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DADOS GERAIS

Quadro 1. Dados gerais do curso de Licenciatura em Física a Distância

NOME DO CURSO LICENCIATURA EM FÍSICA

HABILITAÇÃO Licenciado em Física 

DESCRIÇÃO DO CURSO

O  curso  habilitará  os  estudantes  na  Licenciatura  em 
Física.  O estudante  licenciado em Física  estará  apto a 
lecionar a disciplina Física na Educação Básica em todos 
os seus níveis e modalidades. 

DATA DE 
IMPLANTAÇÃO DO 

CURSO
2012

REGIME ACADÊMICO Periodização semestral.

NÚMERO DE VAGAS A se definer

MODALIDADE Curso a distância semipresencial com encontros 
presenciais periódicos aos sábados.

NÚMERO DE TURMAS A se definer
REGIME DE 
MATRÍCULA Semestral

DIMENSÃO DAS 
TURMAS

Aulas teóricas: até 50 alunos;
Aulas práticas: até 25 alunos

REGIME DO CURSO Sistema de créditos.

DURAÇÃO MÍNIMA DO 
CURSO 4 (quatro) anos.

TOTAL DE CRÉDITOS 183 créditos.

CARGA HORÁRIA 2745 horas.



APRESENTAÇÃO

O  Projeto  do  Curso  Superior  de  Licenciatura  em  Física  na  modalidade  a 

distância,  ora  apresentado,  é  a  versão  semipresencial  do  projeto  do  curso  de 

Licenciatura em Física na modalidade presencial que está sendo oferecido a partir do 

segundo  semestre  de  2011  no  Campus  Salvador  do  Instituto  Federal  de  Educação, 

Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  (IFBA).  Tal  projeto  foi  o  resultado  do  esforço  e 

compromisso de uma equipe de especialistas em educação, professores e técnicos dos 

vários Campi do IFBA, e foi desenvolvido em um trabalho coletivo visando um projeto 

unificador  das  licenciaturas  nas  diversas  especialidades,  a  serem  oferecidas  nas 

modalidades  presencial  e  a  distância.  Os  referidos  profissionais  empreenderam  um 

longo processo de discussão e amadurecimento de ideias acerca da formação docente a 

ser  realizada  pelas  licenciaturas  do  IFBA,  que  resultou  no  “CATÁLOGO  DAS 

LICENCIATURAS  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E 

TECNOLOGIA  DA  BAHIA”  (IFBA,  2009),  aprovado  pelo  Conselho  Superior  do 

Instituto  (CONSUP)  em  junho  de  2010,  que  englobava,  entre  outros,  o  Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Salvador. O Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física do Campus Salvador foi desenvolvido 

sob  uma  concepção  integrada  pela  mesma  comissão  que  elaborou  o  projeto  de 

Matemática, e foi  aprovado pelo CONSUP em março de 2011. Ressalte-se que, dada a 

concepção unificadora dos projetos, essas duas licenciaturas distinguem-se nos quatro 

primeiro semestres por apenas três disciplinas.

A intenção  de criação de um curso de licenciatura na modalidade EaD é a de 

contribuir para um aumento significativo da oferta de vagas na educação superior do 

nosso país, cujos dados recentes mostram que apenas 11% dos jovens, com idade entre 

18  e  24  anos,  têm  acesso  à  educação  superior  presencial  (MOTA,  2007).  Essa 

modalidade  pode ser  considerada  como uma estratégia  para  uma efetiva  política  de 

inclusão,  considerando  que  atenderemos  jovens  e  adultos  que  vivem  em  regiões 

distantes dos grandes centros urbanos do Brasil. Além do mais, compondo esse público 

alvo,  encontra-se  uma  grande  quantidade  de  professores  em  exercício,  das  redes 

públicas municipal e estadual de educação, que não possuem a formação inicial exigida 

por  lei,  o  que  não  apenas  cria  um  problema  legal  mas,  acima  de  tudo,  repercute 

negativamente na qualidade do ensino veiculado por essas redes.
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A oferta de cursos de licenciatura a distância no programa UAB, articulada nos 

Fóruns Estaduais  de Formação Docente,  é uma importante  oportunidade engendrada 

pelo esforço conjunto dos poderes públicos federal,  estadual e municipal para suprir 

essa deficiência de formação de educadores em plena atividade que, de outra forma, 

teriam  uma  chance  muito  reduzida  de  alcançá-la.  A  formação  a  distância  permite 

superar  dificuldades  relacionadas  à  distância  dos  cursistas  em  relação  aos  centros 

formadores e também aquelas relacionadas ao tempo disponível para as atividades, já 

que uma grande clientela será a dos professores em exercício.

O  Curso  Superior  de  Licenciatura  em  Física  tem  como  objetivo  formar 

professores  de  Física  para  atuar  na  Educação  Básica  em  todos  os  seus  níveis  e 

modalidades.  O  licenciando  integralizará  a  Licenciatura  em  Física  em  um  período 

mínimo de quatro anos realizando atividades presenciais e a distância . Durante este 

período  o  licenciando  obterá  uma  sólida  formação  nos  conteúdos  científicos  e 

tecnológicos ligados à Ciência Física nos seus aspectos teóricos e experimentais, bem 

como uma formação didático-pedagógica adequada, com a fundamentação teórica e a 

prática de ensino necessárias para o desempenho crítico de seu papel como Professor. 

O desenho curricular desta proposta possui um núcleo pedagógico comum com 

as demais licenciaturas do IFBA, convergindo para uma área de concentração do ensino 

das ciências  e  tecnologias,  campo de formação de professores onde é  possível  uma 

contribuição  significativa  dos  conhecimentos  produzidos  pela  Rede  Federal  de 

Educação Profissional e Tecnológica.  Esse aspecto unificado dos projetos englobados 

no  “Catálogo  das  Licenciaturas  do  IFBA”  facilita  sobremaneira  a  implantação  das 

versões a distância das outras licenciaturas que o Instituto hoje oferece (Matemática, 

Computação  e  Geografia)  ou  que  virá  em  futuro  próximo  oferecer  (Química  e 

Eletromecânica).

1. INTRODUÇÃO

O Programa Universidade Aberta (UAB), oficializado pelo Decreto N° 5.800, de 

8  de  junho  de  2006,  após  amplos  e  democráticos  debates  entre  as  instituições 

participantes do Fórum das Estatais  da Educação,  veio dar às instituições de ensino 

superior,  em  especial  os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  o 

respaldo  institucional  necessário  à  viabilização  das  propostas  de  Cursos  de 



Licenciaturas à Distância que estejam em sintonia com as demandas expressas no Plano 

Nacional de Formação de Professores – PLANFOR. 

O Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da Bahia,  através  do 

acúmulo  de  experiências  na  articulação  para  a  implantação  das  Licenciaturas 

Presenciais e sua estrutura multicampi, vem, por meio desse Projeto de Curso, assumir o 

compromisso  institucional  com a  formação  de  professores  em consonância  com as 

necessidades apresentadas pelas redes municipal e estadual de educação do Estado da 

Bahia.

A  UAB possui  hoje  mais  de  586  polos  em  funcionamento,  92  instituições 

participantes em sistema e cerca de 145 mil matrículas ativas (CAPES, 2011), o que 

demonstra o peso significativo desta rede, iniciada há apenas cinco anos, na produção 

de  conhecimento  e  na  formação  de  professores.  Exemplo  de  intensa  interatividade 

social,  a  UAB tornou-se  possível  apenas  a  partir  do  desenvolvimento  das  redes  de 

computadores  e  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  que  alavancaram  o 

desenvolvimento de práticas menos individualistas,  mais  colaborativas.  Como afirma 

Castells (apud SOARES, 2007),

Os  importantes  avanços  tanto  das  tecnologias  de  integração  de 
computadores em rede e das telecomunicações  tornaram possível  o 
desenvolvimento de redes sociais. O advento e o desenvolvimento da 
internet,  nas  três  últimas  décadas  do  século  XX,  e,  mais  tarde,  a 
tecnologia digital, que permitiu a convergência de todos os tipos de 
linguagem (som, imagens, dados etc.), formaram uma rede capaz de 
comunicar seus nós sem usar centros de controle gerando as condições 
tecnológicas para a comunicação global, horizontal.

Dentre  o  conjunto  das  ações  do  MEC  que  tem  por  objetivo  ampliar  as 

oportunidades de formação de quadros para atuar na área da Educação Básica, especial 

atenção  é  dedicada  ao  ensino  das  Ciências,  dada  a  fragilidade  dessa  formação  nos 

sistemas estaduais e municipais de educação detectada pelos indicadores educacionais 

utilizados  na  avaliação  do  desempenho  das  escolas  e  educandos  no 

ensino/aprendizagem  em  matemática,  física,  biologia  e  química.  Isso  reitera  a 

necessidade  da  oferta  de  cursos  que  privilegiem  a  formação  do  professor  numa 

perspectiva de criar soluções para melhoria da qualidade da aprendizagem da Educação 

Básica.

O MEC em seu documento “Concepções e Diretrizes para os Institutos Federais” 

(SETEC,  2010)  faz  clara  alusão  a  necessidade  de  serem  construídos  itinerários 

formativos que levem em conta as relações imbricadas entre Ciência e Tecnologia. A 



originalidade  na oferta  deste curso  de licenciatura  em Física à  Distância  pelo IFBA 

reside no fato de se tratar do estudo de uma ciência com uma relação intrínseca ao atual 

desenvolvimento tecnológico no interior de um ambiente que, além de ministrar cursos 

técnicos  e  tecnológicos,  desenvolve  pesquisas  tecnológicas,  propiciando  aos  futuros 

professores a vivência da Física nas mais diversas aplicações, e permite a construção de 

modelos  didáticos  a serem potencializados  pelo processo de aprendizagem em rede, 

princípio presente nos referenciais de qualidade para educação à distância do MEC.

1.1. O CONTEXTO LOCAL E A LICENCIATURA EM FÍSICA

O Campus Salvador, antiga sede do Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia (CEFET-BA), integra hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia (IFBA). O IFBA, por sua vez, integra a Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica e destaca-se por ser referência educacional no oferecimento de 

ensino público, gratuito e de qualidade em todos os níveis e modalidades da Educação.

O Campus  Salvador  possui  uma área  de  32.825 m2 com 32.104 m2 de  área 

construída,  comportando  um  complexo  de  pavilhões  de  salas  de  aula,  laboratórios 

didáticos,  laboratórios  de  pesquisa,  oficinas,  gráfica,  ginásio  de  esporte,  salas  para 

administração  e  biblioteca.  Possui  uma  equipe  formada  por  aproximadamente  350 

professores,  como pode ser visto na  Figura 1 e  300 técnicos  administrativos,  e um 

número  médio  de  4.500  estudantes  espalhados  nos  diversos  cursos  oferecidos.  O 

Campus destaca-se,  ainda,  pela  autonomia  na  pesquisa  com  aproximadamente  30 

grupos de Pesquisa e no desenvolvimento de parceria com a comunidade e com o setor 

produtivo. 

Figura 1. Gráfico de qualificação dos Professores do IFBA Campus 

Salvador



O Campus Salvador é sediado no bairro do Barbalho onde funciona desde 1926. 

Primeiro  o  prédio  funcionou  como  Escola  de  Aprendizes  e  Artífices,  depois  como 

Escola Técnica de Salvador e em seguida como Escola Técnica Federal da Bahia. Em 

1993 passou a ser a sede do CEFET-BA e em 2008 tornou-se por força da lei Nº 11.892, 

no Campus Salvador. 

Atualmente o Campus Salvador oferece 13 cursos profissionalizantes integrados 

ao Ensino Médio na área industrial e de serviços. Na modalidade PROEJA (Educação 

de Jovens e Adultos, profissionalizante integrado ao Ensino Médio) oferece o curso de 

Infraestrutura  Urbana,  e  na  modalidade  Subseqüente  há  a  oferta  de  seis  (6)  cursos 

técnicos da área industrial e de serviços. 

Os cursos de Graduação oferecidos pelo Campus Salvador podem ser divididos 

em Graduação Tecnológica, em Bacharelado e Engenharias. São oferecidos dois cursos 

de Graduação Tecnológica: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Radiologia, além 

do curso de polimerização que não está mais oferecendo novas vagas; e os seguintes 

cursos  de  bacharelado  e  engenharias:  Administração,  Engenharia  Industrial  Elétrica, 

Engenharia Industrial Mecânica e Engenharia Química. 

Atualmente  um dos  desafios  do IFBA é a  implantação  das  licenciaturas.  Ao 

simular a demanda por novos professores, tomando por base o número de turmas em 

comparação com o número de licenciados em cada disciplina nas universidades,  um 

relatório  recente  do Conselho Nacional  de Educação (CNE) indica que o déficit  de 

docentes nos níveis  fundamental  e médio da Educação Básica ultrapassa os 250 mil 

professores. Ressalta-se ainda que esse déficit apresenta-se em perspectiva crescente em 

face da expansão expressiva da educação profissional e tecnológica. O IFBA Campus 

Salvador  se  insere  no  âmbito  das  políticas  públicas  em  Educação  que  ora  são 

implementadas  no País  e  que tem a incumbência  de solucionar  distorções  locais  na 

oferta de professores para a Educação Básica.

É notório que o crescimento do número de matrículas, nas diferentes etapas da 

Educação Básica no país durante os anos 90, denota que as políticas educacionais desde 

aquela  década tiveram como prioridade o ensino fundamental.  Este  fato resultou no 

aumento  do  número  de  alunos  concluintes  deste  nível  de  ensino  e  no  aumento 

vertiginoso  da demanda de vagas  no Ensino  Médio.  Estudos  divulgados pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) confirmam 

que as matrículas no ensino médio aumentaram 53% nos últimos seis anos. (BRASIL, 

2006)



No  entanto,  observa-se  também  que  é  pequena  a  renovação  dos  quadros 

docentes. Analisando-se mais particularmente os dados do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais  Anísio Teixeira  -  INEP (2009) verifica-se que existem no 

estado da Bahia 152.648 professores atuando na Educação Básica (ensino fundamental, 

médio, profissionalizante, jovens e adultos e especiais), sendo que destes apenas 51.531 

possuem nível  superior.  Considerando apenas  os  que  possuem formação  na área  de 

Ciências Físicas, independentemente de possuírem Licenciatura ou não, o número se 

reduz para 2.562 professores. É notável que o número de professores de Física atuando 

é insuficiente para atender a demanda de um estado que possui quase quatorze milhões 

de habitantes, sendo três milhões apenas na Região Metropolitana de Salvador (RMS). 

A carência de professores na área de  Física para atuar na Educação Básica e 

especialmente na educação profissional é um estigma acadêmico. A pequena demanda 

para ingresso no curso e a alta evasão são problemas que geram um distanciamento 

entre o ensino dessa Ciência e os objetivos que o papel do professor deve estar pautado: 

a  formação  de  cidadãos  críticos  em relação  ao  papel  desempenhado  pela  Ciência  e 

Tecnologia  na  sociedade  e  a  necessidade  de  fortalecimento  de  uma  comunidade 

científica nacional autonôma. 

A  implantação  do  Curso  de  Licenciatura  em  Física  à  Distância  no  IFBA 

beneficiará  os  municípios  do  Estado  da  Bahia,  ampliando  significativamente  e 

interiorizando a oferta de vagas para a formação docente nessa ciência. Para além da 

mera expansão do número de vagas, entretanto, há um grande desafio a ser superado 

nos cursos de Licenciatura de Física, sejam na forma presencial ou à distância, que é a 

evasão.

As  causas  de  evasão  nesses  cursos  podem estar  associadas  a  fatores  sócio-

econômicos, a falta de pré-requisitos básicos para acompanhar o desenvolvimento do 

curso e mesmo à concorrência na oferta de outras profissões em detrimento da carreira 

docente, visto que no nosso País a profissão docente ainda não tem o reconhecimento e 

a  recompensa  sociais  que  consideramos  devidas,  com  salários  oferecidos  não 

condizentes com o exercício da profissão que redundam na baixa atração pela carreira 

de professor (PEREIRA, 2000).

Enquanto  este  projeto  não pode  se  propor  a  resolver  causas  estruturais  mais 

profundas como as citadas acima, problema endêmico que vêm sendo tratado no âmbito 

das  políticas  públicas  para  a  Educação,  pode  entretanto,  através  de  um projeto  que 

reconheça  as  deficiências  de  formação  dos  seus  potenciais  ingressantes,  sejam eles 



alunos  recentemente  oriundos  dos  sistemas  públicos  de  ensino  médio  ou  mesmo 

professores  em exercício  sem a devida  formação  pedagógica  inicial,  contribuir  para 

diminuir  a repetência  em disciplinas  ou o abandono do curso.  A questão da evasão 

também há  de  ser  abordada  por  esforço  permanente  das  coordenações  de  cursos  e 

instâncias institucionais, havendo de se procurar conhecer os problemas específicos que 

afetam os alunos e buscar a solução dos mesmos. Nessa perspectiva, contamos com o 

apoio de dois projetos aprovados em edital,  o PRODOCÊNCIA em 2010, que prevê 

oficinas de qualificação para os docentes que trabalham nas licenciaturas, inclusive as 

que prevêem qualificação para atender a modalidade EaD e o PIBID, aprovado em 2011 

que prevê o trabalho junto aos estudantes da licenciatura.

Por outro lado,  a própria estrutura curricular e didática dos cursos oferecidos 

pelas universidades públicas, que na sua maioria seguem o padrão conhecido como “3 + 

1”, ou seja, 3 anos de um curso de bacharelado com 1 ano, em geral,  no último, de 

disciplinas  de cunho explicitamente  pedagógico,  contribui  para certo desprestígio da 

formação  docente  que  é  vista  por  muitos,  professores  e  alunos,  como  de  segunda 

categoria,  com  menor  status acadêmico  (PEREIRA,  2000).  Mesmo  os  cursos 

concebidos  separadamente  do  bacharelado  vêm  recebendo  um  tratamento  muito 

“bacharelesco”,  onde  os  conteúdos  são  trabalhados  de  forma  pouco  aplicável,  sem 

articulação  à  prática  docente.  Este  modelo  tem  sido  combatido  por  professores 

pesquisadores que militam na área de formação de professores e também pelo CNE que 

propiciou  avanços  na  formação  docente  com as  novas  diretrizes  para  formação  de 

professores apresentadas na Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002.

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  Campus  Salvador, 

acredita que a  criação de um curso de Licenciatura em Física, com uma metodologia 

que permita dar oportunidades para o exercício de práticas pedagógicas desde o início 

do curso, contribuirá de modo mais efetivo para a permanência  dos licenciandos no 

curso e para a formação de professores competentes, capazes de lidar com a realidade 

de sala de aula e de modificar a realidade em que vivem. Esta concepção sustenta-se na 

teoria do conhecimento como construto social, o que quer dizer que se aprende como 

resultado da interação e do trabalho com os outros (VYGOTSKY, 2003), princípio este 

defendido para a aprendizagem nas comunidades virtuais. 

As comunidades virtuais de aprendizagem – CVA, compreendidas como práticas 

colaborativas  e  reflexivas,  implícitas  na  aprendizagem  transformadora  (PALLOF  e 

PRATT, 2004), cujos princípios constitutivos são a autonomia, colaboração, construção 



coletiva e interatividade, trazem uma contribuição para a consolidação de vínculos e 

sentimento de pertencimento ao curso, assim como um perfil diferenciado na formação 

docente que propiciam um maior exercício de autoria não somente no seu processo de 

aprendizagem, mas também no tornar-se professor.

Estes princípios formativos dos cursos de Licenciaturas implantados no IFBA, 

sejam presenciais ou na modalidade a distância, direcionarão seus trabalhos para que os 

licenciados reflitam sobre o papel do professor, despertando não só para o ensino, mas 

também para a pesquisa em educação. Desta forma, espera-se que os alunos do curso 

valorizem a profissão escolhida e exerçam sua função de maneira crítica e responsável, 

ou seja, possam exercer plenamente seu papel na sociedade.

O  compromisso  é  educar  para  a  cidadania,  o  que  implica  na  realização  de 

processos formativos, acima de tudo de caráter humanístico, que reconheçam o fazer 

estético, ético, político e inventivo do ser humano, suas relações com o mundo, com o 

outro e  consigo  mesmo.  Desse  modo,  o  presente  projeto  responde às  exigências  de 

formação  e  qualificação  profissional  requeridos  pela  sociedade  em decorrência  das 

atuais  transformações  científicas  e  tecnológicas  e  às  demandas  de  formação  de 

professores para a Educação Básica em todos os níveis e modalidades, bem como às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

em Nível Superior.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GERAIS

O curso de Licenciatura em Física na modalidade à distância se destina a formar 

Professores  de  Física  para  atuar  na  educação  básica,  em  todos  os  seus  níveis  e 

modalidades.  O curso segue as Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para os  Cursos  de 

Física e para os Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica, e consiste 

num núcleo comum de formação geral em física e um módulo de formação do Físico-

Educador para licenciatura, que ocorrem concomitantemente desde o início do curso. 

Dessa forma, o curso consegue satisfazer ambas DCN formando, desde o início, físico e 

professor  da  educação  básica.  O  núcleo  comum  de  formação  em  física  habilita  o 

licenciado  a  continuar  sua  formação  em  outros  perfis  de  atuação  em  física.  O 

profissional formado terá uma sólida base científica que possibilitará a vivência crítica 

da  realidade  educacional  e  a  experimentação  de  novas  propostas  que  considere  a 



evolução da educação, da ciência e da tecnologia. Com isso serão capazes de refletir 

sobre sua prática pedagógica e de intervir na realidade regional buscando transformá-la. 

Tal objetivo está em consonância com a proposta do Ministério da Educação para os 

cursos de Licenciatura implantados nos Institutos Federais1. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i.  Favorecer  a  compreensão  dos  fins  da  educação  nacional  tendo  em vista  o 

desenvolvimento  de  ação  coerente  com  as  reais  necessidades  da  escola  e  da 

sociedade brasileira;

ii. Formar  educadores  para  as  constantes  transformações  culturais,  científicas  e 

tecnológicas;

iii. Formar profissionais autônomos, críticos, reflexivos e analíticos capazes de atuar 

no ensino da Física nos vários níveis e modalidades da Educação Básica;

iv. Capacitar o discente a compreender, criticar e utilizar novas idéias e tecnologia 

relacionada com a teoria e a prática do ensino da Física no âmbito dos vários 

níveis e modalidades da Educação Básica;

v. Oferecer  conhecimentos  teóricos  e  práticos  ao  aluno  que  possibilite  um 

desempenho eficaz em sua função docente, utilizando a interdisciplinaridade no 

processo de ensino-aprendizagem;

vi. Qualificar profissionais dotados de responsabilidade social, conscientes de seu 

papel de multiplicador de conhecimento; 

vii. Impulsionar  o respeito às diferenças,  a dignidade humana,  o acolhimento e o 

trato da diversidade;

viii. Propiciar  a  vivência  de  valores  humanos  (partilha,  cooperação,  ética  e 

solidariedade) necessários à construção de uma sociedade mais justa;

ix. Estimular o exercício de atividades de enriquecimento cultural;

x. Preparar profissionais capazes de promover e divulgar a Ciência e a Tecnologia 

como instrumento para construção de idéias e compreensão do mundo;

1 SETEC/MEC, Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de Licenciatura dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 2008.



xi. Proporcionar uma postura reflexiva em relação ao ensino da Física apontando 

problemas,  sugestões,  propostas  metodológicas,  visando  à  formação  de 

profissionais competentes;

xii. Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato;

xiii. Oferecer recursos que viabilize o desenvolvimento da prática pedagógica, com 

base  nos  princípios  da  relação  teoria-prática,  contextualização  e  da 

interdisciplinaridade;

xiv. Capacitar os alunos para a utilização, desenvolvimento e avaliação de software 

educacional e Sistema de Educação a Distancia nos vários níveis e modalidades 

de ensino;

xv. Incitar  atitudes  investigativas  que  favoreçam  um  processo  contínuo  de 

construção de conhecimentos,  bem como a utilização de novas tecnologias em 

projetos  de  pesquisa  e  extensão  como  dimensões  essenciais  à  manutenção  da 

autonomia e dos saberes necessários à atuação profissional;

xvi. Preparar o discente para o exercício do magistério suportado por tecnologias de 

informação e uso de laboratórios didáticos e fundamentos da Física;

xvii. Ler, compreender e interpretar textos, especialmente textos científicos;

xviii. Compreender  e  se  expressar  corretamente  utilizando  linguagem  científica 

(símbolos, expressões, fórmulas, tabelas, gráficos, etc.);

xix. Compreender a Ciência Física e suas relações com o contexto social, econômico, 

político, cultural e ambiental;

xx. Avaliar os materiais e recursos didáticos;

xxi. Ter consciência que a educação é um processo contínuo, ao longo de toda a vida, 

e que é necessário procurar oportunidades de educação continuada;

xxii. Elaborar  projetos  e  trabalhar  coletivamente  visando  à  melhoria  da  escola  e 

conseqüentemente da realidade em que vive principalmente a realidade regional;

xxiii. Planejar e gerenciar tempo/espaço/rotinas escolares.



3. PESSOAL

3.1. NÚCLEO  DOCENTE  ESTRUTURANTE,  COORDENADOR  DO 

CURSO  E  PROFESSORES  DA  COORDENAÇÃO  DE  FÍSICA  DO 

CAMPUS SALVADOR

As credenciais acadêmicas dos docentes que deverão compor o Núcleo Docente 

Estruturante  (NDE)  do  curso  estão  listadas  no  Quadro  2.  Compõem  esse  núcleo 

professores do Campus Salvador e de outros Campi que participaram da construção dos 

projetos do curso de Licenciatura em Física em ambas as modalidades e desenvolvem 

trabalhos envolvendo o uso de tecnologias da informação e comunicação no ensino de 

Física. Os docentes do NDE que atuam no Campus Salvador estão também envolvidos 

na Licenciatura em Física na modalidade presencial e, conforme estabelecido no Projeto 

do  curso  presencial,  novas  contratações  ainda  deverão  ser  feitas.  Como  capacidade 

instalada a Coordenação de Física do Campus Salvador possui, atualmente, um total de 

dezessete (17) professores, sendo um (1) especialista, doze (12) com mestrado e quatro 

(4) com doutorado na área de Física.

