conhecimento das especificidades presentes na vida dos alunos a partir da 
aquisição dos conhecimentos sobre o desenvolvimento humano e a forma como 
cada cultura caracteriza as faixas etárias da juventude e adultice; destacando a 
influência da interação dos aspectos biológicos, psico-sociais, culturais, econômicos 
e políticos no processo de aprendizagem. 

 
Psicologia da Educação 

 
O entendimento do processo evolutivo do ser humano, dar-se-á a partir 

das diferentes concepções construídas historicamente acerca do desenvolvimento 
ontogenético em seus aspectos: motores, cognitivos, afetivos, sexuais e sociais. 
Dentre as concepções dar-se-á destaque a epistemologia genética e a sua forma de 
explicar o processo de construção cognitiva e afetiva do sujeito na relação com o 
objeto do conhecimento. Será enfatizada também, a compreensão do 
desenvolvimento humano segundo a concepção materialista histórica do psiquismo, 
considerando a importância do processo interativo na aprendizagem do sujeito. A 
disciplina articulará teoria e prática a partir do conhecimento de experiências 
educativas, refletindo sobre o pressuposto psicológico que as respaldam, 
vivenciando propostas alternativas inovadoras na própria sala de aula e em outros 
espaços educativos. 

 
Educação Especial 

 
Na perspectiva de valorizar o processo de inclusão como conquista da 

cidadania, a disciplina pretende refletir de forma crítica questões ético-politico-
educacionais da ação do educador e de outros agentes sociais no processo de 
educação e integração desses indivíduos. Nesse sentido, realizar-se-á, de forma 
interdisciplinar, o estudo dos fundamentos filosóficos, históricos, sociais e psico-
pedagógicos que norteiam o atendimento educacional às pessoas portadoras de 
necessidades educativas especiais, possibilitando assim elementos que favoreçam a 
intervenção dos alunos na realidade escolar. 
 
História e Filosofia da Educação I 

 
Priorizando uma metodologia que possibilite a relação teoria e prática 

de modo mais efetivo, a disciplina visa realizar exercício da reflexão acerca dos 
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conhecimentos de Filosofia, Educação, Ideologia e Cultura, possibilitando o 
entendimento das relações existentes entre estas categorias, demonstrando através 
do contexto histórico os fatores que determinam o desenvolvimento do processo 
educacional, com base nos interesses sócio-culturais, políticos e econômicos 
evidenciados na sociedade. 
 
História e Filosofia da Educação II 

 
A disciplina busca realizar uma analise reflexiva acerca das ideologias 

do liberalismo e do neoliberalismo visando compreender o modo como as referidas 
ideologias influenciam e podem ser evidenciadas no processo educacional à luz das 
diferentes tendências pedagógicas, atribuindo destaque aos problemas enfrentados 
pela educação na contemporaneidade. 
 
Didática 

 
A disciplina pretende contribuir para a formação do professor mediante 

o exame das especificidades do trabalho docente-pedagógico no contexto escolar. 
Para tanto, propõe: a análise e contextualização da organização do processo 
ensino-aprendizagem em articulação com as diversas correntes filosóficas e 
tendências pedagógicas; a discussão do processo ensino-aprendizagem e dos 
componentes básicos que garantem a sua organização e funcionamento, bem como 
seus reflexos no cotidiano da sala de aula. A pedagogia interdisciplinar deve nortear 
o processo de desenvolvimento da disciplina, tanto como elemento de reflexão 
teórica como metodológica, estabelecendo o elo entre teoria e prática. O 
planejamento educacional e em especial o de ensino busca na dinamicidade e 
criatividade a possibilidade de construir propostas inovadoras que contemplem um 
fazer pedagógico interdisciplinar e contextualizado. Nesta perspectiva, as 
competências constituem o foco da formação. 
 
Língua Portuguesa 

 

Noções básicas sobre linguagem: reconhecendo a linguagem como 
processo de interação e a sua imprescindibilidade para a atuação pedagógica; 
Noções básicas sobre texto: reconhecendo o papel dos elementos lingüísticos, do 
contexto sócio-histórico e dos mecanismos lógico-semânticos para os 
procedimentos de leitura e de produção textual; Noções básicas sobre 
argumentação: caracterizando os discursos expositivo e argumentativo; Interação 
verbal e atuação pedagógica: identificando os elementos característicos do discurso 
científico e do discurso pedagógico, suas condições de produção e estratégias de 
interação; caracterizando as marcas de oralidade (oratória) no discurso pedagógico. 
Produção textual planejando e reproduzindo textos argumentativos, resumos, 
resenhas e relatórios. Revisão de tópicos lingüísticos (instrumentais): ortografia, 
pontuação, verbos, concordância e regência etc. 

 

Política Educacional e Organização da Educação Básica 

 

A disciplina propõe realizar, com um tratamento contextualizado e 
interdisciplinar, a análise critica do processo histórico e elaboração das políticas 
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educacionais, a partir da década de 30 até os dias atuais, a reflexão sobre o 
processo de contextualização e a organização da Nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, bem como a discussão das diretrizes e bases que orientam a 
organização e funcionamento do sistema educacional brasileiro, evidenciando as 
diretrizes e parâmetros curriculares nacionais que fornecem as bases para a 
estruturação do processo didático do Ensino Fundamental e Médio, no contexto 
nacional e maranhense. 

 

Sociologia da Educação 

 

De modo interdisciplinar e contextualizado, a disciplina focaliza as 
contribuições sociológicas para o estudo do processo educativo. Para tanto, analisa 
a evolução do pensamento sociológico face as correntes que colaboraram para a 
sistematização da sociologia enquanto ciência, resgatando os enfoques teóricos, e 
seus respectivos autores. Visa compreender também a relação entre educação e 
sociedade, discutindo as teorias que explicam a função reprodutora ou 
transformadora do processo educativo escolar. O conjunto dos assuntos será 
trabalhado fomentando-se a pesquisa, possibilitando ao aluno enquanto sujeito do 
processo, observar, investigar, compreender e intervir na realidade educativa e 
social em que se acha inserido. 

 

Educação Indígena 

 

Esta disciplina se propõe realizar um resgate da história brasileira 
valorizando a diversidade sócio-cultural, tendo em vista o preceito constitucional que 
defende o respeito às diferenças oriundas da variedade de grupos étnicos, com 
saberes, culturas e sistema lingüístico específicos. A referida valorização dar-se-á 
mediante o conhecimento das concepções de homem e mundo que norteiam as 
formas de organização social, política, cultural, econômica e religiosa dos povos 
indígenas. Sem esquecer de analisar também os fatores determinantes para os 
principais problemas enfrentados por esta coletividade, concernentes a demarcação 
e garantia dos seus territórios. Para tanto, será utilizada uma metodologia pautada 
na reflexão e análise de situações diversas, sustentada em um conjunto de saberes 
que possibilitem a efetivação dos objetivos na disciplina. 

 

Metodologia da Investigação Educacional 

 

A disciplina pretende discutir os tipos de conhecimento, a relação 
existente entre eles e a contribuição dos mesmos no processo de construção do 
saber, destacando os principais tipos de pesquisa, com seus respectivos aspectos 
lógicos e práticos que possibilitam o desenvolvimento do trabalho científico, bem 
como, a apropriação dos elementos teóricos para a elaboração de projetos de 
pesquisa, através de uma metodologia que permita aos discentes a compreensão 
do processo de produção nas ciências através da discussão, da observação, da 
investigação, da compreensão e da intervenção na realidade. É fundamental que o 
professor em formação conheça, compreenda e saiba utilizar a pesquisa científica 
como um recurso do qual deverá lançar mão permanentemente em sua atuação 
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futura como profissional, devendo portanto dominar as etapas de execução da 
pesquisa educacional e da prática da pesquisa na educação.  Compreenda a 
pesquisa como  princípio científico e educativo. 

 

Avaliação Educacional 

 

O estudo deste componente permitirá a análise em torno do que vem a 
ser medida e avaliação, de modo que, os futuros professores percebam a diferença 
e as conseqüências que essas duas ações trazem ao processo educativo. A partir 
das conclusões acerca dos limites e possibilidades dessas ações, os professores 
entenderão o verdadeiro sentido, características e finalidades da avaliação no 
trabalho educativo, bem como, as diferentes formas e instrumentos ao alcance do 
professor a fim de verificar os resultados alcançados com a tarefa educativa 
desenvolvida. 