O Coordenador  do  Curso de  Licenciatura  em Física  a  Distância  do  Campus 

Salvador  será  um  professor  de  Coordenação  de  Física  do  Campus  pertencente  ao 

Núcleo Docente Estruturante de ambas as licenciaturas (presencial e a distância), a ser 

escolhido.

Além dos professores do NDE  e de outros professores do Campus Salvador, 

poderão participar do curso aqui apresentado também os docentes de Física e de outras 

disciplinas  dos  outros  Campi  do  Instituto,  envolvidos  no  projeto  das  Licenciaturas 

Integradas, como professores formadores ou tutores, a se definir quando da etapa de 

formação do corpo docente do curso.



Quadro 2. Docentes do Instituto Federal da Bahia que comporão o Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Física, modalidade a distância

4. EaD NO IFBA

Em agosto de 2009 o Instituto ingressou no Sistema da Universidade Aberta do 

Brasil, propondo a oferta de cursos de licenciatura a distância em Computação, Física, 

Matemática e Química, no seio do Programa de Ação Articulada (PAR) conduzido pelo 

MEC em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia e das 

Instituições  Públicas  de  Ensino Superior  no  Estado.  Para  isso,  o  Instituto  foi 

credenciado para atuar na Educação a Distância através da Portaria MEC N° 1369, de 7 

de dezembro de 2010.

O ingresso no PAR se justifica pelo alcance regional que assume o IFBA, hoje, 

no  Estado  da  Bahia,  devendo  cumprir  seu  papel  na  superação  das  deficiências  de 

formação do professorado no Estado, que passa a ser exigido uma vez que o Instituto 

está começando a atuar na área da formação básica de professores. Por outro lado, o 

ingresso  no  Sistema  UAB  abriu  ao  Instituto  as  oportunidades  de  financiamento  à 

implementação de estrutura administrativa e técnica para a gestão da EaD pelos Editais 

Nome Titulação Formação Campus Regime de 
Trabalho

Eliana Alcântara Lisboa Mestre Licenciada em Física Salvador DE

Isabel Cristina Costa Leite Mestre Bacharel em Matemática Salvador DE

Jancarlos Menezes Lapa Mestre
Licenciado em Ciências com 

habilitação em Física
Salvador DE

Luzia Matos Mota Mestre Licenciado em Física Salvador DE

Marlene Santos Socorro Mestre Licenciada e Bacharel em Física Salvador DE

Moema Ferreira Soares Mestre Bacharel em Psicologia Salvador DE

Niels Fontes Lima Doutor Bacharel em Física Salvador DE

Roberto da Cruz Melo Mestre Licenciado em Pedagogia Salvador DE

Dielson Pereira Hohenfeld Mestre Licenciado em Física Camaçari DE

Paulo Vicente Moreira dos 

Santos
Mestre Licenciado em Física Simões Filho DE



e outras formas de fomento da Capes, num momento bastante propício para ajudar a 

dotar  o  Instituto  das  condições  de  infra-estrutura  e  de  capacitação  de  pessoal, 

necessárias  ao  cumprimento  de  sua  vocação  para  a  oferta  de  ensino  público,  de 

qualidade compatível  com as transformações nas técnicas  e nas relações  sociais  que 

permeiam a educação pelas quais estamos passando no país.

O  financiamento  da  Capes  aos  programas  da  UAB  permitirá  ao  Instituto  a 

implantação dos cursos a distância de licenciatura, financiando a produção e a operação 

dos cursos em suas primeiras edições e a dedicação do trabalho docente necessário para 

tal. Para além da oferta ao PAR, financiada pela UAB, e de futuras ofertas regulares dos 

cursos  a  distância,  a  existência  de  cursos  totalmente  a  distância  paralelamente  aos 

cursos existentes presencialmente nos diversos Campi contribuirá  positivamente para 

uma maior integração entre os cursos e as modalidades.

Aliada à expansão da oferta do Ensino Superior,  a construção e a oferta dos 

cursos de licenciatura a distância deverá lançar reflexos positivos sobre as outras áreas 

de  atuação  –  pesquisa  e  extensão  –  e  em todos  os  níveis  de  ensino.  Pela  própria 

verticalidade da carreira docente predominante no Instituto, as ações em EaD voltadas 

para  o  Ensino  Superior  que  capacitarão  os  docentes  no  uso  das  tecnologias  e 

metodologias da educação a distância capacitarão ao mesmo tempo os professores que 

atuam  nos  outros  níveis  de  ensino  (médio,  PROEJA,  técnico  subseqüente,  pós-

graduação). O objetivo esperado é o estabelecimento de uma cultura institucional no 

IFBA voltada ao emprego, desenvolvimento e pesquisa das metodologias relacionadas à 

educação  a  distância  e  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  no  ensino  de 

graduação. 

4.1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL PROPOSTA 

PARA A GESTÃO DE EaD DO INSTITUTO

Nesse  contexto  acima  descrito,  o  Instituto  está  passando  atualmente  por  um 

processo de organização de uma estrutura para a gestão pedagógica e administrativa das 

atividades  de ensino  na  modalidade  a  distância,  que  contará  com uma Diretoria  de 

Educação (DEaD) vinculada à Pró-reitoria  de Ensino e com Núcleos de Educação a 

Distância (NEaD) vinculados às Diretorias de Ensino dos Campi.

A DEaD se organiza de forma paralela mas não concorrente às Diretorias de 

Ensino Médio-Tecnológico e de Ensino Superior, às quais cada curso a distância estará 



vinculado da forma pertinente como qualquer curso presencial está; mas, além disso, os 

cursos  a  distância  serão  também  supervisionados  pela  DEaD,  que  atuará  de  forma 

transversal no ensino, na extensão e na pesquisa. Cada curso a distância estará portanto 

em algum Campus definido, que para isso deverá possuir um NEaD.

A DEaD está em fase de implantação e deverá ser constituída de um diretor, um 

assistente docente, um assistente pedagógico e um auxiliar administrativo (esses dois 

últimos  servidores  integralmente  dedicados  à  Diretoria).  Estarão  vinculados  a  ela 

também os coordenadores UAB do Instituto (titular  e adjunto) e outros profissionais 

docentes ou técnicos envolvidos nos programas institucionais relacionados à EaD. Isso 

inclui  a  chamada  “Equipe  Multidisciplinar”  da  UAB,  que  deverá  supervisionar  a 

elaboração dos conteúdos dos cursos a partir dos professores e coordenações de cursos e 

centralizar a produção, confecção e distribuição do material didático, e estará distribuída 

em Coordenações de Mídias e Tecnologias e de Material Didático.

Os  NEaDs  deverão  ser  criados  inicialmente  nos  Campi  responsáveis  pela 

coordenação dos cursos EaD oferecidos à UAB; com a continuidade da expansão da 

oferta de cursos na modalidade EaD, prevê-se que eventualmente todos os Campi do 

Instituto  venham  a  possuir  seu  Núcleo  de  Educação  a  Distância.  O  organograma 

proposto para o NEaD prevê um coordenador, um assistente pedagógico e um auxiliar 

administrativo (esses dois últimos servidores integralmente dedicados ao Núcleo). Além 

desse pessoal permanente, estarão ligados ao Núcleo os coordenadores dos cursos UAB 

do  Campus,  coordenadores  de  tutoria,  professores  e  tutores  dos  cursos.  O  Núcleo 

representa  também o espaço físico no qual  as atividades  relacionadas  aos cursos  se 

desenvolvem,  em  particular  as  atividades  de  coordenação  didática  e  operacional, 

incluindo a tutoria.

A  implementação  dos  cursos  EaD  e  presenciais  deverá  ser  feita  de  forma 

conjunta  e  o  corpo docente  dos  cursos  a  distância  será  formado  basicamente  pelos 

professores dos cursos presenciais dos diversos Campi onde eles ocorrem, visto que as 

coordenações dos cursos EaD estarão abrigadas  em campi onde existam os mesmos 

cursos  na  modalidade  presencial.  Além  disso,  em  cada  colegiado  de  curso  de 

licenciatura (presencial ou a distância) deverá haver um representante para tratar com a 

DEaD, fazendo a ligação entre os projetos envolvendo metodologias EaD e TIC nas 

disciplinas do curso e a DEaD. 



4.2. OFERTA DE LICENCIATURAS AO PLANO DE AÇÃO 

ARTICULADA DE FORMAÇÃO DOCENTE (PAR-FOR) PELO 

SISTEMA UAB

Por conta da participação do Instituto no Consórcio das IPES da Bahia 

para Educação a Distância e no Fórum Estadual  de Formação Docente,  levando em 

conta a definição de área de influência de cada IPES do Estado acordada no Consórcio, 

e atendendo às demandas colocadas pelos gestores municipais ou estaduais dos pólos 

UAB da Bahia, foi possível estabelecer uma pré-articulação dos cursos de licenciatura 

EaD do Instituto com os pólos a recebê-los. Na Tabela 1 a seguir, mostramos a proposta 

de oferta dos cursos nos pólos.

Tabela 1. Pólos propostos para cada curso de licenciatura a distância do IFBA.

Computação Física Matemática Química
Barra Barra Barra Barra
Barreiras Barreiras Camaçari Barreiras
Camaçari Eunápolis Eunápolis Camaçari
Cristópolis Santa Maria da 

Vitória
Macaúbas Itamaraju

Itamaraju Salvador (Subúrbio) Porto Seguro Macaúbas
Santa Maria da 
Vitória

Simões Filho Salvador (Subúrbio) Mata de S. João

Salvador (IAT e 
Subúrbio)

Teixeira de Freitas Santa Maria da 
Vitória

Salvador (IAT e 
Subúrbio)

Teixeira de Freitas Valença Simões Filho Santa Maria da 
Vitória

Valença Teixeira de Freitas

A oferta efetiva deverá ainda ser confirmada na etapa de articulação após 

a  aprovação  do  projeto  pedagógico  pela  Capes  e  comprometimento  da  oferta  pelo 

Instituto com a demanda dos polos, a ser lançada na Plataforma Freire. Os polos que 

solicitaram os cursos, além de confirmar a demanda, deverão passar por um processo de 

avaliação e adequação conduzido pelo Instituto,  independentemente da sua avaliação 

pela UAB.

A definição das áreas de influência de cada IPES no estado levou em 

conta a  proximidade  dos pólos  em relação às  sedes das  instituições.  Em virtude da 



capilaridade  da  nossa  presença  no  estado,  aproximadamente  metade  dos  pólos  hoje 

existentes na Bahia está numa área de influência do Instituto (de forma compartilhada 

com outra IPES). A Tabela 2 abaixo mostra os pólos propostos para atuação na UAB, o 

campus mais  próximo e a distância  rodoviária  entre  ele  e o pólo.  Além disso,  com 

exceção da região de Barreiras, os pólos estão próximos também de Campi nos quais 

existem as versões presenciais dos cursos.

Tabela 2. Polos propostos e distância ao campus do IFBA mais próximo.

Pólo onde há curso 

proposto

Campi mais próximos Distância 
rodoviária (km)

Barra Barreiras /  Bom Jesus da Lapa 340 / 300
Barreiras Barreiras urbano
Camaçari Camaçari urbano
Cristópolis Barreiras 70

Eunápolis Eunápolis urbano
Itamaraju Eunápolis / Porto Seguro 90 /160
Macaúbas Barreiras / Bom Jesus da Lapa 370 / 160
Mata de São João Camaçari / Santo Amaro 80 / 110
Porto Seguro Porto Seguro urbano
Salvador IAT Salvador urbano
Salvador Suburbana Salvador urbano
Simões Filho Simões Filho urbano
Teixeira de Freitas Eunápolis / Porto Seguro 160 / 230
Valença Valença urbano

5. REQUISITOS DE ACESSO

Poderá cursar  o curso de Licenciatura em Física na modalidade a distância, o 

concluinte  do ensino médio  oficial  ou aquele  que obtiver  equivalência  na forma da 

legislação  educacional  vigente.  A  forma  de  acesso  dar-se-á  por  edital  próprio  que 

definirá o processo de ingresso e vagas ofertadas para ingresso no primeiro período do 



curso.  O ingresso em outros períodos obedecerá as Resoluções do Conselho Superior 

do IFBA.

6.  PERFIL DO EGRESSO

6.1. PERFIL DO LICENCIADO EM FÍSICA

O Físico-Educador licenciado pelo IFBA deverá ter um domínio consistente dos 

princípios, teorias e leis fundamentais da Física, articulado com a habilidade pedagógica 

de  fazer  transposição  didática  do  conhecimento  científico,  utilizando-se  ou 

desenvolvendo  materiais  e  experimentos  metodológico-didáticos.  Estabelecendo  a 

divulgação do saber científico para a sociedade, bem como desenvolver pesquisas no 

campo do Ensino de Física. Em fim ter uma atitude investigativa frente aos fenômenos 

educativos.  A  formação  básica  obtida  pelos  licenciados  deve  lhe  permitir  dar 

continuidade na sua qualificação em licenciaturas tecnológicas ou em cursos de pós-

graduação.

De  acordo  com as  diretrizes  curriculares  para  os  cursos  de  Licenciatura  em 

Física devem ser desenvolvidas habilidades e competências específicas para o Físico-

educador. Estas podem ser vistas a seguir.

6.2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

1. Dominar conhecimentos específicos em Física e suas relações com a Matemática e 

outras Ciências;

2. Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que os possibilitem compreender, 

analisar e gerenciar as relações internas aos processos de ensino e aprendizagem, 

assim como, aquelas externas que os influenciam;

3. Dominar  o  processo  de  construção  do  conhecimento  em  Física,  assim  como  o 

processo de ensino desta ciência;

4. Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de 

Física e na sua prática pedagógica;

5. Estabelecer diálogo entre a área de Física e as demais áreas do conhecimento no 

âmbito educacional;



6. Articular as atividades de ensino de Física na organização, planejamento, execução 

e avaliação de propostas pedagógicas da escola;

7. Manter atualizada sua cultura geral, científica e pedagógica, e sua cultura técnica 

específica;

8. Coordenar ações de diversas pessoas ou grupos;

9. Dominar habilidades básicas de comunicação e cooperação;

10. Desenvolver  uma ética  de atuação  profissional  e  a conseqüente responsabilidade 

social, respeitando direitos individuais e coletivos, diferenças culturais, políticas e 

religiosas e comprometendo-se com a preservação da biodiversidade.

11. Utilizar  a  matemática  como  uma  linguagem  para  a  expressão  dos  fenômenos 

naturais;

12. Resolver  problemas  experimentais,  desde  seu  reconhecimento  e  a  realização  de 

medições, até a análise de resultados;

13. Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade; 

14. Concentrar  esforços  e  persistir  na busca de soluções  para  problemas  de solução 

elaborada e demorada;

15. Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de 

procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;

16. Utilizar  os  diversos  recursos  da  informática,  dispondo  de  noções  de  linguagem 

computacional;

17. Conhecer  e  absorver  novas  técnicas,  métodos  ou  uso  de  instrumentos,  seja  em 

medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais);

18. Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, 

tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas;

19. Apresentar  resultados  científicos  em  distintas  formas  de  expressão,  tais  como 

relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras;

20. Planejar e desenvolver diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os 

elementos relevantes às estratégias adequadas;

21. Elaborar ou adaptar materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus 

objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais;

22. Realizar experimentos em laboratórios;

23. Ter experiência com o uso de equipamento de informática;

24. Realizar pesquisas  bibliográficas,  sabendo  identificar  e  localizar  fontes  de 

informação relevantes;



25. Entrar em contato com idéias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências, 

através da leitura de textos básicos;

26. Sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um dado assunto através de, 

pelo menos, a elaboração de um artigo, comunicação ou monografia;

27. Participar da elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino.

7. O DESENHO PEDAGÓGICO – CURRICULAR DO CURSO

7.1. SOBRE O CURSO

A  concepção  pedagógica  dos  cursos  de  Licenciatura  do  IFBA  levou  em 

consideração a sua dupla função social: a importância instituída dos cursos de formação 

inicial de professores e o papel desempenhado pelas áreas de conhecimento em questão 

na formação do cidadão. 

Metodologicamente, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em Física 

foi organizada segundo a concepção de formação de professores denominada Prática-

Reflexiva,  expressos  na Resolução CNE/CP Nº 1,  de 18/02/2002:  “A aprendizagem 

deverá ser orientada  pelo princípio  metodológico  geral,  que pode ser traduzido pela 

ação-reflexão-ação  e  que  aponta  a  resolução  de  situações-problema  como  uma  das 

estratégias didáticas privilegiadas. (Art. 5º, Parágrafo único)”.

Segundo  essas  diretrizes,  a  formação  do  Educador  configura-se  como  um 

processo contínuo e multicultural que busca o autodesenvolvimento reflexivo a partir da 

valorização dos saberes de que são portadores. Nesta perspectiva, o professor é visto 

como o mediador da construção do conhecimento, portanto, tem a função de organizar, 

coordenar e criar situações de aprendizagem desafiadoras e significativas, possibilitando 

a  organização  de  um modelo  de  formação  que  permita  ao  futuro  professor  pensar 

criticamente a teoria e prática do ensino-aprendizagem.

As Diretrizes Curriculares para Formação de Professores para Educação Básica 

acolhe, ainda o que esta prescrito no parecer CNE/CP 09/2001,

o  princípio  geral  é  de  que  todo  fazer  implica  na  reflexão  e  toda 
reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. 
Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige uma resposta 
definitiva  sobre  qual  dimensão  –  a  teoria  ou  a  prática  –  deve  ter 
prioridade,  muito  menos  qual  dela  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 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 aprenderão, ao 
mesmo  tempo  em  que  possam  mobilizar  outros,  de  diferentes 
naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos 
e espaços curriculares...

Coerente  com  esta  concepção,  surge  o  perfil  do  professor  como  Intelectual 

Crítico-Reflexivo,  que, segundo Libâneo (1993), in “Professor Reflexivo no Brasil”, 

orienta a formação do professor com as seguintes características:

• fazer e pensar a relação teoria e prática

• agente numa realidade social construída;

• preocupação com a apreensão dos conteúdos;

• atitude e ação crítica frente ao mundo e sua atuação;

• apreensão teórico-prática do real; e

• reflexividade de cunho sócio-crítico e emancipatório.

A formação, entendida como um processo permanente do ser humano, considera 

a  dimensão  sócio-cultural  da  aprendizagem  e  a  construção  do  conhecimento  como 

elementos pertencentes também aos valores culturais e pessoais. Os saberes, as teorias e 

as  representações,  evidenciam  os  esquemas  mentais  que  possibilitarão  a  sua 

mobilização. 

Os Cursos de Licenciatura serão definidos através da respectiva matriz curricular 

e  do  plano  de  ensino  de  cada  disciplina,  envolvendo  ementa,  objetivo,  conteúdo 

programático,  metodologia  de  ensino,  avaliação  do  aprendizado  e  referências 

bibliográficas. Os cursos têm a sua duração mínima prevista para quatro anos, sendo o 

tempo máximo de sua integralização, de sete anos, descontado o tempo regimental de 

trancamento do curso.

Os conteúdos devem ser tratados  como meio e suporte  para constituição  das 

competências e são selecionados e ordenados para compor a matriz curricular visando 

desenvolver o conhecimento da área específica e da área pedagógica. O currículo do 

curso  é  constituído  por  uma  seqüência  de  disciplinas  e  atividades  ordenadas  por 

matrículas  semestrais  em  uma  seriação  aconselhada.  O  currículo  pleno  inclui  as 

disciplinas  que  atendem  às  bases  curriculares  da  lei  de  diretrizes  e  bases, 

complementado por outras disciplinas de caráter obrigatório, que atendem às exigências 

de  sua  programação  específica,  às  características  do  IFBA  e  às  necessidades  da 

comunidade assim como aquelas individuais dos acadêmicos.



De acordo com os requisitos legais, LDB 9394/96 (art. 9°, inciso IX, art. 88 e 

art. 90) e Decreto 2.207/97 (art. 9°) e Portarias 640 e 641/MEC/97 (art. 9°), a carga 

horária mínima exigida a um curso de Licenciatura  em Física é 2800 h (dois mil  e 

oitocentas) horas distribuídas em 08 (oito) semestres. 

A prática pedagógica se consolidará com a realização do estágio supervisionado 

em ensino de Física,  a  partir  da segunda metade  do Curso.  Este  estágio deverá ser 

conduzido  em  escolas  oficiais  da  educação  básica,  em  todos  os  seus  níveis  e 

modalidades.

A carga horária e duração do curso estão de acordo com a resolução do CNE 

(resolução CNE/CP 02/2002) que institui  a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em 

nível superior. 

Os pareceres e resoluções que definem as diretrizes curriculares para os cursos 

de  Licenciatura  em Física  são:  Parecer  CNE/CP 9/2001;  Parecer  CNE/CP 27/2001; 

Parecer CNE/CP 28/2001; Parecer N.º CNE/CES 583/2001; Resolução CNE/CP 1, de 

18 de fevereiro de 2002 e Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Além 

dessas existe o parecer CNE/CES 1304/2002 que trata especificamente da Licenciatura 

em Física. 

7.2. NÚCLEOS CURRICULARES PARA O CURSO DE LICENCIATURA 

EM FÍSICA

O  curso  de  Licenciatura  em  Física  deve  satisfazer  ao  mesmo  tempo  as 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física (DCN-Física) 

e das Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a 

Educação Básica, em geral. As DCN-Física prevêem um curso com estrutura modular 

na qual o licenciado em Física é um perfil  especializado da formação em Física de 

modo geral. As exigências das DCN-Física concentram-se em definir as características 

gerais de todos profissionais a serem formados pelos cursos de Física nos diferentes 

perfis profissionais lá estabelecidos, e são menos específicas nos módulos definidores 

de ênfase, cujas “habilidades e competências específicas”, segundo elas, “... devem ser 

elaboradas pelas IES a fim de atender às exigências dos mercados nacionais e locais”, 

conferindo às IES “toda autonomia para defini-las, através dos conteúdos curriculares.” 

No caso específico da formação de professor de Física, entretanto, vão um pouco mais 

além,  estabelecendo  que  essa  formação  deva  desenvolver  “o  planejamento  e  o 



desenvolvimento  de  diferentes  experiências  didáticas  em  Física,  reconhecendo  os 

elementos  relevantes  às  estratégias  adequadas  [e]  a  elaboração  ou  adaptação  de 

materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos, de 

aprendizagem e educacionais.”

As competências e habilidades básicas, comuns a todos os perfis de atuação do 

físico,  devem ser  adquiridas  em um núcleo comum a todas  as  formações  em perfis 

especializados.  Tal  núcleo  comum  deve  representar  metade  da  carga  horária  total, 

estabelecida  pelas  DCN-Física  em  um  mínimo  de  2400  horas,  e  incluir  vivências 

integradoras,  tais  como  a  realização  de  experimentos  em  laboratório,  uso  de 

computadores e programas, pesquisa bibliográfica, elaboração de artigo ou monografia, 

participação  e  apresentação  de  comunicação  em  congressos,  elaboração  e 

desenvolvimento de atividade de ensino. Os conteúdos curriculares do núcleo comum 

devem  estar  distribuídos  em  “conjuntos  de  disciplinas  relativos  à  Física  geral, 

matemática, Física clássica, Física moderna e ciência como atividade humana”, que são 

detalhados pelas DCN-Física.

AS DCN para  formação  de  professor  da  Educação  Básica  (licenciaturas  em 

geral) por sua vez definem requisitos para um curso que leve ao grau de licenciado. 

Essas passam a ideia de que a especificidade maior  de um professor licenciado,  em 

Física ou de qualquer outra disciplina, é a de ser professor. Desde o começo do curso o 

aluno deve fazer disciplinas pedagógicas, de forma a estar teoricamente preparado para 

o estágio que deve ocorrer a partir do início da segunda metade do curso. Além disso, as 

DCN para formação de Professor da Educação Básica dão uma grande importância à 

dimensão prática nos cursos de licenciatura, “que deverá estar presente desde o início e 

permear toda a formação do professor.” Integrando as duas diretrizes, as de Física e as 

da Licenciatura em Geral, o curso de Licenciatura em Física aqui proposto defende que 

desde o início estejam casadas a  formação científica  e a  formação pedagógica.  Isso 

caracteriza o curso como uma Licenciatura de fato e não, como é habitual, um curso de 

bacharelado no qual apenas nos últimos semestres os licenciandos passam a ter contato 

com disciplinas voltadas para a formação pedagógica. 

Para  satisfazer  ambas  Diretrizes  simultaneamente,  a  formação  científico-

tecnológica e a formação pedagógica ocorrerão concomitantemente. Assim, enquanto o 

aluno cursa as disciplinas do núcleo comum das DCN-Física, o que o habilitará a seguir 

módulos  sequenciais  definidores  de  ênfase  em  outra  IES,  será  desde  o  começo 

introduzido  ao  universo  profissional  do  professor.  Nesta  concepção  do  curso  de 



Licenciatura  em Física,  as  duas  especificidades,  a  de  físico  e  a  de  professor,  serão 

desenvolvidas de forma complementar ao longo de todo o curso.

Seguindo  a  divisão  modular  do  curso  preconizado  pelas  DCN-Física,  as 

disciplinas dividem-se em disciplinas do Núcleo Comum de formação de físicos e as do 

módulo de Formação de Professor. As disciplinas do núcleo comum, conforme as DCN-

Física, são classificadas nos seguintes grupos:

A – Física Geral.

B – Matemática.

C – Física Clássica.

D – Física Moderna e Contemporânea.

E – Disciplinas Complementares.

Além das disciplinas do núcleo comum, o licenciando em Física deverá cumprir 

disciplinas de pedagogia e de ensino de Física em particular, sobre as quais as DCN-

Física  não  se  manifestam  explicitamente.  Essas  disciplinas  foram  divididas  nos 

seguintes grupos:

F – Disciplinas de Formação Específica do Professor de Física

G – Disciplinas de Formação Geral do Professor Licenciado

H – Estágio

Muitas dessas disciplinas, tanto do núcleo comum como do núcleo pedagógico 

são comuns aos outros cursos de Licenciatura do Instituto Federal da Bahia, em especial 

com o curso de Licenciatura em Matemática. As disciplinas do grupo G são comuns a 

todos os cursos de Licenciaturas do Instituto Federal da Bahia e é chamado de núcleo de 

intersecção.

7.2.1 NÚCLEO COMUM DE FORMAÇÃO EM FÍSICA.

As disciplinas de Física Geral dão uma visão panorâmica e sistemática da Física 

e de muitas de suas aplicações. É uma introdução importantíssima à Física teórica e 

experimental,  à  descrição  matemática  da  natureza,  às  propriedades  conhecidas  do 

mundo físico e à história de sua explicação por teorias Físicas.

As disciplinas de Matemática fornecem os instrumentos para a construção da 

explicação teórica do mundo físico, além do interesse em si dos temas matemáticos. São 

a  base  para  as  disciplinas  de  Física  Geral  e  da  matemática  mais  avançada  que  se 

desenvolve  no  estudo  aprofundado  da  Física  Clássica  e  da  Física  Moderna  e 

Contemporânea.



As disciplinas de Física Clássica exploram em maior  profundidade as teorias 

desenvolvidas até o século XIX que representam o triunfo e o limite da Física clássica: a 

Mecânica Newtoniana, a Termodinâmica e o Eletromagnetismo.

A Física Moderna e Contemporânea abarca a profunda e essencial reformulação 

da Física representada pela Teoria da Relatividade, restrita e geral, pela Teoria Quântica 

e, como importante elemento de ligação entre a Física Clássica e a Física Moderna e da 

própria unificação da Física, a Mecânica Estatística.

Neste curso, as disciplinas de Física Geral têm uma importância maior do que a 

que normalmente é dedicada nos cursos de bacharelado e licenciatura.  Para todas as 

formações,  elas  representam uma  introdução  ao  assunto  e  às  linguagens  das  várias 

partes da Física. Para o bacharelando, o objetivo é uma introdução ao conhecimento 

aprofundado  que  se  desenvolverá  nos  estudos  mais  avançados.  Para  o  licenciando, 

entretanto, é a oportunidade de conhecer bem as explicações Físicas mais estabelecidas 

e  bem  sucedidas  do  mundo  mais  imediato  que  nos  cerca  e  que  constituirão  seus 

principais  temas  de  ensino.  Por  esse  motivo,  este  curso  prevê  uma  carga  horária 

dedicada a essas disciplinas (seis semestres) maior do que o usual (quatro semestres), 

bem como uma diferente distribuição de temas. Em particular, se procurou organizar os 

temas de Física Geral e Experimental em função de sua dificuldade e da satisfação dos 

pré-requisitos matemáticos, também como uma estratégia para a mitigação da evasão.

O futuro professor vai lecionar basicamente sobre os temas estudados em Física 

Geral, e é muito importante que o licenciando tenha contato com esse conhecimento 

como objeto de ensino-aprendizagem,  o que ocorrerá tanto nas disciplinas  de Física 

Geral como nas disciplinas de Metodologia e Prática do Ensino de Física do Núcleo de 

Formação  do  Professor.  O  aprofundamento  científico  posterior  nas  disciplinas  dos 

grupos C e D deve ter o significado de revisão e de situação dos assuntos estudados na 

parte básica num contexto mais articulado do ponto de vista teórico e mais próximo da 

linguagem da Física Moderna, e deverá esclarecer ao licenciando o limite das teorias e 

modelos estudados em Física Geral. Desta forma, aprofundando os conteúdos de Física 

Geral, essas disciplinas completam a formação básica de Físico.

As disciplinas complementares visam estender o horizonte de entendimento do 

futuro professor de Física, onde aspectos específicos das ciências naturais e pedagógicas 

são aprofundados e complementados, em disciplinas obrigatórias e optativas. Algumas 

dessas disciplinas estão de fato incluídas no módulo de Formação do Professor, por 

serem disciplinas comuns a todas as licenciaturas do Instituto.



7.2.2. NÚCLEO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Este núcleo busca desenvolver competências educativas necessárias à formação 

do  professor  de  física,  objetivando  fundamentar  a  sua  prática  pedagógica  com  um 

referencial teórico-prático voltado para o contexto social, contexto escolar e contexto da 

aula.

Abaixo segue o Quadro 3 com as disciplinas por seus respectivos núcleos.



Quadro 3. Distribuição das disciplinas pelos núcleos.

COD SEM. Formação

T P PE E TOT T P PE E TOT
1 Introdução à Física 30 30 15 0 60 2 2 1 0 4
2 Física Clássica da Matéria e da Luz 60 30 15 0 90 4 2 1 0 6
3 Mecânica e Gravitação 60 30 30 0 90 4 2 2 0 6
4 Eletricidade e Magnetismo 60 30 30 0 90 4 2 2 0 6
5 Ondas, som e luz 60 30 30 0 90 4 2 2 0 6
6 Física Moderna 60 30 30 0 90 4 2 2 0 6
1 Introdução á Matemática 90 0 0 0 90 6 0 0 0 6
2 Calculo diferencial e integral I 90 0 0 0 90 6 0 0 0 6
2 Algebra Vetorial e Geometria analítica 90 0 0 0 90 6 0 0 0 6
3 Calculo diferencial e integral II 90 0 0 0 90 6 0 0 0 6
3 Algebra Linear I 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4
4 Calculo diferencial integral III 90 0 0 0 90 6 0 0 0 6
5 Mecânica Classica 60 0 15 0 60 4 0 1 0 4
6 Eletromagnetismo 60 0 15 60 4 0 1 0 4
7 Termodinâmica e Mecânica Estatística 60 0 15 0 60 4 0 1 0 4
7 Mecãnica Quântica 60 0 15 0 60 4 0 1 0 4
4 Quimica Geral 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4
5 Optativa I 45 0 0 0 45 3 0 0 0 3
6 Optativa II 45 0 0 0 45 3 0 0 0 3
7 Optativa III 45 0 0 0 45 3 0 0 0 3
8 Optativa IV 45 0 0 0 45 3 0 0 0 3

SUB-TOTAL 1320 180 210 0 1500 88 12 14 0 100
T P PE E TOT T P PE E TOT

1 Informática aplicada à Educação I 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4
2 Metodologia e Prática do Ensino de Física I 60 0 30 0 60 4 0 2 0 4
3 Metodologia e Prática do Ensino de Física II 60 0 45 0 60 4 0 3 0 4
4 Metodologia da Pesquisa em Ensino de Física 30 0 0 0 30 2 0 0 2
5 História, Filosofia e Ensino de Ciências (HFEC) 60 0 30 60 4 0 2 0 4

TIC para o Ens.de Física (EAD) 15 15 15 30 1 1 1 2
5 Historia da Educação I 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4
6 Ciencia, Tecnologia e Sociedade 30 0 15 0 30 2 0 1 0 2
7 Comunicação e Informática 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4
8 Psicologia das Educação I 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4
9 Filosofia da Educação I 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4
10 Didatica I 60 0 30 0 60 4 0 2 0 4
11 Avaliação da Aprendizagem 30 0 15 0 30 2 0 1 0 2
12 Sociologia da Educação I 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4
13 Organização da Educação Brasileira 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2
14 Metodologia da Pesquisa 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2
15 Educação Inclusiva I 30 0 15 0 30 2 0 1 0 2
16  TCC 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2
17 Estágio I 0 0 0 60 60 0 0 0 4 4
18 Estágio II 0 0 0 90 90 0 0 0 6 6
19 Estágio III 0 0 0 90 90 0 0 0 6 6
20 Estágio IV 0 0 0 165 165 0 0 0 11 11

SUB-TOTAL 795 45 195 405 1245 53 3 13 27 83
2115 225 405 405 2745 141 15 27 27 183

Carga Horária Créditos

NCF

NÚCLEO COMUM DE FORMAÇÃO DE FÍSICA

NFP

Módulo de Formação do Profesor 

7.3. MATRIZ CURRICULAR E FLUXOGRAMA

O  Quadro  4  mostra  a  distribuição  das  disciplinas  por  semestre  letivo  e  a 

distribuição  da  carga  horária  e  créditos  para  a  Licenciatura  em Física.  A  Figura 2 

apresenta o fluxograma da Licenciatura em Física.



Quadro 4. Distribuição das disciplinas da Licenciatura em Física por semestre. 



 T – Teórica; P – Prática; PE – Prática de Ensino; E – Estágio Supervisionado. 



MATRIZ CURRICULAR 

Figura 2.  Fluxograma da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Física
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Algumas  das  disciplinas  complementares  optativas  que  serão  oferecidas  aos 

licenciandos estão relacionadas no Quadro 5 com as respectivas cargas horárias e pré-

requisitos  obrigatórios.  Além  das  disciplinas  listadas  abaixo,  outras  poderão  ser 

oferecidas, aproveitando-se a oferta de disciplinas optativas na modalidade a distância 

feita  pelos  diversos  Campi  do Instituto  que participam do projeto das  Licenciaturas 

Integradas.

Quadro 5. Disciplinas optativas

Disciplinas optativas
carga 

horária créditos
Introdução à Astronomia 45 3
Inglês Instrumental 45 3
Fundamentos de Educação a Distância 45 3
Filosofia da Ciência 45 3
Educação e Trabalho 45 3
Ética e Cidadania 45 3
Relações Raciais e Educação 45 3
Relações Interpessoais e Educação 45 3
Currículos e Novas Tecnologias 45 3
Educação de Jovens e Adultos 45 3
LIBRAS 45 3
Pesquisa em Educação 45 3

8. METODOLOGIA DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO CURSO 

DE LICENCIATURA EM FÍSICA A DISTÂNCIA 

Há  uma  grande  diversidade  nas  concepções  que  norteiam  as  ações  e  as 

metodologias empregadas no que de uma forma genérica é chamado de “Educação a 

Distância”.  A interação  de  diferentes  métodos  e  meios  é  desejável  na  execução  de 

cursos a distância, e o uso dos mais indicados é algo que deve ser definido levando em 

conta as especificidades de cada curso. 

Há,  entretanto,  uma  concepção  metodológica  geral  que  norteia  os  cursos  a 

distância  do  IFBA  nos  níveis  técnico  médio  e  de  graduação  plena,  que  prevê  a 

existência dos pólos de apoio presencial como elemento indispensável. Esse é o desenho 

geral dos principais programas de fomento a cursos a distância, que são a UAB para as 

licenciaturas e o E-Tec para cursos técnicos. Os cursos propostos nesses programas são, 

35



na realidade,  semipresenciais,  e  parte  importante  da atividade  discente  acontece  nos 

pólos, assistida por tutores presenciais e professores visitantes.

Nessa  concepção,  as  intermediações  pedagógicas  acontecem  numa  rede 

composta  pelos alunos e pelos  papéis docentes  de professores formadores,  tutores  a 

distância e tutores presenciais. A parte presencial de cada curso, executada nos pólos 

sob a supervisão de tutores presenciais e de professores formadores, deve incluir não 

apenas a parte experimental dos cursos – importantíssima nas licenciaturas científicas, 

como  este  curso  aqui  apresentado  –  mas  também  aulas  teóricas  presenciais, 

criteriosamente projetadas para ajudar os alunos a superarem obstáculos característicos 

de cada processo de formação.

A metodologia deste curso baseia-se em uma proposta de mediação pedagógica 

que segue uma abordagem de caráter sócio-interacionista compreendendo a construção 

de  conhecimento  como  uma  ação  rica  quando  realizada  entre  sujeitos  (alunos, 

professores  dos  componentes  curriculares,  tutores  presenciais  e  a  distância  e 

coordenador) e mediada pelos elementos tecnológicos. A reflexão sobre a escolha de 

técnicas e a adaptação do material impresso e tecnológico em curso a distância oferece 

às tecnologias o lugar do “olhar acadêmico” porque são estruturantes e organizadoras da 

ação formadora e das aprendizagens. 

Para  tanto,  este  curso  está  estruturado  em  um  Ambiente  Virtual  de 

Aprendizagem, cujo recurso utilizado será a plataforma  “Moodle” e outras formas de 

interação  nos  espaços  virtuais  abertos  pela  novas  tecnologias  de  informação  e 

comunicação.

Parte  significativa  da  proposta  metodológica  aqui  apresentada,  no  que  diz 

respeito às funções e papéis da mediação pedagógica, foi desenvolvida por docentes do 

IFBA em conjunto com docentes de outras Instituições Públicas de Ensino Superior da 

Bahia, em Grupo de Trabalho instituído pelo Consórcio das Universidades Públicas da 

Bahia, que elaboram proposta apresentada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia 

para  um  curso  de  Complementação  Pedagógica  a  Distância  (CONSÓRCIO  DAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA BAHIA PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 

2008)
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8.1. FUNÇÕES E SUJEITOS DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

O processo de mediação pedagógica neste projeto, considerando as especificidades 

de  um  curso  de  Licenciatura  em  Física,  envolverá  os  seguintes  sujeitos  e  suas 

respectivas funções:

• Coordenador de Pólo: 

Contratado  pelo  poder  público  mantenedor  do  pólo,  com  conhecimento 

técnico dos recursos das TICs – Tecnologias da Informação e da Comunicação que 

serão necessários para as atividades desenvolvidas no pólo. 

Atribuições:

o Supervisionar  e  articular  as  atividades  desempenhadas  no  pólo  regional, 

como  orientações  e  avaliações  presenciais,  atividades  laboratoriais, 

manutenção da estrutura física e logística do pólo, garantindo a qualidade de 

serviço de biblioteca e laboratório de informática, entre outros; 

o Acompanhar o trabalho dos mediadores presenciais do pólo.

• Coordenador de Curso: Professor graduado, preferencialmente Mestre ou Doutor 

na área de conhecimento, indicado pela instituição.

Atribuições:

o Coordenar,  avaliar  e  homologar  a  produção  dos  materiais  didáticos 

desenvolvidos para o Curso;

o Garantir a coesão dos pressupostos didático-pedagógicos do Curso;

o Estimular  o  desenvolvimento  de  interações  e  relações  interdisciplinares  e 

transversais ao curso e aos componentes curriculares;

o Participar da definição do calendário acadêmico e da sugestão de agenda de 

trabalho para os alunos;

o Acompanhar  a  dinâmica  do  curso,  observando  indicadores  de  evasão  e 

avaliação;

o Promover ações de articulação e mobilização da equipe para a interação e 

integração da equipe de mediação pedagógica;

o Conduzir  o  processo  seletivo  para  a  escolha  dos  docentes  envolvidos  no 

curso, presidindo a comissão formada para tal fim;
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o Analisar  e  emitir  pareceres  acerca  de  procedimentos  acadêmico-

administrativos associados ao curso.

• Professor  Formador  -  Conteudista: Professores  graduados,  preferencialmente 

Mestres ou Doutores na área de conhecimento.

Atribuições:

o Produzir material  didático,  definindo atividades interativas do processo de 

ensino-aprendizagem para sua disciplina.

o Interagir  com o  grupo  de  trabalho  multidisciplinar  para  a  proposição  de 

suporte multimidiáticos para o componente curricular;

• Professor  Formador:  Professores  graduados,  preferencialmente  Mestres  ou 

Doutores na área de conhecimento.  Esse professor deve, preferencialmente, ser o 

professor  conteudista,  sendo,  entretanto,  essa  função  desvinculada  da  função  de 

autoria do material didático da disciplina.

Atribuições:

o Discutir e elaborar o plano de curso do componente curricular;

o Interagir  com o  grupo  de  trabalho  multidisciplinar  para  a  proposição  de 

suporte multimidiáticos para o componente curricular;

o Sugerir  uma agenda de trabalho para nortear  a interação e dedicação dos 

alunos;

o Propor  atividades  a  distância  que  favoreçam  a  autonomia  e  colaboração 

visando a aprendizagem entre os sujeitos;

o Desenhar  a  estrutura  de  avaliação  para  seu  componente  curricular, 

contemplando avaliações presenciais e a distância;

o Interagir  com  os  tutores  a  distância  e  presenciais,  e  com  o  professor 

coordenador de mediação (coordenador de tutoria), nos casos em que isso 

seja necessário;

o Participar das atividades presenciais previstas nos Pólos.

• Tutor  a  distância: Profissionais  graduados  na  área  de  conhecimento,  com 

experiência docente na referida área;
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Atribuições:

o Acompanhar e intervir nas atividades online propostas e avaliar os trabalhos 

dos alunos;

o Atender aos questionamentos dos alunos e auxiliá-los no desenvolvimento 

das atividades e consecução dos objetivos do curso;

o Estabelecer contato direto com os demais sujeitos do processo de mediação 

para troca de informações, experiências e solução de problemas;

o Fomentar  condições  para  que  os  estudantes  possam  organizar  os  seus 

estudos,  com  a  formação  de  grupos  de  estudos  online,  caminhando  em 

direção à construção de comunidades de aprendizagens on-line;

o Articular a participação dos estudantes do curso em eventos online;

o Interagir com os tutores presenciais no acompanhamento do aluno e outras 

questões teóricas;

o Interagir com o professor formador da disciplina e com o coordenador de 

tutoria, se existente.

o Participar dos encontros presenciais nos Pólos.

• Tutor  presencial:  Profissionais  graduados  com  licenciatura  plena  na  área  de 

conhecimento do curso, com experiência docente na referida área.

Atribuições:

o Prestar informações aos alunos sobre a organização e estrutura do curso;

o Acompanhar encontros presenciais e avaliações; 

o Fomentar  condições  para  que  os  estudantes  possam  organizar  os  seus 

estudos, como a formação de grupos de estudos presenciais; 

o Acompanhar as aulas práticas nos pólos sob sua responsabilidade;

o Interagir  com os  tutores  a  distância  na  discussão do desenvolvimento  do 

aluno e de outras questões teóricas;

o Discutir,  com  os  professores  formadores  e  a  coordenação  do  curso, 

estratégias de permanência de alunos em potencial de evasão.

o Emitir relatórios periódicos sobre o processo de mediação presencial para o 

coordenador do pólo, coordenadores de curso e tutores a distância;
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o Articular  a  participação  dos  estudantes  do curso em eventos  (seminários, 

congressos, feiras, etc.) que acontecem nas IES locais.

• Professor coordenador tutoria: Professores graduados, preferencialmente Mestres 

ou Doutores na área de conhecimento,  com experiência  em mediação online em 

EaD. Atuarão na coordenação da mediação online nas disciplinas do curso, quando 

o número de tutores presenciais envolvidos torne-o necessário.

Atribuições:

o Coordenar  a  mediação  online,  acompanhando  as  atividades  dos  tutores  a 

distância e dos alunos da disciplina;

o Avaliar o trabalho de mediação a distância e atuar no sentido da correção dos 

problemas detectados;

o Interagir com o professor formador e com os tutores presenciais, agilizando 

a comunicação e a troca de informação entre esses sujeitos pedagógicos;

o Interagir  com  os  tutores  presenciais  nos  aspectos  relacionados  a  sua 

disciplina.

• Professor de laboratório (presencial):  Professores graduados, preferencialmente 

Mestres ou Doutores na área de conhecimento.

Atribuições:

o Interagir no projeto das atividades práticas com os professores formadores 

das disciplinas de conhecimento e de didática específicas com cujo conteúdo 

as atividades se relacionam;

o Interagir com o tutor presencial e o pessoal técnico dos polos;

o Montar e testar os experimentos no local da atividade;

o Conduzir as atividades práticas,  interagindo com os alunos e com o tutor 

presencial de laboratório;

o Avaliar o desempenho dos alunos nas atividades práticas.

• Tutor presencial  de laboratório:  Professores  graduados,  estudantes  de  pós-

graduação ou licenciandos na área de conhecimento. 

Atribuições:
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o Interagir com o professor de laboratório no projeto das atividades práticas 

em laboratório  relacionadas  às  disciplinas  de conhecimento  e  de didática 

específicas do curso;

o Interagir com o tutor presencial e o pessoal técnico dos polos;

o Auxiliar o professor de laboratório na montagem e teste dos experimentos no 

local da atividade;

o Assistir  ao  professor  de  laboratório  na  condução  das  atividades  práticas, 

interagindo com os alunos e facilitando sua interação com o professor de 

laboratório;

o Assistir ao professor de laboratório na avaliação do desempenho dos alunos 

nas atividades.

8.2. MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

A interação entre os sujeitos mencionados se dará por meio de mediações online e 

presenciais, envolvendo as atividades propostas pelo professor formador e as estratégias 

de ação relacionadas às atribuições de cada sujeito.

As atividades presenciais se darão nos pólos regionais sob o acompanhamento do 

tutor  presencial,  de  professores  e  tutores  presenciais  de  laboratório,  e  professores 

formadores,  com suporte técnico-administrativo do coordenador do pólo,  em agenda 

pré-definida  pelos  professores  formadores  e  coordenação  do  curso,  observando  as 

especificidades locais.

As atividades a distância serão mediadas pelo tutor a distância. Estas interações se 

darão  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem,  que  reunirá  as  principais  mídias  e 

mecanismos de comunicação envolvidos, possibilitando o registro completo das ações 

desenvolvidas por alunos e professores e permitindo aos demais sujeitos acessá-las e 

analisá-las a qualquer momento para fins de acompanhamento e avaliação.

A proporção entre os sujeitos se dará da seguinte forma:

• Cada tutor presencial será responsável por grupos com média de 25 alunos;

• Os tutores a distância orientarão as interações de turmas perfazendo uma 

média de 25 alunos nas atividades não presenciais, compostas por grupos 

de um ou mais pólos presenciais.
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• Os professores de orientação de estágio e de TCC serão responsáveis por 

grupos de até 15 alunos, com dois professores para cada turma de 25 alu-

nos em média.

• As atividades práticas presenciais de laboratório de cada turma de 25 alu-

nos em média serão conduzidas por um professor de laboratório assistido 

por um tutor presencial de laboratório. 

8.3. MÍDIAS E TECNOLOGIAS

De acordo com o MEC, a educação a distância se caracteriza “como modalidade 

educacional  na  qual  a  mediação  didático-pedagógica  nos  processos  de  ensino  e 

aprendizagem  ocorre  com  a  utilização  de  meios  e  tecnologias  de  informação  e 

comunicação,  com estudantes  e  professores desenvolvendo atividades  educativas  em 

lugares ou tempos diversos” (Decreto nº 5622 de 19/12/2005, art. 1º)

A proposta metodológica para o curso de Licenciatura em Física, na modalidade 

EaD,  utilizará  diversas  mídias  que  incentivem  ao  estudante  estabelecer  seu  próprio 

ritmo de aprendizagem, organizando os seus estudos de forma autônoma.  

As mídias utilizadas no nosso curso de Licenciatura em Física à distância serão 

as seguintes:

Texto  impresso: Guias  de estudo,  livros,  módulos  de  conteúdos,  roteiros  de 

práticas laboratoriais e atividades.

Quadro  virtual: A  Física  e  a  Matemática  são  disciplinas  que  exigem  a 

resolução  de  exercícios  pelos  alunos  com a  assistência  exemplar  dos  docentes.  Em 

cursos  presenciais,  esses  exercícios  são  resolvidos  passo  a  passo  no  quadro  com o 

professor  ou  por  monitores  interagindo  de  perto  com  os  alunos.  Para  os  cursos  a 

distância, os professores formadores conteudistas, com o apoio pedagógico e técnico 

das  Coordenações  de  Material  Didático  e  de  Mídias  e  Tecnologias  da  Diretoria  de 

Ensino a Distância do Instituto desenvolverão vídeos com a resolução de exercícios de 

física e matemática no que estamos chamando “quadro virtual”. Esta mídia dinamiza a 

resolução dos exercícios e facilita a interação entre os sujeitos da aprendizagem, através 

dos fóruns de discussão, para tirar as dúvidas.

A  Figura 3 apresenta  a tela de um vídeo produzido pelo núcleo que está se 

estruturando na Coordenação de Mídias e Tecnologias (SANTOS, 2011), disponível em 

nosso canal no YouTube (http://www.youtube.com/eadifba). Este vídeo foi elaborado 

42

http://www.youtube.com/eadifba


utilizando  um  software  de  captura  de  tela  e  hardware  que  reconhece  a  escrita  do 

professor (mesa digitalizadora ou tablet).
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Figura 3. Exemplo de vídeo-aula no “Quadro Virtual”.

Aulas em vídeo: Utilizaremos vídeos produzidos pelos professores formadores 

conteudistas, com o apoio pedagógico e técnico das Coordenações de Material Didático 

e de Mídias e Tecnologias da Diretoria de Ensino a Distância do Instituto assim como 

vídeos  previamente  selecionados  de  outros  portais,  a  exemplo  do  Portal  Píon  da 

Sociedade Brasileira  de Física;  o  Portal  do Professor  e  de Objetos  Educacionais  do 

MEC.

Vídeoconferência: Todos  os  campi  do  IFBA  estão  equipados  com 

equipamentos que podem transmitir e receber o sinal de videoconferência. Desta forma, 

incentivaremos, sempre que possível, que cada videoconferência seja gerada a partir de 

um  pólo  diferente,  visando  permitir  o  contato  do  professores  com  a  maioria  dos 

estudantes do curso.

Laboratório Virtual  :   Softwares livres que permitem a simulação e modelagem 

de fenômenos físicos, a exemplo do Modellus. Simuladores em FLASH e JAVA de 

situações físicas disponíveis  em diversos portais.  (Phet  – Interactive Simulations,  da 

Universidade do Colorado, EUA; Walter Fendt – Applets Java de Física, traduzido para 

o português pelo CEPA-USP; Física com ordenador – Curso Interactivo de Física em 

Internet, traduzido para o português pelo Prof. Everton Santana da Universidade Federal 

de  Sergipe).  Deve-se  ressaltar  que  este  projeto  não  propõe  a  substituição  de 

experimentos  reais  por  virtuais,  mas  sim  prevê  seu  uso  integrado  às  atividades  a 
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distância como uma estratégia para incrementar o processo de ensino-aprendizagem e 

facilitar a compreensão das relações entre teoria e fenômeno.

Sala  de  aula  virtual: Utilizaremos  a  ferramenta  de  Webconferência 

disponibilizada pela CAPES-UAB, Adobe Connect Pro, para realizar aulas remotas e 

dar  orientação  aos  estudantes.  Disponível  no  endereço  eletrônico 

http://webconf.rnp.br/uab_ifba. 