 

Prática Educativa e Estágio Supervisionado 

 

O desenvolvimento da Prática Pedagógica se dará de forma 
processual, aprofundando-se em cada período. Inicialmente ela se desenvolverá 
transversalmente, ou seja,  vivenciada no interior dos componentes curriculares até 
a metade do curso. Nesta perspectiva, os componentes curriculares que integram os 
quatro núcleos da formação se articularão com as questões específicas da prática 
docente, de forma simulada, problematizada ou vivenciada, em torno das situações 
e problemas relativos ao processo educativo global, em diferentes momentos e 
espaços curriculares, de modo a formar competências e atitudes próprias da prática 
pedagógica. O estágio supervisionado se concretizará nas escolas de educação 
básica oportunizando aos professores em formação experiências concretas em 
torno da educação de crianças e jovens; a maneira como se aprende e como se 
ensina nas escolas, possibilitando uma comparação com os saberes assimilados na 
formação e a prática pedagógica real e a sua intervenção de forma crítica e 
construtiva nessa realidade.  As experiências pessoais e profissionais acumuladas 
pelo professor-estagiário serão igualmente valorizadas e utilizadas como objeto de 
ensino e aprendizagem no processo formador. 

 

Língua Inglesa 

 

A língua inglesa esta inclusa no rol das disciplinas dos Cursos de 
Licenciatura como uma necessidade de aperfeiçoamento da formação do futuro 
profissional, que precisa dominar pelo menos a habilidades da leitura em Inglês, em 
função da vasta publicação de livros, periódicos, manuais de instrução da área, em 
que a comunicação, tanto oral quanto escrita, acontece neste idioma. 

As línguas estrangeiras, que por muitas vezes foram consideradas 
como disciplinas pouco relevantes, adquirem agora a configuração de disciplina tão 
importante como qualquer outra do currículo, propiciando a integração do aluno num 
mundo globalizado, tendo o professor que garantir a sua utilização em situações 
reais do estudo e trabalho profissional, pois os alunos necessitam de constantes 
atualizações do processo técnico-científico na sua área específica de conhecimento. 
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Em todo o trabalho pedagógico com vista à leitura e interpretação de 
textos técnicos e literários, serão utilizados bibliografias e textos avulsos na área de 
Ciências, Matemática e Informática, respeitados os princípios da profissionalização 
e da contextualização do trabalho pedagógico. 

 
 Física Geral: Física I,II,III e IV/Seminários e Laboratórios 
 
  Abordagem dos conceitos, princípios e aplicações de todas as áreas da 
Física, contemplando prática de laboratórios e seminários, e introduzindo o Cálculo 
Vetorial e Geometria Analítica, Álgebra Linear e o Cálculo Diferencial e Integral como 
parte da linguagem matemática para sua completa formulação. 
 
Física Clássica 
 
  Os Conhecimentos abordados envolvem conceitos e teorias 
estabelecidas, em sua maior parte, antes do Século XX englobando os formalismos 
de Lagrange e Hamilton da Mecânica e suas aplicações, os fenômenos 
eletromagnéticos e os princípios da Termodinâmica e Mecânica Estatística. 
 
Física Moderna 
 
  Os conhecimentos abordados envolvem conceitos e teorias desde o 
início do Século XX até o presente, compreendendo desde a teoria da Relatividade, 
teoria Quântica, Atômica e Molecular e respectivas aplicações. 
 
 
Cálculo Diferencial e Integral I, II e III. 
 
             Os assuntos abordados nos cálculos I, II e III permitirão aos estudiosos 
utilizar esta poderosa ferramenta na resolução de problemas nas mais diversas 
áreas do conhecimento..Nessa abordagem serão desenvolvidos conteúdos, tais 
como: limites e aplicações, derivadas, regras de derivação e aplicações, integral, 
regras de integração, teorema fundamental do cálculo, integrações de superfícies, 
teoremas de Stokes, Green, Gauss e aplicações. Veremos que o progresso da 
ciência e tecnologia, durante os últimos séculos, deve-se em grande parte ao 
desenvolvimento do ramo da Matemática conhecido por Cálculo Diferencial e 
Integral. Os tópicos selecionados deverão ser específicos para cada área. 
 
Álgebra Linear 
 
 Esta disciplina terá como foco a solução de um problema que poderá não ser 
verdadeira em um conjunto e ser em outro. Nessa abordagem desenvolveremos os 
estudos dos espaços vetoriais (produto interno), transformações lineares, 
diagonalização, autovalores e autovetores que darão sustentabilidade a várias 
aplicações nas mais diversificadas áreas do conhecimento.   
 
Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 
 
 Esta disciplina permitirá aos estudiosos escrever de forma simplificada e 
conveniente expressões muito complexas tal como ocorreu na mecânica celeste e 
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no estudo dos movimentos corpos rígidos. As equações de Maxwell são 
apresentadas de forma compacta e elegante quando se tem conhecimentos de 
vetores, campos, derivadas e integrais de campos e teoremas de Gauss e Stokes, 
assim também os estudos de retas, planos e cônicas facilitam o entendimento dos 
movimentos dos planetas e satélites artificiais, por exemplo.     
 