Sala de estudos virtual: Manteremos em cada curso uma sala de estudos que 

possibilite  a  interação  dos  estudantes  em tempo  real,  conversando,  tirando  dúvidas, 

resolvendo  exercícios  e  colaborando  entre  si.  Existem  diversas  ferramentas  que 

permitem  esta  colaboração  online,  a  exemplo  da  sala  de  webconferência  citada 

anteriormente. No entanto, existem outras ferramentas que possibilitam uma interação 

mais efetiva e melhor qualidade na escrita, dentre elas citamos o TalkAndWrite (um 

plugin do Skype) e o Vyew.Com.

Biblioteca digital: Espaço virtual colaborativo, no qual o professor da disciplina 

dará  sugestões  bibliográficas,  links  de  sites  de  apoio  e  deverá  ser  completado  com 

sugestões enviadas pelos estudantes.

A  tecnologia  utilizada  para  distribuir  as  mídias  citadas  será  basicamente  a 

Internet,  através de um ambiente virtual de aprendizagem. No entanto,  considerando 

que  o  acesso  a  Internet  com banda  larga  no  país  ainda  é  privilégio  das  capitais  e 

algumas cidades do interior, poderemos encaminhar materiais  do curso, para aqueles 

que necessitam de conexão banda larga, através de CD-ROM para cada estudante que 

solicitar.  O material  será enviado através  dos CORREIOS para os pólos de apoio e 

deverá ser retirado pelo estudante.

O  ambiente  virtual  de  aprendizagem  (AVA)  utilizado  será  o  MOODLE, 

acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment". O AVA está 

instalado no endereço http://www.ead.ifba.edu.br e já está sendo utilizado como apoio 

aos cursos presenciais oferecidos pelo IFBA. A estratégia de disponibilizar cursos no 

MOODLE  para  as  disciplinas  presenciais  visa  aproximar  o  professor  dos  recursos 

disponíveis para a educação online e mostrar a viabilidade desta modalidade de ensino.

Atualmente,  uma equipe da Comunicação Social (DECOM) e da Diretoria de 

Tecnologia  da  Informação  (DGTI),  sob  supervisão  da  Coordenação  de  EaD,  está 

elaborando um layout exclusivo para o portal EaD IFBA (Figura 4). Este portal reunirá 

em  um  mesmo  ambiente  todas  as  informações  referentes  aos  cursos  aos  cursos 

presenciais e a distância que utilizem o AVA.
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Figura 4. Aspecto visual do Portal de Educação a Distância do IFBA, em 

desenvolvimento.

8.4. ENCONTROS PRESENCIAIS

A legislação vigente sobre o Ensino Superior a Distância (Art. 4º, Decreto 5662 

19/12/2005)  não  estabelece  uma  carga  horária  mínima  presencial  para  cursos  a 

distância,  exigindo  apenas  que  a  avaliação  dos  cursos  EaD  seja  feita  de  forma 

preponderantemente  presencial.  Entretanto,  com  vista  ao  sucesso  dos  processos 

formativos,  verifica-se a necessidade de alguns encontros presenciais  entre  os atores 

desses  processos,  docentes  e  discentes.  Tais  encontros  destinam-se  não  só  à 

apresentação do curso e de suas metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, 

mas,  fundamentalmente,  à formação dos laços sociais  entre os diversos participantes 

que  permitam  aos  cursistas  construir  um  sentimento  de  pertencimento  a  uma 

comunidade de aprendizagem. Este fator tem reconhecida importância no sucesso de 

cursos  à  distância  (PALLOF  e  PRATT,  2004)  e  pode  ser  facilitado  pelo  contato 

presencial no início do processo (NEVES, 2003).
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No caso  de  um curso  como  este,  de  formação  em Ciências  da  Natureza,  a 

atividade prática em laboratório constitui um componente essencial e a necessidade de 

tais encontros é significativamente maior do que em outros cursos. Além disso, nota-se 

que para muitos alunos os momentos iniciais  de sua formação podem trazer grandes 

dificuldades que, mesmo em cursos presenciais,  acabam contribuindo para a evasão. 

Citamos,  especificamente,  as  disciplinas  de  matemática  e  de  cálculo  que  podem 

representar,  para  muitos  alunos  egressos  de  um  ensino  médio  reconhecidamente 

deficiente, dificuldades intransponíveis se a elas não se dedicar uma atenção especial.

Dessa forma, a estrutura deste curso prevê a realização de encontros presenciais 

de  diversos  tipos,  como  aulas  teóricas  e  práticas,  sessões  dirigidas  de  exercícios  e 

apresentações de trabalhos e seminários.

De  uma  forma  geral,  toda  disciplina  terá  ao  menos  quatro  (4)  horas-aulas 

presenciais, duas no começo e duas no fim da disciplina, com o objetivo de apresentar 

aos alunos os professores e tutores das disciplinas, seu plano de trabalho e, ao final, 

realizar uma avaliação presencial.

As  disciplinas  que  possuem carga  horária  de  prática  de  laboratório  (as  seis 

disciplinas  incluídas  na  categoria  “Física  Geral  e  Experimental”  e  as  disciplinas 

“Metodologia e Prática de Ensino de Física”) terão 2/3 dessa carga horária realizada 

presencialmente, ou seja, 20 horas-aulas cada. No total, para atender à parte prática do 

curso, haverá 160 horas presenciais.

A  razão  de  não  ser  presencial  toda  a  carga  horária  prática  é  que  parte 

significativa  das  atividades  de  laboratório  consiste  na  discussão  de  resultados  e  a 

preparação de relatórios, que será feita no AVA. Além disso, muitos experimentos serão 

desenvolvidos  para  serem  feitos  na  casa  ou  na  escola  onde  o  aluno-professor  em 

formação  ensina,  verdadeiros  laboratórios  “domésticos”  que  visam  exatamente  a 

apropriação,  pelos  cursistas,  de  procedimentos  com  equipamentos  e  materiais  que 

possam ser facilmente reproduzidos nas condições que ele irá encontrar em sua atuação 

como professor de física.

Aqui  deve  ser  lembrada  a  importância  do  uso  de  simulações  e  laboratórios 

virtuais no desenvolvimento do aprendizado dos alunos; tal uso, entretanto, não deve 

substituir a experimentação real, mas sim complementar o aprendizado pela introdução 

de recursos que podem facilitar a conexão entre a teoria e os fenômenos.

As disciplinas que reconhecidamente apresentam maiores dificuldades para os 

alunos  também  terão  uma  significativa  parte  presencial.  Essas  disciplinas  são: 
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“Introdução à Matemática” e “Introdução à Física”, no primeiro semestre, e “Cálculo I”, 

no segundo semestre do curso. A carga total teórica dessas três disciplinas é de 210 

horas-aulas, das quais um terço será dada presencialmente. Isso representa, portanto, 40 

horas presenciais  no primeiro semestre  e 30 horas presenciais  no segundo semestre, 

dedicadas  a  aulas  expositivas  pelos  professores  formadores  e  sessões  de  exercícios 

dirigidas pelos tutores presenciais visitantes.

Além disso, no primeiro semestre haverá o encontro presencial de acolhimento no 

início do curso e aulas presenciais da disciplina “Informática” ao longo do semestre, 

que  totalizam 24 horas.  As atividades  presenciais  serão  realizadas  em locais  e  dias 

predefinidos.  Esses momentos constarão na agenda de cada componente curricular  e 

serão divulgados aos alunos antes do início dos mesmos.

8.5. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E CAPACITAÇÃO DOCENTE

A chamada equipe multidisciplinar será formada profissionais na área de design 

instrucional e no uso de técnicas e tecnologias de informação e comunicação em EaD, 

que orientarão os professores autores no que diz respeito à adequação da forma e da 

veiculação  do  conteúdo  às  especificidades  da  educação  a  distância  e  dos  meios  e 

metodologias empregados. Deverá contar minimamente com um designer instrucional, 

um  especialista  em  mídias  e  tecnologias  em  EaD  e  pessoal  de  apoio  para 

desenvolvimento e execução dos projetos.

Os processos para implantação dos cursos a distância, a partir da aprovação do 

projeto pedagógico de cada curso, deverão incluir um projeto de preparação do material 

didático que abrangerá os professores que estarão envolvidos na realização do curso. 

Essa equipe de professores deverá passar por um processo de capacitação e terá o apoio 

em metodologias e tecnologias das Coordenações de Material Didático e de Mídias e 

Tecnologias da Diretoria de Ensino a Distância do Instituto. O processo de capacitação 

previsto inclui a formação geral nas metodologias e tecnologias da EaD e compreende, 

como elemento central, uma Oficina de Produção de Material Didático para a Educação 

a Distância.

O objetivo da Oficina de Produção de Material Didático é montar uma equipe e 

implementar em cada curso um sistema de produção de material didático dialógico, que 

explore  adequadamente  as  possibilidades  das  TICs  como  dinamizadoras  do  ensino-

aprendizado,  e  integre  os  professores  conteudistas  do  curso,  o  coordenador  e  os 
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especialistas em design instrucional e convergências midiática e tecnológica que irão 

compor a equipe multidisciplinar. Os membros da equipe multidisciplinar participarão 

da oficina, como colegas ou como instrutores dos professores.

O trabalho  na  Oficina  deve  incluir  a  pesquisa e  a  revisão  crítica  do  material 

didático existente nos repositórios da UAB e outros de uso livre e relevantes. A escolha 

do material didático a ser usado ou adaptado e a definição do material a ser produzido 

será portanto objeto de discussão formal no grupo que implementará o curso. Como 

produto final do curso de capacitação desenvolvido na Oficina, espera-se um plano de 

trabalho  detalhado  para  produção  do  material  didático  dialógico  das  disciplinas  do 

primeiro ano do curso, definindo em detalhes os recursos, tecnologias e metodologias a 

serem utilizadas, as atividades e os eventos.  Deve também produzir um arcabouço geral 

da  divisão  de  cada  disciplina  em  unidades  de  ensino-aprendizagem.  O  plano 

desenvolvido  na  Oficina  deverá  então  ser  executado  nos  meses  seguintes  pelos 

professores  conteudistas  responsáveis  por  cada  disciplina  em interação  com  equipe 

multidisciplinar.

8.6. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

A avaliação neste curso é concebida de forma processual, que deve acompanhar 

o processo de ressignificação dos conhecimentos construídos por alunos e docentes. 

É entendida como um processo constante  e contínuo, demarcada pela observação 

direta, pela realização dos trabalhos orientados em cada  componente curricular e a 

realização de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC individual (escrito), a ser 

realizado por cada aluno.

Objetivando garantir a concepção teórica que norteará o processo de formação e 

qualificação  dos  alunos,  utilizaremos  as  seguintes  estratégias  para  mapear  o 

processo ensino aprendizagem:

a) Levantamento do perfil dos alunos.

b) Avaliação diagnóstica – levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos;

c) Avaliação formativa – acompanhamento de todo o processo de construção dos 

discentes.  Durante  todo o  curso  os  alunos  interagirão  com as  ferramentas  de 
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aprendizagem  síncronas  e  assíncronas,  registrando  as  suas  produções 

acadêmicas durante o curso.

d)  Avaliação  som  ativa  –  através  de  avaliações  presenciais,  pela  realização  dos 

trabalhos orientados em cada  componente curricular e/ou a qualquer tempo em 

pólos previamente determinados. 

8.7. INTERDISCIPLINARIDADE

A proposta  metodológica  dos  Cursos  de  Licenciatura  em Física  do IFBA na 

modalidade à distância está organizada em conformidade com as condições e situações 

vivenciadas pela sociedade em seus contextos regionais e culturais, tendo em vista que é 

preciso  fazer  do  processo  ensino  aprendizagem algo  que  não  se  realize  como  uma 

imposição cultural,  que coloque os saberes e conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida, em um nível inferior à cultura técnica e científica.

De acordo com esta metodologia,  o currículo, como artefato cultural deve ter 

uma estrutura dinâmica,  para proporcionar uma mobilidade conceitual,  evitando uma 

definição prévia e padronizada dos conteúdos a serem trabalhados (Pacheco, 1996). A 

dinâmica do curso será calcada nos resultados da pesquisa e extensão realizadas por 

docentes e discentes, com o intuito de que o processo educacional seja instituído no 

momento  preciso  de  sua  realização,  isto  é,  o  progresso  e  o  perfil  do  curso  serão 

fundados nas reflexões e compreensões das vivências pedagógicas no momento em que 

elas  ocorrem.  Neste  sentido,  os  cursos  de  Licenciatura  do  IFBA  defenderão 

permanentemente  atividades  pedagógicas  desenvolvidas  de  modo  integrado  entre  as 

áreas, núcleos, disciplinas e projetos integradores

O  currículo  terá  uma  estrutura  distribuída  em núcleos  curriculares,  gerais  e 

específicos,  que serão constituídos em temas contextuais  amplos  e multidisciplinares 

que podem ser articulados por meio de projetos, com temas e objetivos delimitados a 

partir da relação interdisciplinar. A preocupação fundamental será a de selecionar as 

questões  de  relevância  para  as  áreas  de  conhecimentos  específicos,  instituindo  uma 

reflexão  em  conformidade  com  problemáticas  próprias  da  situação  de  ensino 

aprendizagem.

O objetivo básico da proposta de interdisciplinaridade é a articulação entre os 

saberes formais da escola e os saberes sócio-culturais dos alunos, o que favorece maior 

objetivação dos conteúdos analisados e permite que o educando não sinta que aprende 
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algo abstrato ou fragmentado. Os conhecimentos não serão unicamente disciplinares, 

mas  terão  sua  estrutura  constituída  por  temas  contextuais,  multidisciplinares,  que 

permearão  a  elaboração  de projetos de extensão social  e cultural,  inter-relacionando 

diversas  experiências  teóricas  e  práticas  das  áreas  envolvidas  numa  concepção 

globalizante do processo de ensino aprendizagem.

No desenvolvimento dos temas das atividades interdisciplinares é indispensável 

que  se  tenha  como  preocupação  um  equilíbrio  entre  vivências,  necessidades 

educacionais  e  teorias  a  serem  elaboradas.  É  fundamental  definir  os  fins  a  serem 

atingidos  em  cada  ação;  as  questões  que  devem  ser  priorizadas;  e,  sobretudo, 

possibilitar  aos  discentes  o  estabelecimento  das  relações  entre  os  diversos  enfoques 

educacionais. Essa perspectiva de interdependência dos conteúdos será um instrumento 

para a compreensão e ação sobre a realidade. 

8.8. ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O Estágio Supervisionado Curricular é composto por um conjunto de atividades 

de  aprendizagem  social,  profissional  e  cultural,  proporcionadas  ao  estudante  pela 

participação  em situações  reais  de vida  e  trabalho  do seu meio,  sendo realizado  na 

comunidade em geral, junto às escolas públicas e sob responsabilidade e coordenação 

do Professor Orientador do Estágio do Curso.

O Estágio Supervisionado Curricular propicia a complementação do ensino e da 

aprendizagem  a  serem  planejados,  executados,  acompanhados  e  avaliados  em 

conformidade  com  os  currículos,  programas  e  calendários  escolares,  a  fim  de  se 

constituir  em  instrumentos  de  integração,  em  termos  de  treinamento  prático,  de 

aperfeiçoamento  técnico-cultural,  científico  e  de relacionamento  humano.  O estágio, 

independente do aspecto profissionalizante, direto e específico, poderá assumir a forma 

de atividades de extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos 

ou projetos de interesse sociais. 

Operacionalmente  a  realização  do  estágio  faz-se  mediante  termo  de 

compromisso  celebrado  entre  o  estudante  e  a  parte  concedente  (instituição),  com 

interveniência obrigatória da instituição de ensino (IFBA). O Estágio das Licenciaturas 

funcionam mediante a aplicação e a utilização dos seguintes instrumentos: Matrícula, 

Programa  de  Atividades,  Regência,  Relatório  Final  e  Avaliação  do  Estágio.  São 

considerados alunos do Estágio Obrigatório dos Cursos de Licenciatura, os que tenham 
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efetivado matrícula nas referidas disciplinas. São descritas no programa de atividades 

todas as tarefas a serem desenvolvidas no período de estágio, bem como os prazos de 

sua conclusão. 

A jornada de atividades dos Estágios Supervisionados Curricular é cumprida em 

horário fixo ou variável durante a semana. Em qualquer hipótese, no entanto, o horário 

estabelecido não poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser fixado de 

comum  acordo  entre  o  Professor  Orientador  de  Estágio  do  Curso,  o  estudante  e  a 

Instituição Parceira, e constar no termo de compromisso. 

O Colegiado dos Cursos de Licenciatura supervisionará as atividades referentes 

ao  estágio  exercido  na  área  da  Educação  Básica,  obedecendo  a  programação 

previamente  elaborada  e  aprovada.  Os estágios  curriculares  são  acompanhados  pelo 

Professor  Orientador  de  estágio  que  aprova  os  programas  de  atividades,  planos  e 

projetos a serem desenvolvidos pelos alunos durante o estágio. Ao final de cada estágio 

curricular,  o  Professor  Orientador  de  estágio  envia  à  Coordenação  do  Curso  os 

relatórios  finais  das atividades  desenvolvidas  pelos estagiários  e  acompanhadas  pelo 

Professor da Escola onde o aluno realiza o seu estágio. A Avaliação do estudante será 

realizada de acordo com o sistema de avaliação das disciplinas de estágio.

De acordo com a Resolução CNE/CP 2, de 19/02/2002, o Estágio Curricular, 

num total mínimo de 400 horas, será efetuado a partir do início da segunda metade do 

curso,  na  rede  pública  ou  Particular  turmas  de  Ensino  Básico,  sob  orientação  do 

Professor orientador da área. Nessas 400 horas, o licenciando será o agente elaborador 

de  atividades,  ou  seja,  ministrará  aulas,  organizará  e  corrigirá  exercícios,  provas  e 

materiais  didático-pedagógicos,  devendo  também  participar  do  projeto  educativo  e 

curricular da instituição de estágio, etc.

Para desenvolver a sua regência, o aluno-docente deverá entregar ao Professor 

Orientador  da  disciplina,  para  uma  discussão  prévia,  um  projeto  contendo  o 

planejamento  pedagógico  da  unidade  didática  que  será  desenvolvida.  Ao  final  do 

semestre, o aluno-docente deverá entregar um relatório discursivo e uma pasta contendo 

todas as atividades desenvolvidas no estágio. 

O aluno-docente só começará a sua regência após a avaliação do projeto pelo 

Professor  Orientador  da  disciplina  Estágio  Supervisionado  e  encaminhamento  do 

projeto para o Professor Regente. O Aluno-docente terá acompanhamento durante todo 

o estágio.
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A avaliação do aluno-docente se constituirá em desenvolvimento de um projeto 

de planejamento pedagógico e no final do semestre deverá apresentar um relatório de 

observação e co-participação. 

Quadro 6. Distribuição das disciplinas de estágio curricular.

Semestre Disciplina Carga 
horária

Pré-requisito

V Estágio Supervisionado em Física I 60h Metodologia e Prática 
de Ensino da Física I

VI Estágio Supervisionado em Física II 90
Estágio 
Supervisionado em 
Física I

VII Estágio Supervisionado em Física III 90
Estágio 
Supervisionado em 
Física II

VIII Estágio Supervisionado em Física IV 150
Estágio 
Supervisionado em 
Física III

Conforme  Resolução  CNE/CP  02/2002,  art.  1º,  inciso  IV,  PARÁGRAFO 

ÚNICO, os alunos que exerçam atividade docente regular na Educação Básica, poderão 

ter  redução da carga horária do Estágio Curricular  até o máximo de 200 (duzentas) 

horas. 

Dessa forma, o aluno que exerça atividade regular na Educação Básica poderá 

requerer redução de até 200 horas da carga horária, podendo dispensar as disciplinas 

estágio supervisionado em Física, conforme análise prévia do Colegiado do Curso de 

Física. Na análise será observada a carga horária de docência na área de Física,  em 

estabelecimento devidamente credenciado pela Secretaria  de Educação do Estado da 

Bahia.

As normas que regem o estágio no IFBA estão descritas nas normas acadêmicas 

do ensino superior desta instituição. 

8.9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O trabalho de conclusão de curso (TCC) deverá ser realizado pelo aluno e será 

desenvolvido  e  apresentado  nas  seguintes  modalidades:  Monografia,  Ensaio,  Paper, 

Artigo Cientifico, Estudo Dirigido, Desenvolvimento de Projeto de Informática, Projeto 

de Intervenção, Experimentos Didáticos, Produção de Material Didático, e outro tipo de 

trabalho  Técnico  –  Cientifico  definido  pelo  colegiado  do  curso,  em  função  das 

características de cada Licenciatura e terão as seguintes regras básicas:
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Todos devem ser Apresentados, preferencialmente, em seminário interdisciplinar 

proposto pelo Colegiado dos Cursos de Licenciatura e deverão ser documentados como 

acervo do curso, na modalidade escolhida e de acordo com as normas de apresentação 

vigentes.

O TCC é realizado pelo discente e orientado por docente do IFBA. Versa sobre 

um tema pertinente aos Cursos de Licenciatura e pode englobar atividades práticas e/ou 

teóricas, permitindo ao aluno a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do Curso, aplicando a metodologia científica na execução deste 

trabalho.

A  partir  do  sexto  semestre,  ao  cursar  a  disciplina  Metodologia  da  Pesquisa 

espera-se  que  o  discente  já  defina  um  tema  sobre  o  qual  versará  o  seu  trabalho 

acompanhado por um docente orientador entregue na conclusão do curso.

No oitavo semestre  mediante  matrícula  na disciplina TCC, este  trabalho será 

formalizado  seguindo  um  programa  de  atividades,  acompanhamento  e  avaliação. 

Deverão ser observadas as seguintes normas para o TCC:

i. O TCC deverá ser escrito em língua portuguesa;

ii. A escolha do orientador do TCC para cada aluno deverá ser feita de comum 

acordo entre o aluno, o professor encarregado da disciplina e o próprio orientador 

escolhido;

iii. Em caso de não haver acordo entre as partes acima descritas, o orientador 

será indicado pelo professor da disciplina e /ou pelo Colegiado do Curso de Li-

cenciatura;

iv. O TCC deverá ser entregue em quatro vias, no caso de monografia e no 

mínimo em três vias para as outras modalidades na data estabelecida no plano de 

ensino da disciplina TCC; 

v. Os TCC deverão versar sobre um tema pertinente ao Curso de Licenciatura. 

A verificação da pertinência do tema ficará a critério do professor da disciplina;

vi. OS TCC podem ser substituídos pela apresentação de Trabalhos em Con-

gresso e/ou  artigos  publicados  em Periódicos  indexados,  desde  que aprovados 

pelo professor da disciplina TCC e pelo Professor Orientador;

vii. A  verificação  da  pertinência  do  tema  ficará  a  critério  do  professor  da 

disciplina;
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viii. Os TCC serão corrigidos pelo Professor Orientador e/ou por uma comissão 

examinadora composta pelo professor da disciplina, pelo professor orientador e 

por  um  terceiro  professor  escolhido  em  comum  acordo  entre  o  professor  da 

disciplina, o orientador e o aluno, podendo ser um professor convidado de outra 

Instituição de ensino;

ix. Poderá haver apresentação e defesa dos TCC pelo aluno frente à Comissão 

examinadora,  a  critério  do  aluno,  do  professor  orientador  e  do  professor 

responsável pela disciplina, ou na Programação dos Seminários Interdisciplinares 

Proposto Pelo Colegiado e/ou Coordenação do Curso;

x. Os critérios para emissão das notas e composição de avaliação dos trabalhos 

apresentados  nos  seminários  ou  da  comissão  examinadora  ficarão  a  cargo  do 

Colegiado  do Curso  e/ou  coordenação em comum acordo com os  Professores 

orientadores que formularão um barema a ser utilizado para fins de obtenção do 

Resultados;

xi. Os avaliadores dos TCC deverão emitir um parecer circunstanciado sobre os 

Trabalhos  Apresentados,  indicando,  se for o caso,  as correções  que devem ser 

feitas no trabalho;

xii. No caso de TCC não aprovados, a comissão examinadora decidirá sobre a 

possibilidade de reapresentação ou não do trabalho, em prazo estabelecido pela 

própria;

xiii. No caso dos TCC aprovados, após as eventuais  correções indicadas  pela 

Comissão  examinadora  serem  implementadas,  o  aluno  deverá  entregar  dois 

exemplares,  juntamente  com um arquivo eletrônico  do texto,  em um prazo de 

trinta dias;

xiv. Exemplares definitivos deverão ser depositados no acervo da biblioteca, e o 

outro  ficará  no  arquivo  do  curso  de  Licenciatura  e  a  versão  eletrônica  ficará 

disponível em banco de dados próprio;

xv. Poderá ser escolhido, de comum acordo entre o aluno, o professor encarre-

gado da disciplina e o orientador escolhido, um co-orientador que atue em uma ou 

mais das grandes áreas de afinidades da Licenciatura;
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xvi. Quaisquer regras aqui não formuladas deverão ser decididas pelo colegiado 

do curso que no início do 7º semestre letivo, deverá propor alterações e definir 

com clareza os trabalhos a serem formulados, deixando os discentes a par das de-

cisões colegiadas com ampla antecedência;

xvii. As regras aqui apresentadas deverão compor o Manual de Apresentação de 

Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, publicados pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura, explicitando inclusive as linhas de pesquisa e seus respectivos orien-

tadores;

9.  ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

(AACC) 

9.1. NATUREZA E OBJETIVOS

As Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para os Cursos de Licenciatura,  em seu 

parecer CNE/CES 1.303/2001; estabelece o cumprimento de 200 horas de Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais  (AACC) pelos licenciandos como parte  da exigência 

para  integralização  curricular.  Desse  modo,  as  Atividades  Acadêmico-Científico-

Culturais, denominadas a partir de agora Atividades Complementares, que integraram o 

currículo  dos  Cursos  de  Licenciatura  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 

Tecnologia  da  Bahia  -  IFBA,  como  requisitos  curriculares  suplementares  de  livre 

escolha, estão aqui normatizadas. 

De acordo com as Diretrizes curriculares,  as Atividades Complementares têm 

por  finalidade  oferecer  aos  acadêmicos  das  Licenciaturas  oportunidades  de 

enriquecimento  didático,  curricular,  científico  e  cultural.  Trata-se,  pois,  de  um 

componente curricular capaz de articular as diversas abordagens presentes no processo 

formativo,  ampliando-o  e  tornando-o  mais  flexível.  As  200  horas  de  AACC, 

obrigatórias  para  a  integralização  do currículo  dos  cursos  de  Licenciatura  do IFBA 

constituem-se de experiências educativas que visam à ampliação do universo cultural 

dos licenciandos e ao desenvolvimento da sua capacidade de produzir significados e 

interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a qualidade da ação 

educativa. 
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São consideradas como Atividades Complementares as experiências adquiridas 

pelos licenciandos, durante o curso, em espaços educacionais diversos, formais e não 

formais. 

9.2. ORGANIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES

As Atividades  Complementares  serão  organizadas  e  validadas  nos  cursos  de 

licenciaturas dos IFBA, observando os seguintes princípios:

1. Somente poderão ser consideradas como Atividades Complementares as ati-

vidades realizadas pelo licenciando a partir do seu ano de ingresso no IFBA; 

2. As  Atividades  Complementares  têm por  finalidade  aprofundar,  ampliar  e 

consolidar a formação acadêmico-cultural do licenciando, e serão validadas 

na quantidade limite de horas para aproveitamento conforme se estabelece 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciaturas;

3. O Colegiado do curso, dentro da carga horária total do currículo da Licencia-

tura, destinará o mínimo de 200 (duzentas) horas para as Atividades Comple-

mentares; 

4. O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Complementares que não 

estão previstas nesse catálogo, específicas da área, desde que aprovadas em 

reunião plenária do colegiado; 

5. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à 

carga horária necessária à integralização do Curso de Licenciatura, deverão 

ser validadas pelo Colegiado do Curso; A validação deve ser requerida pelo 

licenciando por meio de formulário próprio; 

6. A avaliação das Atividades Complementares realizadas pelos licenciandos é 

da competência do Colegiado de Curso, cujos registros devem ser feitos em 

formulários próprios adotados para tal fim; 

7. O aproveitamento das Atividades Complementares realizadas fica sujeito à 

apresentação pelo discente de documento que comprove a sua participação 

nessas atividades, de acordo com o prazo estabelecido no calendário acadê-

mico. Quando solicitado, o licenciando deverá produzir relatórios referentes 
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a cada atividade desenvolvida. O colegiado do curso poderá formular exigên-

cias para a atribuição de carga horária sempre que tiver dúvidas acerca da 

pertinência de uma atividade ou de sua comprovação, solicitando a apresen-

tação de novos documentos ou de esclarecimentos do licenciando, por escri-

to; 

8. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pelo Colegiado do 

curso será comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de 

reconsideração ao órgão institucional competente;

9. Nos  Campi onde já funcionavam cursos de Licenciatura as disciplinas  do 

currículo antigo, inclusive as optativas, terão a sua carga horária aproveitada 

integralmente, até o limite de 200 (duzentas) horas como Atividade Comple-

mentar, para os discentes atingidos pela Adaptação Curricular; 

10. Os licenciados ingressantes nos Cursos de Licenciatura através de transferên-

cia ou reingresso ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabeleci-

da para as Atividades Complementares, podendo solicitar o cômputo da car-

ga horária atribuída pela instituição de origem a essas atividades, observada 

as seguintes condições;

11. A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela insti-

tuição de origem com as estabelecidas neste Regulamento;

12. A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este 

Regulamento a atividades idênticas ou congêneres;

13. Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista nesse catálogo o 

licenciando poderá solicitar ao Colegiado do Curso inclusão da mesma para 

seu aproveitamento  no currículo.  O Colegiado apreciará  e deliberará  pela 

pertinência ou não da solicitação;

14. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horá-

ria das Atividades Complementares;

15. As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora dele e 

não  estão  vinculadas  a  nenhum  período  do  fluxograma  dos  Cursos  de 

Licenciatura.
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9.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as 

Atividades Complementares estão divididas nas seguintes categorias: 

i. Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, que versem sobre 

temas relacionados ao Curso: Por palestras, seminários, congressos, conferências 

ou similares entende-se a série de eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas 

acadêmicas e científicas, organizados ou não pelo IFBA, nos quais o licenciando 

poderá participar como ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instru-

tor, apresentador, expositor ou mediador.

ii. Programas ou projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão cadastrados nos respecti-

vos órgãos do Campus que consistam na prestação de serviços à comunidade em 

questões ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhe-

cimento. Projetos propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, desde 

que submetidos previamente à Coordenação de Extensão da Unidade em que se 

realiza o Curso, a fim de que os projetos sejam cadastrados e acompanhados.

iii. Cursos livres e/ou de extensão certificados pela instituição promotora, com carga 

horária e conteúdos definidos: Definem-se como cursos livres aqueles que, mes-

mo não estando diretamente relacionados à Licenciatura, servem à complementa-

ção da formação do licenciando, compreendendo cursos tais como: de língua es-

trangeira, de informática, de aprendizagem da linguagem brasileira de sinais (Li-

bras)  e  outros.  Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de 

ações  pedagógicas,  de  caráter  teórico  ou  prático,  planejadas  e  organizadas  de 

modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas, ofertados por Institui-

ções de Ensino Superior credenciada ou por outras organizações científicas e cul-

turais formalmente instituídas; 

iv. Estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA: O estágio 

extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem do licenciando 

através da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino 

escolar. Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na 

educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados 

em indústrias ou centros de pesquisa e outros relacionados à área de formação.
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v. Monitoria: Compreende-se como monitoria a atividade que, independentemente 

do estágio curricular supervisionado obrigatório, propicia ao licenciando a oportu-

nidade de desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira docente. O 

monitor é um auxiliar do corpo docente nas tarefas didático-científicas, responsa-

bilizando-se por atendimento a alunos que apresentem dificuldade de aprendiza-

gem, trabalhos práticos e experimentais em laboratório, trabalhos acadêmico e de 

campo, além de outros compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência.

vi. Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor: A atividade em ins-

tituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária em projetos 

sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos.

vii. Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico: As publicações 

aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado por avaliador ad-

hoc, sejam veiculadas em periódicos ou em livros relacionados à área de abran-

gência do Curso.

viii. Atividades culturais, esportivas e de entretenimento: As atividades culturais, es-

portivas e de entretenimento visam formar um profissional com uma visão múlti-

pla acerca das manifestações artísticas, culturais, esportivas e científicas, aprimo-

rando a formação cultural do licenciando. Para serem consideradas válidas essas 

atividades deverão ser recomendadas por um ou mais professores do Curso.

ix. Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico: A 

participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico so-

mente será considerada como Atividade Complementar se o evento for promovido 

por instituição acadêmica, órgão de pesquisa ou sociedade científica.

x. Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou 

das esferas municipais, estaduais ou federais. A participação em órgãos colegia-

dos, conselhos setoriais e superiores somente serão consideradas quando o licen-

ciando for membro efetivo desses fóruns.

xi. Participação em órgãos de representação estudantil: A participação em órgãos de 

representação estudantil somente será considerada quando o licenciando for mem-

bro efetivo desses fóruns.
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xii. O Campus tem o compromisso de realizar pelo menos um Seminário Interdisci-

plinar durante o ano letivo onde os alunos possam apresentar seus Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) e outras manifestações técnico-tientífico-culturais.

9.4. SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A  Supervisão  de  Atividades  Complementares  é  uma  atribuição  de  caráter 

pedagógico, a ser exercida pelo Colegiado do Curso que pode, a seu critério, instituir 

uma  comissão  composta  por  três  professores  para  cada  curso  de  Licenciatura  para 

realizar  a  supervisão  das  Atividades  Complementares.  Compete  ao  colegiado,  ou  a 

comissão de supervisão:

i. Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades Comple-

mentares;

ii. Acompanhar o cumprimento das normas aqui descritas para a realização das Ati-

vidades Complementares e a efetiva integralização da carga horária;

iii. Verificar a idoneidade da documentação fornecida pelo licenciando;

iv. Validar  os  documentos  comprobatórios  apresentados  pelo  licenciando,  infor-

mando a este o total da carga horária integralizada a cada semestre;

v. Providenciar o registro da carga horária das Atividades Complementares cumpri-

da pelos licenciandos, a fim de que a mesma conste do Histórico Escolar;

vi. Resolver, com os órgãos acadêmicos do Campus e os Coordenadores de Curso, 

os casos omissos neste documento.
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Quadro 7. Barema para aproveitamento de atividades extra-curriculares.

Atividade 
complementar

Categoria de 
enquadramento

Carga horária (horas) Documentos 
comprobatórios

Por 
atividade

Máximo 
aproveitado

Participação em 
Congressos/
Simpósios/ Workshops/
Seminários/
Encontros

Como ouvinte

Apresentação de 
trabalho

Mini-cursos (ouvinte)

Mini-cursos
(monitoria)

Comissão 
organizadora

2

5

2

4

10

6

20

20

20

40

Certificado de 
participação

Certificado de 
participação

Certificado de 
participação

Declaração do professor 
orientador ou
Certificado expedido 
pelo IFBA.

Declaração ou certificado 
emitido pela instituição 
promotora, com a 
respectiva carga horária.

Participação em 
programas ou projetos 
como bolsista/voluntário

Pesquisa

Extensão

Ensino

100

100

100

100

100

100

Declaração ou certificado 
emitido pela 
Coordenação de 
Extensão.

Monitoria. Atividade eletiva 100 100 Declaração do professor 
orientador ou Certificado 
expedido pelo colegiado 
do curso.

Participação em cursos 
de atualização

Ouvinte 80 Declaração ou certificado 
emitido pela instituição 
promotora, com a 
respectiva carga horária

Estágio extracurricular Atividade eletiva 50 Declaração da instituição 
em que se realiza o 
estágio, acompanhada do 
programa de estágio, da 
carga horária cumprida 
pelo estagiário e da 
aprovação do orientador

Atividades filantrópicas Atividade eletiva 5 10 Declaração da 
instituição, em papel 
timbrado, com a carga 
horária cumprida

Publicações Trabalho aceito em 
concurso de 
monografias;

Publicação em 
periódico vinculado a 
instituição científica 
ou acadêmica;

40

20

80

100

Apresentação da 
publicação ou de sua 
folha de rosto.
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Publicação de resumo 
ou trabalho completo 
em anais de evento 
científico.

Capítulo de livro;

Obra completa

10

60

60

100

120

120
Participação em 
comissão organizadora 
de evento educacional 
ou científico

10 30 Declaração ou certificado 
emitido pela instituição 
promotora, com a 
respectiva carga horária.

Ministrar curso, palestra 
na área de formação do 
discente

Por atividade 5 20 Certificado emitido pela 
instituição de ensino que 
solicitou o curso/palestra

Atividades culturais,
esportivas e de
entretenimento.

por evento

por livro

2

5

8

20

Leitura de livro ou 
apresentação de
ingresso, programa, 
“folder” etc. que
comprove a participação 
no evento, endossado 
pelo professor 
proponente da atividade.

Participação em órgãos 
colegiados, conselhos 
setoriais e superiores do 
IFBA ou das esferas 
municipais, estaduais ou 
federais

Por reunião 2 20 Declaração emitido pela 
Coordenação
Ou
Ata da reunião.

Participação em órgãos 
de representação 
estudantil

2 30 Ata de Reunião, 
declaração do órgão de 
representação com a 
respectiva carga horária.

Aproveitamento 
disciplinas optativas 
além do número mínimo 
exigido pelo curso

Por hora
2 horas cursadas  1 
hora AACC

60 Histórico escolar com a 
comprovação da 
disciplina cursada e 
aprovação.

Disciplinas de cursos 
superiores reconhecidos 
e/ou autorizados não 
aproveitadas na analise 
de equivalência do curso

100 100 Histórico escolar

10.  PRÁTICA DE ENSINO

A prática de ensino se constitui num espaço de formação em que os licenciandos 

possam realizar estreita articulação entre a sua formação e a vida profissional futura, 

vivenciando na Instituição  atividades  que  promovam a interação  entre  a  sua prática 

docente e o cotidiano escolar. Essa interação deverá permitir ao discente, momentos de 

observação/inserção no ambiente escolar de modo a desenvolver no mesmo, o hábito da 

observação/investigação da atividade docente de forma permanente. 
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A prática de ensino deve proporcionar, desde o início do curso, a inserção do 

aluno-docente  em  diferentes  contextos  da  Educação  Básica,  viabilizando  gradativo 

conhecimento  dos  aspectos  políticos,  didáticos,  pedagógicos  e  administrativos  da 

escola, através de atividades que poderão ocorrer por meio de procedimentos tais como: 

i. observação in loco; 

ii. registros sistemáticos das atividades observadas; 

iii. atividades de iniciação à pesquisa em Ensino de Física (formação do professor-

pesquisador); 

iv. elaboração, execução e avaliação de programas e projetos em Ensino de Física. 

v. mini-aulas, elaboração de material didático, experimentos didáticos, etc.

vi. Elaboração e apresentação de projetos integradores 

De acordo com as especificidades de cada disciplina, poderão ser desenvolvidas 

atividades através de tecnologias da informação, narrativas orais e escritas, produções 

de alunos, situações simuladoras e estudo de casos referentes ao exercício da docência.

Em  atendimento  as  diretrizes  curriculares  que  trata  da  formação  docente 

(CNE/CP 01 e 02, 2002), buscou-se inserir no conjunto das disciplinas, principalmente 

as da área de Física e as Pedagógicas, a prática de ensino como componente curricular 

em um total de 400h distribuídas em várias disciplinas. Assim, essa prática poderá ser 

trabalhada por cada professor no espaço disciplinar, ou através de projetos integradores 

que  envolvam  todas  as  disciplinas  do  semestre.  Essa  definição  deverá  partir  da 

discussão entre os professores durante a semana de planejamento pedagógico. 

11.  CRITÉRIOS  E  PROCEDIMENTOS  DE  AVALIAÇÃO  DE 

APRENDIZAGEM

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que orientam a criação dos cursos 

superiores  definidos  pelo  MEC,  nos  quais  a  relação  teoria-prática  é  o  princípio 

fundamental, o qual associado à estrutura curricular dos cursos de Licenciatura do IFBA 

conduz  a  um  fazer  pedagógico  do  qual,  atividades,  como  seminários,  práticas 

pedagógicas, estágios supervisionados e desenvolvimento de projetos científicos, entre 

outros, estão presentes em todas as unidades curriculares.
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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  medidas  foram 

desenvolvidas e onde será necessário retomar ou modificar o curso da formação.

Nesse sentido a avaliação deverá ter como finalidade à orientação do trabalho 

dos docentes na formação permitindo-lhe identificar os níveis e etapas de aprendizagem 

alcançadas  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 da educação.

Com  esse  fim,  se  faz  necessário  a  utilização  de  instrumentos  e  meios 

diferenciados dos que comumente são empregados na avaliação do processo de ensino. 

Ganham importância: conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativas 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 e 

formação do profissional. 

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  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, os alunos serão avaliados 

constantemente ao longo do curso utilizando-se diferentes estratégias, de acordo com os 

objetivos da atividade curricular em questão e previamente estabelecidas nos planos de 

curso de cada disciplina.

Deste modo, quantitativamente, os métodos de avaliação do processo ensino–

aprendizagem estarão sempre de acordo com as normas acadêmicas em vigor, incidindo 

sempre sobre os aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos eliminatórios. Estes 

poderão ser provas, seminários, trabalhos escolares entre outros previstos nas Normas 

Acadêmicas do Ensino Superior.
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12.CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS 

DE  AVALIAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS  ANTERIORMENTE 

DESENVOLVIDAS

É  previsto  o  aproveitamento  de  estudos  pelo  reconhecimento  de  disciplinas 

previamente cursadas com aprovação na Instituição ou em outra Instituição de Ensino 

Superior reconhecida, sempre respeitando as normas acadêmicas em vigor.

No  caso  particular  do  curso  de  Licenciatura  em  Física,  prevê-se  o 

aproveitamento  em  bloco  das  disciplinas  que  constituem  o  núcleo  comum  das 

graduações em Física. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de 

graduação  em Física  devem ser  modulares,  constando  de  um Núcleo  Comum com 

disciplinas e atividades comuns a todas as modalidades e de Módulos Definidores de 

Ênfase,  responsáveis  pela  parte  específica  do  curso  necessária  à  formação  em cada 

perfil de atuação.  Este curso atende a essas diretrizes e dessa forma suas disciplinas 

estão  divididas  em  dois  blocos,  cursados  concomitantemente,  que  conjuntamente 

habilitam  ao  diploma  de  Licenciatura  em  Física  e,  considerando  isoladamente  as 

disciplinas do Núcleo Comum, à continuação de estudos em módulos seqüenciais em 

outras instituições.

Condizentemente com isso, além do aproveitamento de disciplinas cursadas em 

outras instituições de ensino superior nos termos das Normas Acadêmicas vigentes, é 

prevista a dispensa em bloco das disciplinas do núcleo comum de Física aos portadores 

de diploma de Bacharel em Física ou Bacharel em Física Aplicada ou curso congênere 

obtidos  em  outras  instituições  de  ensino  superior.  A  dispensa  será  concedida  pelo 

Colegiado do curso após análise do plano do curso, que deverá estar de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Física.

Para  a  disciplina  de  Estágio  Supervisionado,  é  previsto  o  aproveitamento  de 

experiências profissionais anteriores, permitindo validar o conhecimento e experiência 

de profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho. A análise e julgamento 

do aproveitamento serão efetuados pelo Colegiado do curso, respeitando os prazos e 

normas Institucionais.
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13. GESTÃO ACADÊMICA

13.1.  COLEGIADO DO CURSO

Os Colegiados dos Cursos de  Licenciatura serão compostos pelo Coordenador 

do  Curso,  que  o  presidirá,  por  quatro  representantes  docentes  que  desempenham 

atividades no Curso, sendo eleitos pelos seus pares dos respectivos Departamentos e 

áreas de conhecimento, e um representante discente, regularmente matriculado no Curso 

e indicado pelo órgão representante competente. Todos os membros do Colegiado de 

Curso terão um mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido, a exceção do seu 

presidente, o Coordenador do Curso, que é membro nato. As atribuições do Colegiado 

dos Cursos de Licenciatura são as seguintes:

• apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e pelos dis-

centes quanto aos assuntos de interesse do Curso;

• programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e equipamen-

tos para o curso;

• aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o 

ensino, bem como os programas e planos propostos pelo corpo docente para as 

disciplinas do curso;

• analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime Disciplinar, no 

Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao Corpo Docen-

te e ao Corpo Discente, no âmbito de sua competência;

• aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso;

• deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso e pro-

ceder a sua avaliação periódica;

• definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a me-

lhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no curso;

• decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de professores do 

Curso, naquilo que se relacione com o exercício da docência;

• analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos ao 

exercício da docência;
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• deliberar  sobre o projeto pedagógico do curso,  observando os indicadores  de 

qualidade determinados pelo MEC e pela instituição;

• colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do Cur-

so;

• analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de disci-

plinas, mediante requerimento dos interessados;

• exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração superior 

do IFBA.

Os  colegiados  dos  Cursos  de  Licenciatura  são  compostos  de  forma 

multidisciplinar, com docentes que atuam nas áreas de conhecimento que compõem o 

curso. Desta forma, procurar-se-á trazer para o colegiado a característica do Curso que é 

a multidisciplinaridade. 

13.2. COORDENADOR DO CURSO

Os Cursos de Licenciatura serão dirigidos por um Coordenador indicado dentre 

os  integrantes  do  Corpo  Docente  do  Curso,  salvaguardada  a  sua  formação  e  a 

especificidade  do  Curso  em  questão.  O  Coordenador  de  Curso  desenvolverá  suas 

funções por intermédio do Colegiado de Curso e as suas atribuições são as seguintes:

• convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegia-

do do Curso, lavrando suas competentes Atas;

• executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos 

superiores;

• promover a articulação institucional com entidades de interesse dos cursos;

• realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das 

atas correspondentes;

• reunir-se duas vezes por período letivo com todo o corpo docente;

• levantar o quantitativo de vagas para Monitoria e submetê-lo á apreciação do 

Colegiado antes de encaminhá-lo ao órgão competente para deliberação, além de 

encaminhar mensalmente o relatório de freqüência e avaliação de monitores ao ór-

gão competente;
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• elaborar, ao final de cada semestre, relatório de atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão;

• cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos ór-

gãos superiores;

• coordenar os trabalhos do pessoal docente e técnico - administrativo lotado no 

Curso, visando à eficácia do ensino, da pesquisa e a extensão;

• coordenar a avaliação dos processos de revisão de prova,  indicando relator  e 

compondo a banca avaliadora, garantindo o cumprimento de dos prazos de divul-

gação do resultado do recurso;

• orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadê-

micos,  garantindo o cadastro de informações  acadêmicas  dos alunos,  no prazo 

previsto no calendário de atividades acadêmicas;

• elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, vagas 

e turmas do curso;

• promover a avaliação de desempenho dos docentes;

• encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e provi-

dências tomadas pelo Colegiado do Curso;

• articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere á oferta de 

disciplinas comuns a vários Cursos;

• elaborar e manter atualizado o projeto pedagógico do Curso, juntamente com o 

corpo docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegia-

do;

• adotar, “ad referendum” do Colegiado, providências de caráter urgente e de inte-

resse do Curso;

• apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, todas 

as providências “ad referendum” que foram tomadas; 

• promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso;

• estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em revistas e 

jornais;
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• informar aos docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou 

indicando providências para o melhor desempenho dos alunos; 

• orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadê-

micos para fins de cadastro de informações dos alunos nos prazo fixados no Ca-

lendário de Atividades de Graduação;

• supervisionar as atividades de Estágio e Trabalho Final de Graduação, subme-

tendo relatório semestral ao Colegiado de Curso;

• elaborar plano de ação anual das atividades de ensino, pesquisa e extensão, sub-

metendo-o ao Colegiado para deliberação;

• exercer outras atribuições que lhe forem designadas formalmente pelos órgãos 

superiores do IFBA.

14. DIPLOMAS E CERTIFICADOS A SEREM EXPEDIDOS

Os  concluintes  do  curso  serão  aqueles  que  concluírem  com  êxito  todos  os 

componentes curriculares,  incluindo-se o trabalho de conclusão de curso e o estágio 

supervisionado.  Os  concluintes  serão  diplomados  com  o  título  de  Licenciatura  em 

Física, estando aptos a realizarem todas as atividades descritas no perfil profissional.

15. PROJETOS EM ANDAMENTO

Atualmente  a  coordenação  de  Física  participa  dos  seguintes  projetos 

institucionais: PIBIC; PIBIT, PIBIC Jr., PAE. Para além dos citados a coordenação tem 

participação  regular  nos seguintes  projetos:  Escola  de Física CERN; Astronomia  no 

Campus;  Olimpíada  Brasileira  de  Física,  Olimpíada  Brasileira  de  Física  da  Rede 

Pública;  Olimpíada  Brasileira  de  Astronomia;  Semana  Nacional  de  Ciência  e 

Tecnologia,  e  na  monitoria  Ampliando  Horizontes.  Participa  também ativamente  da 

implantação do projeto Prodocência,  em rede com os outros Campi do Instituto que 

oferecem  cursos  de  licenciatura.  Uma  componente  importante  desse  projeto  é  a 

capacitação docente em tecnologias e metodologias EaD, produção de material didático 

e oferta de disciplinas a distância nos cursos presenciais.
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16. REQUISITOS PARA OS POLOS DE APOIO PRESENCIAL

Um  curso  de  licenciatura  em  física  exige  instalações  de  laboratório  e 

equipamentos  que  são  bastante  caros.  Levando  em conta  a  grande  capilaridade  da 

presença do Instituto no Estado da Bahia e a existência em muitos dos seus Campi de 

instalações de laboratório e mesmo material e equipamento, é possível pensarmos num 

arranjo  pelo  qual  ao  menos  parte  das  atividades  presenciais  de  laboratório  sejam 

executados em Campi que estejam no mesmo município que os polos onde o curso 

ocorrerá,  ou  próximos.  Isso  pode  reduzir  significativamente  a  necessidade  de 

investimento por parte do poder público mantenedor do polo e deverá, se for o caso, ser 

definido na etapa de articulação do curso.

16.1. REQUISITOS GERAIS DO POLO 

Sala de aulas para os encontros presenciais, dotada de equipamento de vídeo-

conferência, com capacidade para 50 alunos.

Sala de estudos e de atendimento dos alunos pelos tutores presenciais.

Instalações para as atividades administrativas e suporte (incluindo sanitários e 

outras facilidades, comuns a uma instalação escolar).

Laboratório de informática instalado em sala climatizada com um total  de 25 

microcomputadores ligados em rede, sendo que uma destas máquinas funciona como 

servidor.  O  sistema  operacional  adotado  deverá  ser  o  Linux  por  constituir  uma 

plataforma de software aberto e pela sua versatilidade no gerenciamento em relação a 

outras plataformas. Outra razão para esta escolha é a óbvia dependência da existência de 

acordos e/ou verbas para compra de softwares que a opção pelo Windows acarretaria. O 

polo deverá estar dotado de conexão em banda larga de alta velocidade.