Estatística e Probabilidade 
 
 Nesta disciplina daremos ênfase aos estudos de algumas estruturas 
matemáticas e relações discretas, isto é, o princípio de contagem, experimentos 
aleatórios, representações gráficas, distribuições, testes, desvios, erros etc. Estes 
assuntos são de grande importância em ciências como a Física, Química, 
Informática e Biologia. Na Biologia, por exemplo, tem problemas relacionados com a 
Genética, principalmente em análise de grandes populações de indivíduos. Na 
Química, dificilmente os resultados de uma análise química são coincidentes, 
apresentam normalmente alguns desvios, estes desvios são frutos de uma operação 
mal sucedida pelo o analisador ou erro de equipamento, ou do próprio método de 
análise. Portanto faz-se necessário quando se dispõe de um conjunto de dados 
fazer análise de desvio padrão e outros tratamentos estatísticos o quanto o resultado 
encontrado tem significado ou deve ser desprezado. 
 
 Ainda com relação aos conteúdos a serem abordados nas disciplinas deverão 
ser discutidos, sempre que possível, a partir da localização histórica, isto é, 
mostrando ao aluno em qual época contexto o conhecimento foi construído. Nesse 
sentido, deve ser enfatizado que o conhecimento é provisório ao que se conhecia na 
época.  
 
 Os conteúdos das disciplinas devem estar articulados com os 
desenvolvimentos atuais da Física e outras ciências, permitindo aos alunos 
relaciona-los com atividades cotidianas e compreender as descobertas e avanços 
tecnológicos dos dias de hoje.  
  
 Os conhecimentos  deverão ser apresentados de forma a valorizar a 
curiosidade e o questionamento dos alunos. É importante levar-se em conta as 
concepções prévias dos alunos sobre essas questões.  
 
 
Elementos de Ciências I  
 
 A ser definida 

 
 

Elementos de Ciências II 
 
 A ser definida 

 
 
 

 
 



 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O S 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

ANEXO I 
 
 

ESTRUTURA OPERACIONAL DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

6.º Período – Estágio supervisionado I - 120 horas 

 40 h (quarenta horas), etapa introdutória, realizada na instituição formadora, 
destinada as orientações e fundamentos acerca das normas 
regulamentadoras do estágio, sobre os planos e projetos de investigação 
educacional, orientações para elaboração do memorial do estágio, 
orientações com vista ao processo de conhecimento da realidade escolar e à 
elaboração da proposta de monografia, revisão teórica sobre a organização 
política da educação básica (LDB, DNC’s, PCN’s); 

 60 h (sessenta horas) para o estágio nas escolas de educação básica, para 
vivência escolar dos diferentes aspectos do cotidiano da escola, visando o 
conhecimento de sua estrutura e funcionamento e a definição de seu objetivo 
de estudo para efeito de trabalho monográfico; 

 20 h (vinte horas) para as atividades finais do Estágio Supervisionado I, sendo 
10 h (dez horas) para elaboração do memorial e 10 h (dez horas) para 
exposições e/ou apresentação das experiências do estágio. 

 
Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em 
referenciais teóricos. 
 
7.º Período – Estágio supervisionado II - 120 horas 

Etapa da Observação Participante 

 30 h (trinta horas) para as orientações e fundamentação teórica da ação de 
observação sistemática da atividade docente na educação básica, instruções 
para a elaboração do memorial, discussão e orientações em torno do projeto 
pedagógico das escolas e a participação dos estagiários neste, assim como, 
as múltiplas possibilidades de atuação em outras atividades da escola, estudo 
e discussão das políticas inclusivas ou reforço da exclusão. Nesta etapa o 
estagiário também desenvolve as atividades do seu trabalho monográfico; 

 70 h (setenta horas) para observação sistemática da atividade docente e 
participação em outras dimensões de atuação profissional; 

 20 h (vinte horas) para as atividades finais do Estágio Supervisionado II, 
sendo 10 h (dez horas) para elaboração do memorial e 10 h (dez horas) para 
exposições e/ou apresentação das experiências do estágio. 

  
Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em 
referenciais teóricos. 

 
8.º Período – Estágio supervisionado III - 165 horas 

Etapa com ênfase na Regência Compartilhada. 

 40 h (quarenta horas) para o treinamento dos estagiários através de 
microaulas; 

 90 h (noventa horas) para a regência compartilhada onde cada estagiário 
deverá cumprir até o mínimo 30 (trinta) aulas na educação básica, as horas 
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restantes destinam-se ao planejamento das aulas, apoio ao trabalho do 
docente, participação em outras atividades da escola; 

 35 h (trinta e cinco horas) para as atividades finais do estágio Supervisionado 
III, sendo 10 h (dez horas) para a elaboração do memorial e 15 h (quinze 
horas) para o planejamento e realização do seminário de apresentação das 
experiências do estágio, 10 h (dez horas) para avaliação do estágio 
conjuntamente pela instituição formadora e a escola-campo. 

 Os estagiários que exercem atividades docentes poderão solicitar redução de 
carga horária do estágio da maneira seguinte: 40 h (quarenta horas) no 
Estágio Supervisionado I, 60 h (sessenta horas) no estágio supervisionado II 
e 80 h (oitenta horas) no estágio supervisionado III. 

 
Memorial – relato das experiências e atividades do estágio, com base em 
referenciais teóricos. 
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ANEXO II 

 
MEMORIAL 

 
 
                  Ao final de cada etapa do Estágio, os professores em formação terão que 
apresentar aos seus supervisores um Memorial onde  registrarão todas as atividades 
vivenciadas no período. Além de ser um documento de registro é também um 
instrumento de avaliação, por seu caráter dinâmico e processual estimula a auto-
reflexão, o diálogo consigo próprio, visando o seu crescimento e  desenvolvimento 
profissional. 
 

O Memorial compreenderá o conjunto das experiências vivenciadas 
pelos alunos durante a  realização do estágio supervisionado, sendo que a sua 
construção dar-se-à desde o início da disciplina, devendo o aluno organizar todo o 
registro das impressões pessoais e críticas acerca do estágio, enfim, tudo que esteja 
relacionado à suas atividades como estagiário. 

 
A idéia do memorial aqui concebida não consiste numa simples 

transcrição das atividades, formando uma coleção de dados, antes disso,      
permitirá o conhecimento do percurso feito pelo aluno, de tal forma que possibilite 
uma  apreciação da experiência vivenciada a partir da  auto-avaliação e crítica, de 
forma sistemática e organizada, realizada por ele, garantindo um diagnóstico para o 
supervisor e para ele próprio, em torno dos  avanços, das limitações, e em que 
medida essas vivências foram relevantes para si e para a prática profissional.   

 
A construção do Memorial implica o relato das experiências e 

atividades do estágio com base em referenciais teóricos.  Possibilita ao aluno refletir 
sobre suas ações, exercitando a prática reflexiva e investigativa de suas próprias 
ações. 

 
A forma de organização do Memorial pode ser pessoal, contudo, 

alguns elementos são essenciais, como por exemplo: 
a) Capa ou folha de rosto; 
b) Parte textual: Apresentação do memorial, na qual constará uma 

parte introdutória contemplando os objetivos do relato e a 
importância do estágio para o aluno; o desenvolvimento que 
compreenderá as principais atividades desenvolvidas no período, 
apresentadas a partir da análise à luz das teorias pelo aluno e a 
conclusão, dando destaque as principais experiências vividas 
durante o estágio, fazendo recomendações e propondo alternativas 
de melhorias na etapa de formação; 

c) Anexos devidamente organizados. Constituem-se anexos:  projetos, 
relatos, textos, anotações de experiências, fotografias, dados 
estatísticos etc. 

d) Bibliografia. 
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ANEXO III 
 
 
ATIVIDADES ACADÊMICAS INDEPENDENTES DE ESTUDO E TRABALHO /200 
HRAS 
 

A formação dos professores desenvolve-se basicamente em sala de 
aula. Visando a amplicação do universo cultural dos mesmos estas poderão ser 
oferecidas pela instituição formadora ou buscada pelos próprios alunos consitituindo 
as atividades acadêmico-científico-culturais, desde o primeiro período da formação 
até a integralização das 200h (duzentas horas). 
 

O acompanhamento e controle dessas atividades estarão sob a 
responsabilidade do Coordenador do Núcleo de Prática Pedagógica e do Supervisor 
de Estágio, mediante a apresentação do portifólio contendo documentos que 
comprovem a participação nas atividades. 
 