16.2. LABORATÓRIOS

Serão  destinados  destinado  a  aulas  e  atividades  presenciais  nas  quais  os 

estudantes  realizarãoexperimentos,  operarão  softwares  didáticos,  trabalharão  na 

instrumentação para o ensino etc., para isso contando com uma estrutura equipada e 

consolidada  de  laboratórios  de  ensino.  A  especificação  detalhada  do  material, 

equipamento e instalações para as diversas disciplinas do curso será desenvolvida na 

etapa de implantação do curso, em diversas fases que corresponderão ao início de cada 

disciplina no projeto do curso. Esses ambientes são, resumidamente, os seguintes:
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i) Laboratórios de Física Geral e Experimental

Serão equipados com aparatos para o estudo experimental de Mecânica, Ótica 

Geométrica,  Termologia,  Fluidos,  Eletricidade  e  Magnetismo,  Física  Ondulatória  e 

Física Moderna. As salas são equipadas com os equipamentos fixos pertinentes a cada 

disciplina, tais como trilho de ar, suporte para pêndulos, computadores para aquisição e 

análise dos dados e eletrônica digital.

ii) Laboratório de Instrumentação para o Ensino 

É  uma  sala  multiuso  onde  os  alunos  dispõem  de  facilidades  para  fazer 

montagens de experiências e atividades para as práticas e estágios escolares, dotado de 

uma  oficina  com  diversas  ferramentas  e  bancada  de  trabalho  e  equipado  com 

instrumentação científica.

16.3. BIBLIOTECA

O objetivo da Biblioteca é reunir, organizar e promover o acesso à informação 

de forma precisa e eficaz, atuando como um agente facilitador no processo de ensino-

aprendizagem e  incentivador  da  cultura  e  do  prazer  pela  leitura  na  comunidade  do 

IFBA.  Dessa  forma,  buscamos  captar  os  recursos  informacionais  indispensáveis  ao 

desenvolvimento  dos programas de ensino dos cursos oferecidos  pela  IES ofertante, 

contribuindo  no  processo  de  ensino-aprendizagem  como  suporte  as  atividades 

pedagógicas,  e  atuando  na  promoção  da  cultura  e  do  prazer  pela  leitura  de  nossos 

usuários.  Entre  as  oportunidades  disponibilizadas  pelas  Bibliotecas  locais  nos  polos 

deverá  estar  o  acesso  aos  sistemas  de  consulta  a  periódicos  disponibilizados  pela 

CAPES (SCIELO).

Além das Bibliotecas que serão localizadas em cada pólo de apoio presencial 

nos quais o curso ocorrerá, e que serão dotados de uma bibliografia mínima capaz de 

atender em abrangência e quantidade as demandas colocadas pelas disciplinas do curso, 

as Bibliotecas dos diversos Campi do Instituto também estarão disponíveis aos alunos 

do curso  por  um sistema  de  empréstimo  remoto.  A lista  mínima  para  aquisição  de 

bibliografia pelo mantenedores dos polos será detalhada no processo de implantação do 

curso.
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As bibliotecas localizadas nos polos deverão ter um horário de funcionamento 

que atenda as necessidades dos cursos, devendo permanecer abertas às noites e, pelo 

menos, aos sábados, com pessoal capacitado para atender seus usuários.

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  esse  projeto  o  Campus Salvador  pretende  contribuir  com  o 

desenvolvimento do Estado oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade. Para 

nós,  a  tarefa  de  formar  professores  capazes  de preparar  cidadãos  para a  construção 

coletiva de uma sociedade justa e democrática está aliada ao desenvolvimento científico 

e tecnológico do país. Para tanto, considerando a missão do IFBA, este projeto se baseia 

nas relações permanentes entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
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19. ANEXO I - EMENTÁRIO

I SEMESTRE

INTRODUÇÃO À FÍSICA Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática 30 2
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
FIS

Período:
Primeiro

Pré-Requisito:
-----

Departamento:
DCA

Ementa:
Grandezas Físicas e sua medição, leis e teorias Físicas. Visão panorâmica da Física. Partículas e interações 
Físicas. Introdução à mecânica. Movimento em uma dimensão: posição, velocidade e aceleração. Forças e leis 
de Newton. Energia e trabalho. Impulso e momento. Experimentos de laboratório. Incerteza de medidas. 
Medidas de massa, distância, tempo e força. Gráficos de posição, velocidade e aceleração.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física I – Mecânica. São Paulo: Addison Wesley.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 1 Mecânica. São Paulo: Edgard Blücher.
CAMPOS, Agostinho Aurélio, ALVES, Elmo Salomão e SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. Física Experimental 
Básica na Universidade. Belo Horizonte: Editora UFMG.
Bibliografia complementar:
OLIVEIRA, Ivan dos Santos e VIEIRA, Casio Leite (Coord.). Física Hoje - Uma aventura pela natureza: 
dos átomos ao universo. Rio de Janeiro: Ciência Hoje.
MENEZES, Luis Carlos de. A Matéria: uma aventura do espírito - Fundamentos e fronteiras do 
conhecimento físico. São Paulo: Editora Livraria da Física.
ROSENFELD, Rogério. Feynman & Gell-Mann, Luz, quarks, ação. Odysseus.
ABDALA, Maria Cristina Batoni. Bohr, o arquiteto do átomo. Odysseus.
CHERMAN, A. Sobre os Ombros de Gigantes. São Paulo: Ed. Jorge Zahar.
CHESMAN, Carlos; ANDRÉ, Carlos; MACEDO, Augusto. Física Moderna: experimental e aplicada. – 
2.ed. São Paulo: Livraria Editora da Física.
FEYNMAN, Richard. Física em Seis Lições. São Paulo: Ediouro.
GRUPO DO IPS. Introdução à Física. São Paulo: EDART.
KRAUSS, L. M.. Sem Medo da Física. Rio de Janeiro: Editora Campi.von BAEYER, H. C.. A Física e o 
Nosso Mundo: Como Entender Fenômenos e Mistérios da Natureza. Rio de Janeiro: Elsevier.
EINSTEIN, Albert & INFELD, Leopold. A Evolução da Física. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 60
Prática -- --
TOTAL 90 6

Obrigatória Código:
MAT

Período:
Primeiro

Pré-Requisito:
-----

Departamento:
DCA

Ementa:
Introdução à lógica matemática, teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, teoria geral das funções, funções 
polinomiais, exponencial, logarítmica e trigonométricas.
Bibliografia básica:
ALENCAR FILHO, Edgard. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Editora Nobel.
MACHADO, Nilson José & CUNHA, Marisa Ortega. Lógica e linguagem cotidiana. Coleção Tendências 
em Educação Matemática. Belo Horizonte: Editora Autêntica.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volumes 1, 2 , 3 e 4. Rio de Janeiro: IMPA/SBM.
Bibliografia Complementar:
FOSSA, John. Introdução às técnicas de demonstração em Matemática. São Paulo: Editora Livraria da 
Física.
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar, vol 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Atual.
LIMA, Elon Lages. Temas e Problemas. Rio de Janeiro: SBM.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática 15 1
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Primeiro

Pré-Requisito:
-----

Departamento:

Ementa:
Evolução da educação nas diversas sociedades e épocas no mundo ocidental: objetivos e significados. 
Evolução histórica da educação no Brasil: tendências.
Bibliografia básica:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. São Paulo: Moderna.
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas, 4ª ed. São Paulo: Ática.
MANACORDA, Mário e Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: 
Editora Cortez.
Bibliografia Complementar:
RIBEIRO, Maria Luiza. História da Educação brasileira: a organização. 4ª ed. São Paulo: Moraes.
ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes.
SAVIANI, Dermerval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campi nas: Autores Associados.

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Primeiro

Pré-Requisito:
----

Departamento:

Ementa:
Estuda a língua Portuguesa como elemento primordial da comunicação escrita e oral entendendo-a como 
mecanismo básico para decifrar os signos informativos concernentes aos diversos tipos de linguagens 
utilizados na contemporaneidade.
Bibliografia básica:
ABAURRE, Maria Luzia e PONTARA Marcela Nogueira. Português.Editora Moderna.
BERNARDO, Gustavo. Redação Inquieta. Rio de Janeiro: Globo.
CÂMARA JR., Joaquim M. Manual de expressão oral escrita. Petrópolis: Vozes.
CINIRA, Lindley e CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira.
COIMBRA, Oswaldo. O texto da reportagem escrita – Um curso sobre sua estrutura. São Paulo: Editora 
Ática.
CORACINI, Maria José. O cientista e a noção de sujeito na lingüística: expressão de liberdade ou 
submissão? In Arrojo, Rosemary (Org.) O signo desconstruído – Implicações para a tradução, a leitura e o 
ensino. Campi nas: Pontes.
Bibliografia Complementar:
COSTA, Eneida Machado. 1998. Leitura motivada e produção de texto. Brasília: APLP/DF.
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóval. Prática de texto: língua Portuguesa para nossos 
Estudantes Universitários. Petrópolis: Vozes.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Editora Ática. 
FERREIRA, Carlota e alti. Diversidade do português do Brasil. Salvador: EDUFBA.
FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A redação pelo parágrafo. Brasília: Editora UnB.
FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto leitura e redação. São Paulo: 
Ática.
GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV.
GNIRRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder, 3 ed. São Paulo: Martins Fontes.
KOCH, Ingedore G. Villaá. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo: Contexto. 
LUFT, Celso Pedro. Língua e Liberdade – Por uma nova concepção de língua materna. Série 
Fundamentos. São Paulo: Ática.
MEDEIROS, João Bosco. Técnica de Redação Científica. São Paulo: Atlas.
MEURER, José Luiz e MOTTA-ROTH, Desirée (org) “Parâmetros de Textualização” Santa Maria: Editora 
da UFSM.
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RIDUE, Rosa e HAPPAD, Ludiane. Oficina da palavra – ler e escrever para viver melhor. São Paulo: 
FDT.
SOUZA, Luís Marques. Redação e textualidade. São Paulo: Editora Martins Fontes.
VANOYR, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicos na produção oral e escrita. São Paulo: 
Martins Fontes.

INFORMÁTICA APLICADA À 
EDUCAÇÃO I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática 30 2
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
INF

Período:
Primeiro

Pré-Requisito:
------

Departamento:

Ementa:
História da computação. Conceitos básicos. Sistemas numéricos. Tabela ASCII. Classificação dos 
computadores. Conceitos de hardware. Conceitos do software. Noções de estrutura de dados. Modalidades de 
processamento de dados. Noções de sistemas. Noções de Redes. Noções de Sistemas Operacionais. 
Aplicativos: editores de texto e planilhas eletrônicas. Internet. Aplicações da Informática no ensino.
Bibliografia básica:
NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books.
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos. Rio de Janeiro: Campi .

Bibliografia Complementar:
SAWAY, Márcia Regina. Dicionário: Informática & Internet. São Paulo: Nobel.
TORRES, Gabriel. Hardware: Curso Completo. Rio de Janeiro: Axcel.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática - -
TOTAL 30 2

Obrigatória Código:
EDU

Período:
1º

Pré-Requisito:
---

Departamento:

Ementa:
Relação CTS e a Educação Científica e tecnológica, O mito da neutralidade e determinismo científico, CTS 
no contexto da educação brasileira; O desenvolvimento científico e tecnológico nacional e a formação do 
professor em Ciências.
Bibliografia básica:
BAZZO, W. A. et al. Indrodução aos estudos CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade. Organização dos 
estados Ibero-Americanos para a educação, a ciência e a cultura. Caderno de Ibero-América.
POSTMAN, Neil. Tecnopólio, A rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: Nobel.
DAGNINO, Renato. Neutralidade de Ciência e Determinismo Tecnológico. São Paulo: Unicamp.
SOUZA, A.de A. OLIVEIRA, E.G. Educação Profissional, Análise contextualizada. Fortaleza: 
CEFET/CE.
Bibliografia Complementar:
FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. A formação do Cidadão Produtivo, A cultura de mercado no ensino 
médio técnico. Brasília: INEP.
SHNEIDERMAN, Ben. O Laptop de Leonardo, como o novo renascimento já está mudando a sua vida. 
Rio de janeiro: Nova Fronteira.
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II SEMESTRE

FÍSICA CLÁSSICA DA MATÉRIA E DA 
LUZ

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática 30 2
TOTAL 90 6

Obrigatória

Código:
FIS

Período:
Segundo

Pré-Requisito:
Introdução à Física, 
Introdução à 
Matemática

Departamento:
DCA

Ementa:
Ótica geométrica. Reflexão e refração da luz. Lei de Snell. Espelhos e lentes. Formação de imagens. 
Instrumentos óticos. Sólidos e fluidos. Densidade. Elasticidade. Estática e dinâmica dos fluidos. Princípios de 
Arquimedes e de Pascal. Equação de Bernoulli. Escoamento viscoso. Termologia e termodinâmica. 
Termometria. Calorimetria. Calor sensível e calor latente. Transições de fase. Gás ideal. Gás de Van der 
Waals. Teoria cinética. Primeira lei da Termodinâmica. Máquina de Watt. Processos quasi-estáticos. 
Processos reversíveis. Ciclos numa máquina térmica. Calor e trabalho num processo quasi-estático. Máquinas 
térmicas, refrigeradores e bombas de calor. Segunda lei da Termodinâmica. Rendimento e coeficiente de 
rendimento. Entropia. Atividades de laboratório.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo: 
Edgard Blücher.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São Paulo: Addison Wesley.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica – 4: Ótica, Relatividade e Física Quântica. São 
Paulo: Edgard Blücher.
CAMPOS, A. A., ALVES, E. S. e SPEZIALI, N. L. Física Experimental Básica na Universidade. Belo 
Horizonte: Editora UFMG.
Bibliografia complementar:
BARTHEM, Ricardo. A Luz - Coleção Temas Atuais de Física, SBF. São Paulo: Editora Livraria da Física.
FIGUEIREDO, Aníbal e PIETROCOLA, Maurício. Calor e Temperatura. São Paulo: FTD.

CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 90 90
Prática -- --
TOTAL 90 6

Obrigatória Código:
MAT

Período:
Segundo

Pré-Requisito:
Introdução à 
Matemática

Departamento:
DCA

Ementa:
Limites de uma função real de variável real; Continuidade; Derivada; Aplicações da derivada; Estudo das 
propriedades de funções e gráficos; Integral indefinida (antidiferenciação); A integral definida e cálculo de 
área.
Bibliografia básica:
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books.
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: Editora Bookman.
MUNEM, M. Cálculo, vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Pioneira.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC Editora.
Bibliografia Complementar:
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo. São Paulo: Edgard Blucher.
PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral, vol 1 e 2. Editora Lopes da Silva.
COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: Editora Globo.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill.
THOMAS, G. B. Cálculo vol I e II. São Paulo: Pearson Education.
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1 e 2. São Paulo: Harbra.
EDWARDS JR., C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Prentice-Hall.
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HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.

ÁLGEBRA VETORIAL E 
GEOMETRIA ANALÍTICA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 90 6
Prática - -
TOTAL 90 6

Obrigatória Código:
MAT

Período:
Segundo

Pré-Requisito:
Introdução à 
Matemática

Departamento:
DCA

Ementa:
Álgebra Vetorial. Estudo da reta e do plano no espaço tridimensional com tratamento vetorial. Coordenadas 
polares: mudança de coordenadas e estudo de curvas. Estudo das cônicas. Estudo de superfícies.
Bibliografia básica:
CAMARGO, Ivan de, BOULOS, Paulo. Geometria Analítica. São Paulo: Prentice Hall.
LEHMANN, Charles H. Geometria Analítica. Rio de Janeiro: Editora Globo.
Bibliografia Complementar:
STEINBRUCH, Alfredo, WINTERLE Paulo, Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron Books.
CAROLI, Alésio, CALLIOLI Carlos A., FEITOSA Miguel O. Matrizes, Vetores e Geometria Analítica. 
São Paulo: Editora. Nobel.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática -- --
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Segundo

Pré-Requisito:
História da 
Educação I

Departamento:

Ementa:
Paradigmas da Psicologia e suas relações com a Educação, no que tange ao processo ensino-aprendizagem. 
Teorias e abordagens do processo ensino-aprendizagem (Inatismo e Empirismo, Humanística, 
Comportamental, Cognitiva e Sócio-interacionista): implicações na prática educativa. Contextos culturais de 
aprendizagem e a escolarização formal. A psicologia da aprendizagem e a práxis pedagógica.
Bibliografia básica:
BOCK, Ana Merces Bahia. Psicologias: uma introducao ao estudo de psicologia. 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: 
COLL, César. Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artes Médicas. 
COLL, César; MESTRES, M. M.; SOLÉ. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas.
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia evolutiva V.1. 2edição. Porto 
Alegre: Artes Médicas
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da educação escolar V.2. 2 
edição. Porto Alegre: Artes Médicas.
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da educação escolar V.3. 2 
edição. Porto Alegre: Artes Médicas.
Bibliografia Complementar:
COUTINHO, Maria Tereza da Cunha; MOREIRA, Mércia. Psicologia da educação: um estudo dos 
processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a educação: ênfase 
nas abordagens interacionistas do psiquismo humano. Belo Horizonte: Lê.
DANTAS, H.; KOHL, M.; TAILLE, Yves. Piaget, Vygotsky e Wallon – teorias psicogenéticas.
SOUZA, Dinah Martins de. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: Vozes.
KAHHALE, Edna M. A diversidade da Psicologia: uma construção histórica. São Paulo: Cortez.
LAROCCA, Priscila. O saber psicológico e a docência: reflexões sobre o ensino de psicologia na 
educação. Psicologia, Ciência e Educação. Brasília, ano 20, nº 2, 200.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 
NICOLESCU, Basarab (org.). Educação e Transdisciplinaridade. São Paulo: Triom.
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REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis: Vozes.
ROGERS, Carl. Liberdade para aprender. Belo Horizonte: Interlivros.

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Segundo

Pré-Requisito:
História da 
Educação I

Departamento:

Ementa:
Fundamentos da Filosofia e suas relações com a Educação. A filosofia antiga e sua implicação no processo de 
formação do ser humano. Pressupostos filosóficos que fundamentam as concepções de educa. O homem e 
suas relações com o mundo. Democracia e Educação. O Homem e suas relações com o mundo. A Práxis 
educativa contemporânea.
Bibliografia básica:
ARANHA, Maria Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo.
ARENDT, Hanna. A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra.
GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez.
Bibliografia Complementar:
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: .........
MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez.
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III SEMESTRE

MECÂNICA E GRAVITAÇÃO

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática 30 2
TOTAL 90 6

Obrigatória

Código:
FIS

Período:
Terceiro

Pré-Requisito:
Física Clássica da 
Matéria e da Luz, 
Cálculo 
Diferencial e 
Integral I

Departamento:
DCA

Ementa:
Cinemática e dinâmica vetoriais. Leis de Newton. Trabalho e energia. Impulso e momento. Movimento no 
plano. Colisões. Movimento circular. Projéteis. Gravitação. Lei de Newton da Gravitação Universal. Leis de 
Kepler. Movimento de corpos rígidos. Rotações. Momento Angular. Torque. Momento de inércia. Oscilações. 
Movimento harmônico simples. Amortecimento e ressonância. Atividades de laboratório.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física I – Mecânica. São Paulo: Addison Wesley.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 1 Mecânica. São Paulo: Edgard Blücher.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo: 
Edgard Blücher.
CAMPOS, A. A., ALVES, E. S. e SPEZIALI, N. L. Física Experimental Básica na Universidade. Belo 
Horizonte: Editora UFMG.
Bibliografia complementar:
FRENCH, A. P.Vibrações e Ondas.Brasília: Editora da UNB.

CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL II

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 90 6
Prática -- --
TOTAL 90 6

Obrigatória Código:
MAT

Período:
Terceiro

Pré-Requisito:
Cálculo Diferencial 
e Integral I

Departamento:
DCA

Ementa:
Métodos de Integração; Aplicações em cálculo de: área, volume, comprimento de arco e medidas Físicas; 
Integrais impróprias; Funções de várias variáveis; Integração múltipla e aplicações.
Bibliografia básica:
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books.
FLEMMING, D. M. Cálculo B. São Paulo: Makron Books.
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: Editora Bookman.
MUNEM, M. Cálculo, vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Pioneira.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC Editora.
Bibliografia Complementar:
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo. São Paulo: Edgard Blucher.
PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral, vol 1 e 2. Editora Lopes da Silva.
COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: Editora Globo.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill.
THOMAS, G. B. Cálculo vol I e II. São Paulo: Pearson Education.
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1 e 2. São Paulo: Harbra.
EDWARDS JR., C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Prentice-Hall.
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.
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ÁLGEBRA LINEAR I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
MAT

Período:
Terceiro

Pré-Requisito:
Álgebra Vetorial e 
Geometria 
Analítica

Departamento:
DCA

Ementa:
Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares. 
Operadores lineares. Autovalores e autovetores.
Bibliografia básica:
ANTON Howard & RORRES Chris. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Editora Bookman.
CALLIOLI, Carlos A., DOMINGUES, Higino H., COSTA, Roberto C. F. Álgebra Linear e Aplicações. São 
Paulo: Atual Editora. 
LIMA, Elon L., Álgebra Linear, Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
Bibliografia Complementar:
BOLDRINI, José Luis. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra.
STEINBRUCH, Alfredo, WINTERLE Paulo. Álgebra Linear. São Paulo: Editora McGraw-Hill.

DIDÁTICA I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática -- --
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Terceiro

Pré-Requisito:
Psicologia da 
Educação I

Departamento:

Ementa:
A Didática no seio das teorias pedagógicas. Tendências pedagógicas liberais (tradicional, progressivista, não-
diretiva e tecnicista). Tendências pedagógicas progressistas (libertadora, libertária, crítico-social dos 
conteúdos e sociointeracionista). Planejamento de ensino: perspectiva crítica, estratégias, etapas para 
elaboração. Saberes, competências e atitudes docentes. Competências didáticas para o trabalho docente. 
Procedimentos didáticos: elementos para o planejamento de ensino. Avaliação do processo ensino-
aprendizagem. Interdisciplinaridade. Métodos e técnicas de ensino. Utilização adequada dos recursos 
instrucionais.
Bibliografia básica:
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. Petrópolis: Vozes.
ENGUITA, F.M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas.
FAZENDA, Ivani (org.). A Pesquisa em Educação e as Transformações do Conhecimento. 2 ed. São 
Paulo: Papirus.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra.
HERNÁNDEZ, Fernando. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um 
caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas.
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia críticosocial dos conteúdos. São 
Paulo: Loyola.
Bibliografia Complementar:
MENENGOLLA, M; SANT´ANNA, I. M. Porque planejar? Como planejar? Petrópolis: Vozes.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed.
VASCONCELOS, Celso. Planejamento - Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. 
São Paulo: Libertad.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.

QUÍMICA GERAL I
Carga Horária (h) Créditos

Teórica 60 4
Prática de Ensino
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TOTAL 60 4
Obrigatória Código Período:

Terceiro
Pré-Requisito:
Nenhum

Departamento:

Ementa:
Estrutura  atômica.  Química  nuclear.  Classificação  Periódica  dos Elementos.  Ligações  Químicas.  Reações 
Químicas. Estequiometria. Soluções. Tópicos de química geral aplicados ao ensino de química. Química no 
cotidiano.
Bibliografia básica:

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. 
Editora Bookman, 2006,

BRADY, J.E & HUMISTON, G.E. Química geral. Volume 1 e 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1986. RUSSEL, J.B. Química Geral. Volume 1 e 2. São Paulo. McGraw-Hill, 1992.

BROWN, Theodore L.; LEMAY, H. Eugene; BURSTEN Bruce E. Química: a Ciência Central. Ed. 
Pearson Education.

BOHR, N. Sobre  a  constituição de átomos e moléculas.  Lisboa:  Fundação  Calouste Gulbenkian, 
1989.

Bibliografia complementar:
BUENO, W. et alli.; Química Geral. São Paulo. Editora McGraw-Hill do Brasil LTDA., 1978 
MAHAN, B.H. Química: um curso universitário. 2ª ed. São Paulo. Editora Edgard Blucher LTDA, 1978.  
QUAGLIANO, J.V. e VALLARINO, L.M. Química. 3a ed. Rio de janeiro: Editora Guanabara Dois, 1985. 
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IV SEMESTRE

ELETRICIDADE E MAGNETISMO

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática 30 2
TOTAL 90 6

Obrigatória

Código:
FIS

Período:
Quarto

Pré-Requisito:
Mecânica e 
Gravitação, 
Cálculo 
Diferencial e 
Integral II

Departamento:
DCA

Ementa:
Carga elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico: Movimento de partículas carregadas em campo elétrico. 
Campo elétrico produzido por distribuições de cargas. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitores e 
capacitância. Campos elétricos na matéria. Dielétricos. Condução elétrica: Modelo de Drude. Densidade de 
corrente e corrente elétrica.  Resistividade e resistência elétricas.. Medidores elétricos. Geradores e receptores. 
Circuitos de corrente contínua.  Campo magnético: Força de Lorentz. Movimento de partículas carregadas em 
campo magnético. Lei de Ampère. Propriedades magnéticas da matéria. Indução eletromagnética: Lei de 
Faraday; Lei de Lenz; Auto-indutância e indutância mútua. Circuitos de corrente alternada; circuito RLC. 
Atividades de Laboratório.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D.. Sears & Zemansky Física III – Eletromagnetismo. São Paulo: Addison Wesley, 12ª ed. 
2009. isbn 978-85-88639-34-8
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 3 Eletromagnetismo. São Paulo: Edgard Blücher, 1ª 
ed. 1997. isbn: 85-212-0134-6
CAMPOS, Agostinho Aurélio, ALVES, Elmo Salomão e SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. Física Experimental 
Básica na Universidade.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. isbn: 978-85-7041-588-2
Bibliografia complementar:
CHILDRESS, David Hatcher e TESLA, Nikola. As Fantásticas Invenções de Nikola Tesla. Madras, 1ª 
Edição – 2004. isbn: 8573747641
GUERRA, Andréia; REIS, José Cláudio e BRAGA, Marco. Faraday e Maxwell eletromagnetismo: da 
indução aos dínamos. Atual, 2004. isbn: 853570521x

CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL III

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 90 6
Prática -- --
TOTAL 90 6

Obrigatória Código:
MAT

Período:
Quarto

Pré-Requisito:
Cálculo 
Diferencial e 
Integral II

Departamento:
DCA

Ementa:
Equações Diferenciais Ordinárias (EDO’s): de 1ª. ordem, ordens mais altas e lineares. Aplicações de EDO’s. 
Transformada de Laplace e aplicações. Seqüências e séries numéricas infinitas; Série de potencias (Taylor); 
Séries e transformadas de Fourier.
Bibliografia básica:
SVEC, M. et al. Tópicos: Séries e Equações Diferenciais. Salvador: EDUFBA.
MATOS, Marivaldo P. Equações Diferenciais e Séries. São Paulo: Makron Books.
BOYCE, W.; DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e Problemas com Valores de Contorno. 
Rio de Janeiro: LTC.
ZILL, D. G. e CULLEN, M. R. Equações Diferenciais vol 1 e 2. São Paulo: Makron Books.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC Editora.
Bibliografia Complementar:
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: Editora Bookman.
MUNEM, M. Cálculo, vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Pioneira.