Classificação e cargas horárias correspondentes 
 

Publicações: 
Livro – 50 h 
Artigo em livro – 30 h 
Artigo em revista – 30 h 
Artigo em Jornal – 15 h 
Anais – 15 h 
 
Eventos científicos até o máximo de 50 horas, de acordo com a carga horária 
do evento.  
 
Congressos 
Seminários 
Apresentações de trabalho 
Encontros 
Exposições 
Feira de Ciência 
Simpósios 
Mesas Redondas 
Conferências 
Palestras 
 
Atividades de Iniciação Científico-Investigativa 
 
Projeto de Pesquisa avaliado 30 horas 
Relatório de Pesquisa avaliado 30 horas 
Participação em grupo de pesquisa 30 horas 
Desenvolvimento de pesquisa 30 horas 
Proposta de trabalho monográfico 30 horas 
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Atividades da Prática Profissional 
 
Estágio Curricular Supervisionado 
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ANEXO IV 

 
FLUXOGRAMA DO TRABALHO MONOGRÁFICO 
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ANEXO V 
 
 
COLEGIADOS DE CURSO 

 
Tendo em vista atender o que está previsto no projeto pedagógico dos 

cursos de Licenciatura, serão constituídos Colegiados de Curso, cujas as funções 
coincidem com as competências propostas no Regimento Geral do CEFET-MA. 

 
 COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO: 
 
I – estabelecer as diretrizes e objetivos gerais dos cursos; 
II – elaborar e reformular seu Regulamento; 
III – proceder à organização curricular dos cursos, estabelecendo o elenco e a 
seqüência das disciplinas, sugestões de ementas, os respectivos créditos e as 
atividades obrigatórias, obedecendo aos currículos mínimos, encaminhando para 
apareciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
IV – escolher os Coordenadores de Curso;  
V – elaborar e/ou aprovar normas complementares relativas à organização e 
funcionamento dos cursos, submetendo-as à homologação do Conselho de Ensino,   
Pesquisa e Extensão; 
VI – formular, anualmente, proposta sobre o número de vagas para os cursos, 
submetendo-a à apreciação do Diretor de Ensino e à aprovação do CONSEN; 
VII – deliberar sobre questões relativas à vida acadêmica, tais como: cancelamento 
de matrícula, trancamento ou adiamento de inscrição, transferência, aproveitamento 
de estudos, reopção de curso, revalidação de diploma, jubilamento de alunos e 
outros; 
VIII- decidir sobre infrações disciplinares estudantis, bem como recursos ou 
representações de alunos referentes a assuntos didático-pedagógico; 
IX – opinar e/ou decidir sobre matérias do interesse do curso que lhe seja 
encaminhadas;  
X – deliberar sobre medidas “ad referendum” adotadas pelo  coordenador de cursos; 
XI – propor ao Diretor de Ensino,  com a aprovação pelo voto secreto de dois terços 
de seus integrantes, a destituição do coordenador de curso; 
XII – constituir comissões para emitirem parecer sobre matéria suscitada pelo Chefe 
de Departamento de Ensino correspondente; 
XIII – submeter à apreciação e homologação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, proposições e decisões que julgue necessárias; 
XIV – desempenhar outras atividades correlatas. 
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ANEXO VI 

 
                CORPO DOCENTE – DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 
 
 
 

 
1. Aranaí Rabelo da Costa – Mestrando/UNICSUL-SP 

 
2. Paulo Wilson Mauriz – Doutor/UFRN 

 
3. Emilson Santana Guimarães – Doutor/UFRN 

 
4. Pedro dos Remédios Ribeiro – Doutor/UFC 

 
5. João Batista Almeida – Doutor/UFC 

 
6. Vicente de Paulo Borges Marques – Doutor/UFSCar 

 
7.  Hênio Henrique Aragão Rego / Doutor - UFRN 

 
8.  José Joaquim de Souza Melo – Doutor/UFSC 

 
9.  Aluísio Alves Cabral Júnior – Doutor/UFSCar 

 
10.  Francisco de Assis Miranda Filho – Mestre/UFRN 

 
11.  Ronivaldo Castro Pacheco – Mestre/UFPA 

   
12.  Samir Silva Coutinho – Doutor/UNICAMP  

 
13.  Márcio da Silva Tavares – Doutor/UFC 

 
14.  Fábio Henrique Silva Sales – Doutor/UFRN 

 
15.  Lígia Cristina Ferreira Costa – Mestre/IFMA 

   
16.   Antônio Soares dos Anjos Filho – Doutor/UFRN 
 
17.   Raimundo Bezerra Macedo Filho – Doutor/UFC  

 