88



PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral, vol 1 e 2. Editora Lopes da Silva.
COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: Editora Globo.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill.
THOMAS, G. B. Cálculo vol I e II. São Paulo: Pearson Education.
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1 e 2. São Paulo: Harbra.
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.
FIGUEIREDO, A. E NEVES, A. Equações Diferenciais Aplicadas. Col. Matemática Universitária. Rio de 
Janeiro: IMPA.
MONTEIRO, L. H. A. Sistemas Dinâmicos. São Paulo: Editora Livraria da Física.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática - -
TOTAL 30 2

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Quarto

Pré-Requisito:
EDU

Departamento:

Ementa:
A construção do conhecimento científico e aplicabilidade das normas técnicocientíficas (ABNT); Métodos e 
técnicas de pesquisa científica; Métodos e técnicas de pesquisa em Eletromecânica; elaboração de projeto de 
pesquisa em Eletromecânica; Informática e Internet como ferramentas da pesquisa científica; Normas e 
técnicas para elaboração de trabalho monográfico. Outras modalidades de apresentação/expressão do 
conhecimento científico..
Bibliografia básica:
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Ed. Atlas.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina A. Metodologia do Trabalho Cientifico. São Paulo: Ed. Atlas.
Bibliografia Complementar:
GOODE, William Josiah; HATT, Paul Ktchener. Métodos em pesquisa social. São Paulo: CIA. Editora 
Nacional.
GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, mar/abr, 1995.
RUIZ, J. A. Metodologia Cientifica. São Apulo: Ed. Atlas.

METODOLOGIA E PRÁTICA DO 
ENSINO DA FÍSICA I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática -- --
TOTAL 60 4

Obrigatória

Código: 
FIS

Período:
Quarto 

Pré-Requisito:
Mecânica e 
Gravitação, 
Didática I

Departamento:
DCA

Ementa: Esse espaço curricular tem como objetivo formador desenvolver junto aos licenciados metodologias 
e práticas docentes a partir do domínio de conteúdos pedagógicos aplicados à área do ensino da Física, em sua 
articulação com temáticas afins. Para tanto serão abordados dois eixos, o primeiro tratará das práticas 
relacionadas com o ensino de Física a partir do acompanhamento e avaliação do processo ensino-
aprendizagem em suas diversas componentes: planejamento,  auto-avaliação, avaliação; gerenciamento do 
aprimoramento profissional;  preparação das aulas e do uso de estratégias pertinentes ao ensino da Física, 
relações interpessoais numa sala de aula e no interior da escola; 
Em outro eixo serão apresentadas metodologias referentes ao ensino da Física a partir de políticas nacionais e 
internacionais de ensino de ciências. Análise a efetivação dessas políticas em projetos, pesquisas e livros de 
ensino de Física nacionais e internacionais. Contextualizar essas iniciativas, compreender os objetivos e 
avaliar as limitações e os avanços dessas propostas.
Bibliografia básica:
Projetos de ensino de Física (PSSC, HARVAD, FAI, GREF, Física para todos.....)
Coleções de livros didáticos de Física (ALVARENGA, RAMALHO, GASPAR, CALÇADA, PENLEM.....)
DELIZOCOIV...
ASTOLFI,  J. P. e DEVELAY M. A didática das ciências. Campinas: Papirus, 1991.
WUO, Wagner A Física e os livros: Uma análise do saber físico nos livros didáticos adotados para o ensino 
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médio. São Paulo: EDUC/FAPESP, coleção hipótese, 2000.
FEYNMAN, P. R. Física em seis lições. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
Bibliografia complementar:
GONICK, L. e HUFFMAN, A. Introdução Ilustrada à Física. São Paulo: Habra, tradução Luis Carlos 
Menezes, 1994.
FIOLHAIS, C. Física Divertida. Lisboa: Gradiva, 1991.
TUCKNAN, B. W. Manual de Investigação em Educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 4ª 
edição, 1994.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática -- --
TOTAL 30 2

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Quarto

Pré-Requisito:
Didática I

Departamento:

Ementa:
Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação do processo ensino aprendizagem. 
Avaliação formativa e crítica. Metodologia e instrumentos utilizados na avaliação. A ética do avaliador. 
Bibliografia básica:
BRENDAN, Coleman Mac Donald (Org.). Esboços em Avaliação Educacional. Fortaleza: Edições UFC.
HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto 
Alegre: Editora Mediação.
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes.
Bibliografia Complementar:
MORETTO, Vasco Pedro. Prova: momento privilegiado de estudo ou acerto de contas. Rio de Janeiro: 
DP&A.
SANT’ANNA, Flávia M. & ENRICONE D. Planejamento de ensino e avaliação. 11ª ed. Porto Alegre: S. 
Editora.
VASCONCELOS, C. A avaliação como prática libertadora. ...Editora 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola. Campi nas: Papirus.
VIANNA, H.M. Avaliação Educacional (teoria, planejamento e modelos). São Paulo: IBRASA.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 4

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Quarto

Pré-Requisito:
Filosofia da 
Educação I

Departamento:

Ementa:
Os Fundamentos da Sociologia da Educação e suas relações com a educação. A educação como fato social, 
processo social e reprodução de estruturas sociais. Dinâmica do comportamento sócia. A escola e sua 
inscrição no contexto da sociedade brasileira. A produção das desigualdades sociais e a desigualdade de 
oportunidades educacionais. Formas de seleção e organização dos conhecimentos escolares. Conexões entre 
processos culturais e educação. Questões atuais que envolvem a relação educação e sociedade.
Bibliografia básica:
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva.
BOURDIEU, P. Reprodução cultural e reprodução social. In A economia das trocas simbólicas. São 
Paulo: Ed. Perspectiva. p.295-336.
CORCUFF, P. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC.
CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. 2ª.ed. Bauru: EDUSC.
DANDURAND, P. OLLIVIER, E. Os paradigmas perdidos: ensaio sobre a sociologia da educação e seu 
objeto, Teoria e Educação. Porto Alegre, nº 3, 1991, p.120-142.
DAYRELL, J. (ORG). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG.
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Bibliografia Complementar:
DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos.
ENGUITA, F. M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e crise no capitalismo Real. São Paulo: Cortez.
GENTILI, P.(Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em Educação. Petrópolis, Vozes.
GREEN, B. e BIGUM, C. “Alienígenas em sala de aula”, In.: Silva, T.T. (org.) Alienígenas em sala de 
aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes. p. 208-45.
KUPER, A. Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru: EDUSC.
NOGUEIRA, M. A e CATANI, A. Pierre Bourdieu: escritos de educação. Petrópolis: Vozes.
OLIVEIRA, D. A. Educação BásicaEducação Básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópolis: Vozes.
PETITAT, A. Produção da escola, produção da sociedade: análise sócio-histórica de alguns momentos 
decisivos da evolução escolar no ocidente. Porto Alegre: Artes Médicas.
SILVA, T. T. O que se produz e o que se reproduz em educação. Porto Alegre: Artes Médicas.
TURA, M.L.R.(org.) Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quartet.
MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a Escola. São Paulo: Editora Ática.
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V SEMESTRE

ONDAS, SOM E LUZ

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática 30 2
TOTAL 90 6

Obrigatória
Código:
FIS

Período:
Quinto

Pré-Requisito:
Eletricidade e 
Magnetismo

Departamento:
DCA

Ementa:
Ondas mecânicas. Ondas transversais e ondas longitudinais. Cinemática do movimento ondulatório. Ondas em 
cordas.  Velocidade de onda numa corda esticada.  Propagação de energia  e  momento. Ondas harmônicas. 
Superposição e interferência de ondas. Formação de ondas estacionárias numa corda finita. Modos normais. 
Som.  Ondas  de  pressão  e  ondas  de  deslocamento.  Intensidade  sonora.  Nível  de  intensidade  sonora. 
Interferência de fonte dupla. Batimentos. Fisiologia da percepção sonora. Altura e timbre de um som. Efeito 
Doppler.  Luz  como  fenômeno  ondulatório.  Equações  de  Maxwell  e  equação  de  onda  eletromagnética. 
Velocidade da onda eletromagnética. Propagação de energia e momento por uma onda eletromagnética. Vetor 
de Poynting, intensidade e pressão da radiação. Polarização da luz. Interferência luminosa. Difração da luz.

Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D.. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley, 
12ª ed. 2008. isbn 978-85-88639-33-1
NUSSENZVEIG, H. Moysés.  Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo: 
Edgard Blücher, 4ª ed. revisada, 2002. isbn: 85-212-0299-7
YOUNG, Hugh D.. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São Paulo: Addison Wesley, 
12ª ed. 2008. isbn 978-85-88639-35-5
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 4 Ótica, Relatividade e Física Quântica. São Paulo: 
Edgard Blücher, 1998. isbn: 978-85-212-0163-2
CAMPOS, Agostinho Aurélio, ALVES, Elmo Salomão e SPEZIALI,  Nivaldo Lúcio.  Física Experimental 
Básica na Universidade.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. isbn: 978-85-7041-588-2
Bibliografia complementar:
BARTHEM,  Ricardo.  A  Luz -  Coleção  Temas  Atuais  de  Física  /  SBF.  São  Paulo:
Editora  Livraria  da  Física,  1a  ed  2005.  isbn:  8588325306
FRENCH, A. P..Vibrações e Ondas.Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2001. isbn 85-230-0649-4
CARVALHO, Regina Pinto de.  Microondas - Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 1a. ed. 2005. isbn: 8588325330.
DORIA, Mauro M. e MARINHO, Francioli.  Ondas e Bits - Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São 
Paulo: Editora Livraria da Física, 1a. ed. 2006. isbn: 8588325640
OKUNO, Emico e VILELA, Maria Aparecida Constantino. Radiação ultravioleta: características e efeitos - 
Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo: Editora Livraria da Física, 1a. ed. 2005. isbn: 8588325314

MECÂNICA CLÁSSICA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática 
TOTAL 60 4

Obrigatória
Código:
FIS Período:

Quinto

Pré-Requisito:
Cálculo Diferencial 
e Integral III, 
Mecânica e 
Gravitação

Departamento:
DCA

Ementa:
Gravitação; Dinâmica de dois corpos; Dinâmica de sistema de muitas partículas;Dinâmica de corpos rígidos; 
Formulações Lagrangeana e Hamiltoniana da mecânica clássica; Forças centrais.

Bibliografia básica:
K.R. Symon, Mecânica, Editora Campus / 1982
A.M.O. de Almeida, Sistemas Hamiltonianos - 3a. ed., Editora da Unicamp / 1995
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H. Goldstein, C. P. Poole e J. Safko, Classical Mechanics - 3a. ed., Prentice Hall / 2002

Bibliografia Complementar:
N. A. Lemos, Mecânica Analítica - 1a. ed., Livraria da Física Editora / 2004
J.Barcelos Neto, Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana - 1a ed., Editora Livraria da Física / 
2004

METODOLOGIA E PRÁTICA DO 
ENSINO DE FÍSICA II

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática -- --
TOTAL 60 4

Obrigatória

Código:
FIS

Período:
Quinto

Pré-Requisito:
Metodologia e 
Prática do Ensino 
de Física I

Departamento:
DCA

Ementa:   Esse espaço curricular pretende construir junto aos licenciandos, alternativas para o ensino da 
Física a partir do planejamento e execução de atividades de ensino-aprendizagem, tendo como fundamento os 
conteúdos da Física clássica e moderna. A disciplina será trabalhada em dois eixos. No primeiro eixo se 
pretende trabalhar com teorias e experiências produzidas a partir de pesquisas em ensino de Ciências, no geral 
e ensino de Física, no particular. Temas que tem emergido de pesquisas na área, tais como: reconhecimento de 
conceitos alternativos, uso da história, filosofia e sociologia das ciências no ensino, conflito cognitivo; o 
ensino baseado em idéias chaves; mapas conceituais; avaliação dinâmica, pesquisas em design educacional, 
autenticidade na educação, transposição didática serão tratados de modo prático e metodológico na formação 
dos futuros professores de Física. 

Em um segundo eixo, este espaço curricular conduzirá a análise/criação de materiais didáticos, resolução de 
problemas, experimentos didáticos, audiovisuais e bibliográficos de interesse ao ensino de Física do ensino 
médio. Ocorrerá também em parceria com os espaços de estágio curricular a realização de pequenos ensaios 
educacionais para avaliação do processo ensino aprendizagem através da observação para que o aluno analise 
criticamente as aulas observadas com o intuito de compreender a dinâmica do ensino da Física.

Bibliografia básica:
1. 1. CARVALHO, A. M. P. Prática de Ensino: os estágios na formação do professor, 2ª edição, São Paulo: 

Livraria Pioneira. 1987.
2. GIL D.; CARRASCOSA, J.; FURIO, C.y. M. Torregrosa- La Ensenanza de las Ciencias en la Education 
Secundarie,  Universitat de Barcelona, 1991.
3. CARVALHO, A. M. P. Física: Proposta para um Ensino Cosntrutivista. São Paulo:  Pedagógica e 
Universitária, 1989.
Bibliografia complementar:
1. Livros Didáticos de Física para o Ensino Médio. 
2. Artigos diversos dos seguintes periódicos: Revista Brasileira de Ensino de Física.
3. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Revista de Ensino de Ciências, Enseñanza de las Ciencias, 
Investigacioón en la Escuela.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
FÍSICA I

Carga Horária (h) Créditos
Teórica - -
Prática 60 4
TOTAL 60 4

Obrigatória
Código: Período:

Quinto

Pré-Requisito:
Metodologia e 
Prática do Ensino 
de Física I

Departamento:
DCA

Ementa:
Vivenciar a realidade escolar do ensino de Física, através de estágio em escola de Ensino Médio, em um 
processo prático de observação, análise, crítica e regência em sala de aula. Atividades docentes em conteúdos 
de Física do Ensino Médio. Relatório parcial do estágio.
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Bibliografia básica:
Livros adotados nas Escolas vinculadas ao Estágio. 
A FÍSICA NA ESCOLA - sociedade brasileira de física. http://www.sbfisica.org.br/fne/ 
livros de física do ensino médio. 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO (pcnem): 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linkscursosmateriais.html?categoria=23 
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO (pnlem): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12371&itemid=582 
 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (pnld): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&itemid=668

Bibliografia Complementar:
FARIA, Wilson de. Aprendizado e Planejamento de Ensino. São Paulo: Ed. Ática. 
GREF – textos de mecânica, termologia e eletromagnetismo. editora da usp, são paulo, 1993. 
 CADERNO CATARINENSE de ensino de física. departamento de física/ufsc. editora da ufsc, 
florianópolis.http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/ 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO PARA O ENSINO 
DE FÍSICA (EAD)

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 15 1
Prática 15 1
TOTAL 30 2

Obrigatória
Código:
FIS

Período:
Quinto Pré-Requisito: Departamento:

DCA

Ementa: Educação a Distância; Educação e Comunicação; Tecnologias digitais no processo ensino-
aprendizagem; Inclusão digital. Ensino de física, mídias e ludicidade; Ferramentas  para  EaD; Análise de 
softwares educativos; Análise de materiais didáticos digitais..
Bibliografia básica:
BELLONI, Maria Luiza. Educação à distância. - 2. ed. – Campinas, SP: Autores Associados, 2001.

CARVALHO, Anna M. Pessoa de; GIL -PÉREZ, Daniel. A formação de professores de ciências. 4.ed. 
Cortez, 2000.
Bibliografia Complementar:
ANGOTTI, J. A. P , REZENDE JUNIOR M. F. (Org.). Prática de Ensino de Física. 1 ed. Florianópolis: 
FAPEU, 2001, v. único, p. 46-70.

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática - -
TOTAL 30 2

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Quinto

Pré-Requisito:
Sociologia da 
Educação I

Departamento:

Ementa:
A Política Educacional Brasileira: concepções e implicações. A educação e a constituição Federal Brasileira; 
Sistema escolar brasileiro; Estrutura administrativa no ensino brasileiro. Níveis e modalidades de educação. 
Princípios e finalidades do Ensino Fundamental e Médio. Organização formal da escola. O educador e a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/1996. Plano Decenal de Educação. Educação brasileira 
versus educação baiana.
Bibliografia básica:
AGUIAR, U D de. Educação: uma decisão política. Brasília: Brasília Jurídica.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Resolução 2/98. Diretrizes curriculares nacionais do ensino 
fundamental. Brasília: MEC/SEF.
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BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Resolução 3/98. Diretrizes curriculares nacionais do ensino 
médio. Brasília: MEC/SEF.
BRZEZINSKI J. (Org.). L.D.B. Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez.
Bibliografia Complementar:
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: Cortez.
CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo. Rio de Janeiro: Vozes.
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campi nas: Papirus.
FERNANDES, A. .V. Nova LDB: trajetória para a cidadania? São Paulo: Arte & Ciência.
FREITAS, L C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campi nas: Papirus.
GADOTTI, Moacir. Escola vivida, escola projetada. Campi nas: Papirus.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira: Lei. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.
PILETTI, Nelson. Estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio. São Paulo: Ática.
SAVIANI, Demerval. Política e Educação no Brasil. São Paulo: Cortez.
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VI SEMESTRE

FÍSICA MODERNA
Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática 30 2
TOTAL 90 6

Obrigatória Código:
FIS

Período:
Sexto

Pré-Requisito:
Ondas, Som e Luz

Departamento:
DCA

Ementa:
Física estatística. Passeio aleatório. Movimento browniano. Funções distribuição de probabilidade. A equação 
de Boltzmann. Distribuição de Gibbs-Boltzmann. Relatividade. Princípio da relatividade de Galileu. 
Relatividade e eletromagnetismo. Experiência de Michelson e Morley. Princípio da relatividade restrita de 
Einstein. Transformações de Lorentz. Contração do espaço e dilatação do tempo. Introdução à relatividade 
geral. Física quântica. Radiação do corpo negro. Hipótese de Planck. Efeito fotoelétrico. Emissão atômica e 
molecular. Átomo de Bohr. Efeito Compton. Dualidade onda-partícula. Equação de Schrödinger. Átomo de 
Hidrogênio. Spin. Princípio de exclusão de Pauli. Interpretação da função de onda. Princípio da incerteza de 
Heisenberg. Aplicações da mecânica quântica: condução elétrica em sólidos. Partículas e cosmologia. 
Interações fundamentais e modelo padrão de partículas e campos. Problemas atuais e grandes experimentos. O 
universo evolutivo e o “Big Bang”. Teorias atuais do cosmo.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D.. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley, 
12ª ed. 2008. isbn 978-85-88639-33-1
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo: 
Edgard Blücher, 4ª ed. revisada, 2002. isbn: 85-212-0299-7
YOUNG, Hugh D.. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São Paulo: Addison Wesley, 
12ª ed. 2008. isbn 978-85-88639-35-5
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 4 Ótica, Relatividade e Física Quântica. São Paulo: 
Edgard Blücher, 1998. isbn: 978-85-212-0163-2
CAMPOS, Agostinho Aurélio, ALVES, Elmo Salomão e SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. Física Experimental 
Básica na Universidade.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. isbn: 978-85-7041-588-2
Bibliografia complementar:
LEITE LOPES, José. A Estrutura Quântica da Matéria - do átomo pré-socrático às
partículas elementares. Rio de Janeiro: UFRJ, 3a. ed. 2005. isbn: 8571082790
OLIVEIRA, Ivan S.. Física Moderna para iniciados, interessados e aficionados. Volume 1. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2006.
OLIVEIRA, Ivan S.. Física Moderna para iniciados, interessados e aficionados. Volume 2. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2006.
BARTHEM, Ricardo. A Luz - Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo:
Editora Livraria da Física, 1a ed 2005. isbn: 8588325306
CARUSO, F. e SANTORO, A.. Do Átomo Grego à Física das Interações Fundamentais. Rio de Janeiro: 
CBPF, 2ª edição, 2000.
ALVES, G., CARUSO, F., MOTTA, H.e SANTORO, A.. Mundo das partículas de hoje e de ontem. Rio de 
Janeiro: CBPF, 2000. isbn: 8585572106
CHESMAN, Carlos; ANDRÉ, Carlos; MACEDO, Augusto. Física Moderna: experimental e aplicada. – 
2.ed. São Paulo: Livraria Editora da Física, 2004.
GLEISER, Marcelo. A dança do Universo: dos mitos de criação ao Big-Bang. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006.
GAZZINELLI, Ramayana. Teoria da Relatividade Especial. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. isbn 85-212-
0357-8
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Explicando a teoria da relatividade. Ediouro, 1a. ed. 2005.
FEYNMANN, Richard. P.. QED: A Estranha Teoria da Luz e da Matéria. Lisboa: Gradiva, 3ª ed., 2002.
EINSTEIN, Albert & INFELD, Leopold. A Evolução da Física. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
CAVALCANTE, Marisa. A. & TAVOLARO, Cristiane R. C.. Física Moderna Experimental. Barueri, SP: 
Manole, 2007.
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ELETROMAGNETISMO

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 4

Obrigatória
Código:
FIS

Período:
Sexto

Pré-Requisito:
Ondas, Som e Luz

Departamento: DCA

Ementa:
Elementos de cálculo vetorial. Teoremas do divergente, de Green e de Stokes. Equações de Maxwell 

nas formas integrais e diferenciais. Potencial elétrico. Potencial vetor. Energia eletromagnética. Equações de 
Maxwell no vácuo. Ondas eletromagnéticas.  Vetor de Poynting.  Polarização. Campos eletromagnéticos na 
matéria.  Materiais  dielétricos.  Materiais  diamagnéticos,  paramagnéticos  e  ferromagnéticos.  Ondas 
eletromagnéticas  na  matéria.  Reflexão  e  refração  de  ondas  eletromagnéticas  em  interfaces.  Radiação. 
Potenciais de Lienard-Wiechert. Radiação de cargas aceleradas. Espalhamento. Eletrodinâmica relativística.

Bibliografia básica:
REITZ, J. R., MILFORD, F. J. e CHRISTY, R. W.. Fundamentos da Teoria Eletromagnética. Rio 

de Janeiro: Ed. Campus, 1982 (1ª. ed.). ISBN 9788570011039.

BASSALO, J. M. F.. Eletrodinâmica Clássica. São Paulo: Editora Livraria da Física, 21007. ISBN 
8588325705.

Bibliografia complementar:
MACHADO,  K.  D..  Teoria  do  Eletromagnetismo,  vol.  I.  Ponta  Grossa:  Editora  UEPG,  2000. 

ISBN: 85-86941-07-7.
MACHADO, K. D..  Teoria do Eletromagnetismo,  vol.  II.  Ponta Grossa:  Editora UEPG, 2003. 

ISBN: 85-86941-26-3.
MACHADO,  K.  D..  Teoria  do  Eletromagnetismo,  vol.  I.  Ponta  Grossa:  Editora  UEPG,  2006. 

ISBN: 85-86941-77-8.
FEYNMAN,  R.  P.,  LEIGHTON,  R.  B.  e  SANDS,  M.  Lições  de  Física  de  Feynman,  Edição 

Definitiva  (vol.  2:  Eletromagnetismo  e  Matéria).  Porto  Alegre:  Editora  Bookman,  2008.  ISBN 
9788577802593.

JACKSON,  J.D..  Eletrodinâmica Clássica.  Rio de Janeiro:  Editora Guanabara Dois,  1983.  ou 
JACKSON, J. D.. Classical Electrodynamics. Nova Iorque: John Wiley, 1999 (3a. ed.). ISBN 047130932X. 

METODOLOGIA DA 
PESQUISA DO ENSINO DE 
FÍSICA

Carga Horária (h) Créditos
Teoria 30 2
Prática -- --
TOTAL 30 2

Obrigatória

Código:
FIS

Período:
Sexto

Pré-Requisito:
Metodologia da 
Pesquisa, 
Metodologia e 
Prática do Ensino 
de Física II

Departamento:
DCA

Ementa: Visando a autonomia docente e a formação de professores pesquisadores e divulgadores da Ciência 
e Tecnologia, este espaço curricular visa apresentar o campo de pesquisa e divulgação em ensino de ciências e 
em ensino de Física a partir de: estudo dos fundamentos da pesquisa educacional e do desenvolvimento 
científico (epistemologia) com a apresentação das principais linhas de investigação em ensino. Articular 
discussões sobre o papel das instituições voltadas à popularização da ciência tais como museus, jornais, 
revistas, literatura, cinema, exposições, artefatos e ambientes lúdicos etc. Estruturar o Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC).
Bibliografia básica:
1. TUCKNAN, B. W. Manual de Investigação em Educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
4ª edição, 1994.
2. KUNH, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Pespectiva, coleção debates, 2006.

97



Bibliografia complementar:

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
FÍSICA II

Carga Horária (h) Créditos
Teórica - -
Prática 90 6
TOTAL 90 6

Obrigatória
Código:
FIS Período:

Sexto

Pré-Requisito:
Metodologia e 
Prática do Ensino 
de Física II, Estágio 
Supervisionado em 
Ensino de Física I

Departamento:
DCA

Ementa:
Vivenciar a realidade escolar do ensino de Física, através de estágio em escola de Ensino 
Médio, em um processo prático de observação, análise, crítica e regência em sala de aula. 
Atividades docentes em conteúdos de Física do Ensino Médio. Relatório parcial do estágio.
Bibliografia básica:
Livros adotados nas Escolas vinculadas ao Estágio. 
A FÍSICA NA ESCOLA - sociedade brasileira de física. http://www.sbfisica.org.br/fne/ 
livros de física do ensino médio. 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO (pcnem): 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linkscursosmateriais.html?categoria=23 
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO (pnlem): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12371&itemid=582 
 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (pnld): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&itemid=668

Bibliografia Complementar:
FARIA, Wilson de. Aprendizado e Planejamento de Ensino. São Paulo: Ed. Ática. 
GREF – textos de mecânica, termologia e eletromagnetismo. editora da usp, são paulo, 1993. 
 CADERNO CATARINENSE de ensino de física. departamento de física/ufsc. editora da ufsc, 
florianópolis.http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/ 

HISTÓRIA, FILOSOFIA E ENSINO 
DE CIENCIAS

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 4

Obrigatória
Código: Período:

Pré-Requisito:
Ciência, 
Tecnologia e 
Sociedade;
Ondas, Som e Luz

Departamento:

Ementa:
Tipos  de  conhecimento,  evolução  histórica  do  conhecimento  em geral  e  do  conhecimento  científico  em 
particular. Principais nomes da história do conhecimento e da filosofia, e contexto histórico em que viveram. 
Conhecimento  científico,  método  científico,  grandes  paradigmas  da  ciência.  Produção  e  evolução  do 
conhecimento em ciências físicas (elementos da história da física). Importância da história e da filosofia da 
ciência para o ensino de ciências naturais. Introdução a Filosofia da Ciência; Ciência e Método Científico: 
empirismo, método indutivo e método hipotético dedutivo. Círculo de Viena e Karl Popper. As filosofias de 
Kuhn, Lakatos e Feyerabend.
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Bibliografia básica:
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 10ª ed. São Paulo: Loyola, 2005. 
ANDERY, Maria Amália et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 12ª ed. São Paulo: 
EDUC, 2003. 
SCHENBERG,M.Pensando a Física. Nova Stella Editorial, 1990
 BARBIER, R. A pesquisa-ação. Brasília: Plano, 2002. Série Pesquisa em Educação, v.3. 
ESTEVES, M.J. Pensamento Sistêmico: o novo paradigma da ciência. 2ª ed. Campinas: Papirus, 2003.
KUHN, Thomas. Estrutura das revoluções científicas. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
LAKATOS, I.M.R.E. História da ciência e suas reconstruções racionais. Portugal: Edições 70, 1998.
Bibliografia Complementar:
BRAGA, Marco; GUERRA, Andréia; REIS, José Cláudio. Breve História da Ciência Moderna. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2003.  Volumes 1 a 5. 
OLIVA, Alberto. Filosofia da Ciência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. Coleção Passo-a-passo, vol. 31.
PRIGOGINE, Ilya. As leis do caos. São Paulo: UNESP, 2002.
PRIGOGINE, Ilya. O fim das incertezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo:UNESP, 1996.
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VII SEMESTRE

TERMODINÂMICA E MECÂNICA 
ESTATÍSTICA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 60

Obrigatória Código:
FIS

Período:
Sétimo

Pré-Requisito:
Física Moderna

Departamento:
DCA

Ementa:
Termodinâmica. Calor e trabalho. Máquinas térmicas e segunda lei da termodinâmica. Variáveis extensivas e 
variáveis intensivas. Entropia. Equação fundamental e equações de estado. Potenciais termodinâmicos. 
Transições de fase. Mecânica Estatística. Estados macroscópicos e estados microscópicos. Entropia estatística 
e número de estados microscópicos. Ensembles microcanônico, canônico e grande canônico. Função de 
partição e potenciais termodinâmicos. Flutuações termodinâmicas. Gás ideal. Modelo de Ising.
Bibliografia básica:
OLIVEIRA, Mário José de. Termodinâmica. São Paulo: Editora Livraria da Física,
1ª. ed. 2005. isbn 8588325470
SALINAS, Sílvio R. A. Introdução à Física Estatística. São Paulo: Edusp, 2ª ed. 2005.
isbn 8531403863
Bibliografia complementar:
CALLEN, Herbert B.. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics. John Wiley, 2ªed. 1985. 
isbn 0471862568
REIF, Frederick. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. McGraw Hill, 1965.

MECÂNICA QUÂNTICA
Carga Horária (h) Créditos
Teórica 60 4
Prática - -
TOTAL 60 4

Obrigatória
Código:
FIS

Período:
Sétimo

Pré-Requisito:
Física Moderna, 
Eletromagnetismo

Departamento:
DCA

Ementa:
O surgimento da mecânica quântica. Dualidade onda-partícula. Princípio da complementaridade. Princípio da 
indeterminação de Heisenberg. Equação de Schrödinger. O átomo de hidrogênio. Operadores e momento 
angular. Spin. Oscilador harmônico. Operadores de criação e aniquilação. Segunda quantização e o campo 
eletromagnético.
Bibliografia básica:
EISBERG, Robert e RESNICK, Robert. Física Quântica. Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e 
Partículas. São Paulo: Editora Campus, 9ª ed., 1994. ISBN 9788570013095

Bibliografia complementar:
LEITE LOPES, José. A Estrutura Quântica da Matéria - do átomo pré-socrático às
partículas elementares. Rio de Janeiro: UFRJ, 3a. ed. 2005. isbn: 8571082790
PESSOA Jr., Osvaldo. Conceitos de Física Quântica, Volume 1. São Paulo: Editora
Livraria da Física, 1ª. ed. 2006. isbn: 8588325179
PESSOA Jr., Osvaldo. Conceitos de Física Quântica, Volume 2. São Paulo: Editora
Livraria da Física, 1ª. ed. 2006. isbn: 8588325594

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
FÍSICA III

Carga Horária (h) Créditos
Teórica - -
Prática 90 6
TOTAL 90 6

Obrigatória Código:
FIS

Período:
Sétimo

Pré-Requisito:
Física Moderna, 
Estágio 
Supervisionado em 

Departamento:
DCA
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Física II
Ementa:
Vivenciar a realidade escolar do ensino de Física, através de estágio em escola de Ensino Médio, em um 
processo prático de observação, análise, crítica e regência em sala de aula. Atividades docentes em conteúdos 
de Física do Ensino Médio. Relatório parcial do estágio.
Bibliografia básica:
Livros adotados nas Escolas vinculadas ao Estágio. 
A FÍSICA NA ESCOLA - sociedade brasileira de física. http://www.sbfisica.org.br/fne/ 
livros de física do ensino médio. 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO (pcnem): 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linkscursosmateriais.html?categoria=23 
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO (pnlem): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12371&itemid=582 
 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (pnld): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&itemid=668

Bibliografia Complementar:
FARIA, Wilson de. Aprendizado e Planejamento de Ensino. São Paulo: Ed. Ática. 
GREF – textos de mecânica, termologia e eletromagnetismo. editora da usp, são paulo, 1993. 
 CADERNO CATARINENSE de ensino de física. departamento de física/ufsc. editora da ufsc, 
florianópolis.http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/ 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática - -
TOTAL 30 2

Obrigatória Código:
EDU

Período:
Sétimo Pré-Requisito: Departamento:

Ementa:
Estruturas, sistemas e metodologias de ensino que atendem as necessidades educativas. Inclusão de pessoas 
portadoras de necessidades especiais no processo de aprendizagem. Legislação específica voltada aos 
portadores de necessidades especias. O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a 
língua de sinais. Noções lingüísticas de Libras: parâmetros, classificadores e intensificadores no discurso. A 
gramática da língua de sinais. Aspectos sobre a educação de surdos. Teoria da tradução e interpretação. 
Técnicas de tradução em Libras / Português; técnicas de tradução Português / Libras. Noções básicas da língua 
de sinais brasileira.
Bibliografia básica:
BRASIL, Educação inclusiva: a fundamentação filosófica. Organização: Maria Salete Fábio Aranha. Brasília: 
MEC/SEESP, 2004.
CICCONE, M. Comunicação total: introdução estética à pessoa surda. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1990.
CRUICKSHANK, W. Mellon. A educação da criança e do jovem especial. Porto Alegre: Globo, 1974.
ELCIE, Aparecida Fontes Salzano Masini et al. Deficiência: alternativas de intervenção. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1997.
ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de.   Leitura e surdez : um estudo com adultos não oralizados  . Rio   
de Janeiro: Revinter, 2000.
Sinais de A a L. In: CAPOVILLA, Fernando César.   Dicionario enciclopedico ilustrado trilingue da lingua   
de sinais brasileira  . Colaboração de Walkiria Duarte Raphael. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001. v.1. ISBN:85-  
314-0668-4.
Sinais de M a Z. In: CAPOVILLA, Fernando César.   Dicionario enciclopedico ilustrado trilingue da lingua   
de sinais brasileira  . Colaboração de Walkiria Duarte Raphael. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001. v.2. ISBN:85-  
314-0669-2.
Bibliografia Complementar:
DOLLE, Jean-Marie & BELLANO, Denir. Essas crianças que não aprendem: diagnósticos e terapia 
cognitiva. Petrópolis: Vozes 1996.
ARAÚJO, V. C. O jogo no contexto da educação psicomotora. São Paulo: Cortez, 1992.
AMARAL, Lígia. Sobre crocodilos e avestruzes: falando de diferenças Físicas, preconceitos e sua 
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superação. In: AQUINO, Júlio G. (Org.). Diferenças e preconceitos. São Paulo: Summus, 1998.
FERNANDES, E. Problemas lingüísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: Agir, 1990.
FERREIRA, Julio R. A exclusão da diferença. São Paulo: 1ª ed. Ed. UNIMEP, 1994.
FONSECA, V. Introdução às dificuldades de aprendizagem. 2ª ed. rev. e aum. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1995.
FREITAS, Soraia Napoleão. Uma escola para todos: Reflexões sobre a prática educativa. Inclusão Revista da 
Educação Inclusiva, Brasília, ano 02, nº. 3, p.37-40, dezembro, 2006.
GOLDSTEIN, Eduardo; FREITAS, Luiz A. S. Crianças sem problemas: recomendações práticas de dois 
médicos homeopatas. São Paulo: Gente, 1994.
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VIII SEMESTRE

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
FÍSICA IV

Carga Horária (h) Créditos
Teórica - -
Prática 150 10
TOTAL 150 10

Obrigatória Código:
FIS

Período:
Oitavo

Pré-Requisito:
Estágio 
Supervisionado em 
Física III

Departamento:
DCA

Ementa:
Vivenciar a realidade escolar do ensino de Física, através de estágio em escola de Ensino Médio, em um 
processo prático de observação, análise, crítica e regência em sala de aula. Atividades docentes em conteúdos 
de Física do Ensino Médio. Relatório parcial do estágio.
Bibliografia básica:
Livros adotados nas Escolas vinculadas ao Estágio. 
A FÍSICA NA ESCOLA - sociedade brasileira de física. http://www.sbfisica.org.br/fne/ 
livros de física do ensino médio. 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO (pcnem): 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linkscursosmateriais.html?categoria=23 
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO (pnlem): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12371&itemid=582 
 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (pnld): 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&itemid=668

Bibliografia Complementar:
FARIA, Wilson de. Aprendizado e Planejamento de Ensino. São Paulo: Ed. Ática. 
GREF – Textos de Mecânica, Termologia e Eletromagnetismo. Editora da USP, São Paulo, 1993. 
CADERNO CATARINENSE de Ensino de Física. Departamento de Física/UFSC. Editora da UFSC, 
Florianópolis. http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/ 

TCC

Carga Horária (h) Créditos
Teórica - -
Prática 30 2
TOTAL 30 2

Obrigatória Código:
FIS

Período:
Oitavo

Pré-Requisito:
Metodologia da 
Pesquisa no Ensino 
de Física

Departamento:
DCA

Ementa:
O aluno irá desenvolver um projeto de pesquisa em Ensino de Física sob a orientação de um dos professores 
do Curso de Licenciatura em Física.

Bibliografia básica:
Será relacionado à área em que o aluno vai desenvolver o seu projeto de pesquisa no Ensino de Física.
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OPTATIVAS

INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3 
Prática 
TOTAL 45 3 

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: Breve histórico da Astronomia; Descrição do céu; Movimento aparente dos astros; Estações do ano; 
Calendários. Sistemas de Referência: Esfera celeste; Trigonometria Esférica; Sistemas de coordenadas; 
Medidas de tempo. Sistema Solar: Sol; A Terra, sua atmosfera; Sistema Sol-Terra; Planetas e Satélites; 
Cometas e Asteróides; Leis de Kepler; Leis de Newton; Modelos de Formação; Exploração do sistema solar. 
Estrelas: Distâncias e Magnitudes; Propriedades; Estruturas; Evolução; Aglomerados; Galáxias: Via Láctea; 
Tipos de galáxias; Aglomerados e super aglomerados; Universo: Modelos cosmológicos; Cosmologia 
experimental; 
Bibliografia básica:
 Oliveira Filho, K.; Saraiva, M. Astronomia e Astrofísica. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2000 

Friaça, A.; Dal Pino, E.; Sodré Jr., L.; Jatenco-Pereira, V. (org) Astronomia – Uma Visão Geral do Univer-
so. São Paulo: Edusp, 2000. 

Bibliografia complementar:
Boczko, R. Conceitos de Astronomia. São Paulo: Edgard Blücher, 1984 

INGLÊS INSTRUMENTAL
Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática 0 0
TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa:
Aplicação de estratégias específicas que levem à compreensão de textos acadêmicos em língua inglesa. 
Aspectos lexicais e estruturais da língua inglesa.
Bibliografia básica:
ALLIANDRO, H. Dicionário Escolar Inglês Português. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.
SILVA, J. A. C.; GARRIDO, M. L.; BARRETO, T. P. Inglês Instrumental: Leitura e compreensão de textos. 
Salvador: EDUFBA.
TAYLOR, J. N. Gramática Delti da Língua Inglesa. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.
Bibliografia complementar:
PINTO, Dilce et al. Compreensão inteligente de textos. Grasping the meaning. Vol. 1 e 2, Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico.
MICHAELIS, Dicionário inglês-português e português-inglês. São Paulo: Melhoramentos.

FUNDAMENTOS  DE  EDUCAÇÃO  A 
DISTÂNCIA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática - -
TOTAL 45 3

Optativa Código:
-

Período:
-

Pré-Requisito:
-

Departamento:

Ementa:
Características do ensino a distância. Suporte de redes de computadores para ambientes de EaD: motivações e 
dificuldades,  ambiente  de  suporte,  mecanismos  de  recuperação  de  informações  on-line  e  construção  do 
conhecimento. Modelos de EaD: sistemas instrucionais de primeira e Segunda geração; modelos teóricos de 
aprendizagem; ambientes de aprendizagem em grupo e via rede; multimídia na EaD. Estudo dos processos 
pedagógicos e tecnológicos envolvidos na elaboração de projetos de EaD.
Bibliografia básica:
PETERS, O. Didática do Ensino a Distância. São Leopoldo: Unisinos, 2001. 
SILVA, Marco. (org). Educação Online. São Paulo: Loyola, 2003. 
SILVA, Marco e SANTOS, Edméa (org).  Avaliação da aprendizagem em educação Online.  São Paulo, 
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Loyola, 2006.

Bibliografia Complementar:
BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas, Editora Autores Associados, 2001. 
NISKIER, Arnaldo. Educação à distância. 2.ed. Rio de Janeiro: Loyola, 1999.

FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática - -
TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: Filosofia e Ciência: a ciência como objeto de reflexão filosófica. A Filosofia da Ciência no século 
XX. Ciência e Método Científico: empirismo, método indutivo e método hipotético dedutivo. Círculo de Viena 
e Karl Popper. As filosofias de Kuhn, Lakatos e Feyerabend. 
Bibliografia básica:
ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência. São Paulo. Brasiliense. 1981
ARAÚJO, Jorge, Manuel.  Ciência e Nós. Lisboa. Instituto Piaget.2001.
CARRILHO, M.M. A Filosofia das Ciências. Lisboa. Ed. Presença. 1994.
DUTRA, L.H. Introdução à Teoria da Ciência. Florianópolis. Ed.UFSC.
 
Bibliografia Complementar:
FOUREZ,G.A. A Construção das Ciências.S. Paulo.Ed.UNESP.1995.
HAMBURGER, Jean (coord.). A Filosofia das Ciências Hoje. Lisboa. Fragmentos. 1988.
KOHAN, Walter Omar (Org.). Filosofia: caminhos para seu ensino. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 191p. 
(Coleção Sócrates).
ALTHUSSER, Louis. Filosofia e Filosofia Espontânea dos Cientistas. Lisboa. Presença.
ALVES, Vitorino Mendes de Sousa. Ensaio sobre Filosofia das Ciências. Braga. FFB-UC
SANTOS, Boaventura Sousa.  A Crítica da Razão Indolente.Contra o Desperdício da Experiência. Porto. 
Afrontamento. 2000
SANTOS, Boaventura Sousa. Um Discurso Sobre as Ciências. Porto. Afrontamento.1988.
SANTOS, Boaventura Sousa. Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Porto. Ed. Afrontamento.1989.

EDUCAÇÃO E TRABALHO 

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática - -
Prática de 
ensino 15 -

TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: Educação e trabalho e sua relação com as políticas públicas e as práticas pedagógicas. Correntes e 
tendências da educação no Brasil, com ênfase na relação entre economia, trabalho e educação. O papel da 
escola e do educador na sociedade tecnológica.  O trabalho como determinante da condição humana. História 
do trabalho. A organização do trabalho na sociedade moderna. Mudanças tecnológicas e a educação. A escola e 
o novo paradigma tecnológico.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação o trabalho. 6ª 
Reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 101 – 118.
FERRETI, C.J., SILVA JUNIOR, J.R., SALES, M.R. (orgs.). Trabalho, formação e currículo: para onde vai 
a escola? São Paulo: Xamã, 1999.
GENTILLI, P. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma educacional no 
neoliberalismo. R. Janeiro: Vozes, 1998.
KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica. As relações de produção e a educação do trabalhador. 6ª 
edição. São Paulo: Cortez, 2002.
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Bibliografia Complementar
MACHADO, L.R.S., NEVES, M. de A., FRIGOTTO, G. e outros. Trabalho e Educação. 2ª edição. Campi  
nas: Papirus, 1994.
RODRIGUES, J. A educação e os empresários: o horizonte pedagógico do capital. In: FRIGOTTO, G. 
CIAVATTA, M. (orgs.). A experiência do trabalho e a Educação Básica. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
ROPÉ, F., TANGUY, L. Saberes e competências. Campi nas: Papirus, 1997.
SILVA, T.T. da, GENTILI, P. (Orgs.). Escola S.A. Quem ganha e quem perde no mercado educacional do 
neoliberalismo. CNTE: Brasília, 1996.
SOARES, Maria Clara. Banco Mundial: políticas e reforma. In: WARDE, M.J. (Org.). O banco Mundial e as 
Políticas Educacionais. S.Paulo:Cortez. 1996.
OLIVEIRA, Carlos R. de. História do Trabalho. São Paulo: Editora Ática, 1987. (Série Princípios).
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidades terminais. Petrópolis: Vozes, 1996.
BARACHO, M. da G.; MOURA, D.; PEREIRA, U.; SILVA, A. Algumas reflexões e proposições acerca do 
ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio. CEFET/RN, 2005.
ENGELS, Friedrich. O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. In: OAKLEY, Kenneth 
B. O Homem Como Ser que Fabrica Utensílios. 2ª edição. São Paulo: Global Editora, 1984.
FIORI, José Luís. Estado, capital e trabalho. In: –––. 60 lições dos 90: uma década de neoliberalismo. Rio de 
Janeiro: Record, 2001. p. 210 – 212.
FRIGOTO Gaudêncio. A nova e a velha face da crise do capital e o labirinto dos referenciais teóricos. In: –––; 
CIAVATA, Maria (Orgs.). Teoria e educação no labirinto do capital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p. 21 – 
46.
––––; CIAVATA, Maria; RAMOS Marise (Orgs.). Ensino médio integrado: concepção e contradições. São 
Paulo: Cortez, 2005.
––––. A formação do cidadão produtivo: a cultura do mercado no ensino médio técnico. Brasília: INEP, 
2006.
NEVES, Lúcia Maria W. Brasil 2000. Nova divisão de trabalho na Educação. 2ª edição. São Paulo: Xamã, 
2000.
ZIBAS, Dagmar M. L.; AGUIR, Márcia Ângela da S.; BUENO, Maria Sylvia Simões (Orgs.). O ensino médio 
e a reforma da Educação Básica. Brasília: Plano Editora, 2002, p. 15 – 32; 71 – 92; 201 – 371.

ÉTICA E CIDADANIA

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática - -
Prática  de 
ensino 15 -

TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa:
Noções  de ética e  moral.  O papel  das  novas tecnologias  de comunicação  e do desenvolvimento científico 
contemporâneo. O sentido das novas transformações, propiciadas pela globalização, para diferentes grupos e 
ambientes culturais. Novos valores e conflitos de papéis. Ética profissional. Função social das várias atividades 
a serem desenvolvidas pelo futuro graduado; as entidades de classe. Direitos e deveres do profissional. Normas 
genéricas relativas à profissão.
Bibliografia básica:
HERKENHOFF, João Batista. Ética, educação e cidadania. Porto Alegre: Liv. Do Advogado, 1996. 151p.
SOUZA, Herbert de, RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania. São Paulo, SP: 16. Ed. Moderna, 1998. 72p.
Bibliografia Complementar:
AMARAL, Antônio Carlos R. do.  Ética social e governamental: advocacy e loby: uma proposta para o 
exercício da cidadania na democracia contemporânea. São Paulo: Hottopos, 1997. 151p.
GALLO, Silvio (Coord.).  Ética e cidadania: caminhos da Filosofia (elementos para o ensino de Filosofia). 
Campinas, SP: Papirus, 1997. 112p.
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RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática - -
Prática de 
ensino 15 -

TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: Visão clássica da psicologia organizacional: história e desdobramentos; Temas e questões atuais da 
psicologia organizacional; A organização como sistema social; Evolução da estrutura das empresas; A relação 
do Homem com seu trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Psicopatologia do trabalho; Psicologia do 
consumidor; Características dos grupos - como se formam, hierarquia, normas, papéis e coesão, liderança e 
poder; Motivação; Percepção; Atitude e diferenças individuais; Comunicação.  Administração de Conflitos.
Bibliografia básica:
BENNIS, W., SPREITZER,G., CUMMINGS T., O Futuro da Liderança. São Paulo: Futura, 2001. 
BENNIS, Warren G. Os Gênios da Organização: as forças que impulsionam a criatividade das equipes de 
sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
BOOG, Gustavo & Magdalena e outros. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes. Vol. I. São Paulo: Editora 
Gente, 2002.
LIMONGI-FRANÇA, e outros. As Pessoas na Organização. São Paulo: Editora Gente, 2002.
Bibliografia Complementar:
DE MASI, Domenico. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000.
DEJOURS, C. Loucura do trabalho. São Paulo: Oboré; 1987.
GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 
 ________________. O Poder da Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
JORGE, Simões J. Psicologia e Dinâmica da Vida em Grupo. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 1983. 
MOSCOVICI, Fela. Renascença organizacional. 6ª ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1996

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E 
EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 30
Prática - -
Prática de 
ensino 15 -

TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: Enfatiza aspectos relativos  a Compreensão e o  desenvolvimento das  relações interpessoais na escola 
dentro de um enfoque humanístico, ético, crítico e democrático, estudando as relações e inter-relações de/entre 
pessoas, grupos e instituições. Comunicação, fator fundamental nas relações interpessoais: conteúdo lógico, 
psicológico, manifesto e latente; tarefa explícita e implícita; comunicação como exercício de convivência.
Bibliografia básica:
CASTILHO, Áurea. A dinâmica do trabalho de grupo. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1998.
DEL Prette, Z.A.P. & DEL Prette, A. (Orgs.), Psicologia das relações interpessoais e habilidades sociais: 
Vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes: 2009.
DEL Prette, A. e DEL Prette, Z. A. P. (2008). Psicologia das relações interpessoais e habilidades sociais: 
Vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2008. 
DIAS, Fernando Nogueira. Relações Grupais e Desenvolvimento Humano.  Instituto Piaget, 2004.
FRITZE, Silvino. J. Relações Humanas Interpessoais.  Petrópolis: Vozes, 2001. 

Bibliografia Complementar:
MARQUES, Juracy C. Ensinando para o desenvolvimento pessoal - psicologia das relações interpessoais. 
Petrópolis: Vozes, 1983. (3 ex.)
MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo - teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 1993. (3 ex.)
MINICUCCI, A. Psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Atlas, 1989. (5 ex.)
MORENO, Jacob. L. Psicodrama. São Paulo: Cultrix, 1975. (1 ex.)
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal. São Paulo: Liv. Téc. Científicos, 1985.
PICHÓN-RIVIÈRE, Enrique. Teoria do vínculo. São Paulo: Liv. Martins Fontes, 2000. (1 ex
SALOMÉ, Jacques. Aprendendo a se comunicar - você se revela quando fala. Petrópolis: Vozes, 1994
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SANTOS, Áurea dos. A prática da liderança. Petrópolis: Vozes, 2005
SCHMITT, C. Afonso. Auto-estima. São Paulo: Paulinas, 2003.
WEIL, Pierre. Organizações e tecnologias para o terceiro milênio. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997

CURRÍCULO E NOVAS 
TECNOLOGIAS

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática - -
Prática de 
ensino 15 -

TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: Tecnologia e implicações pedagógicas; Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da 
Natureza, Matemática e Tecnologia; Ciências humanas e Tecnologia, Articulações entre áreas de conhecimento 
e tecnologia.
Bibliografia básica:
APLLE, M. Ideologia e Currículo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.
CARVALHO, A. M. P. e GIL PÉRES, D. Formação de professores de ciências: tendências e inovações. São 
Paulo: Cortez, 1993.
LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: 
Ed. 34,1993.
SILVA, T. T. . Teorias do currículo. Uma introdução crítica. , 2000. v. 1. 160 p.
Bibliografia Complementar:
AMORIM, A.C.R. Ciência/Tecnologia/Sociedade. Educação e Ensino. nº 02, v. 01, p. 81-98. 1996
FIGUEIREDO, V. Produção Social da Tecnologia. São Paulo: EPU, 1989.
PRADO, M. E. B. B e VALENTE, J.A. A formação na ação do professor: Uma abordagem na e para uma nova 
prática pedagógica. In: Formação de Educadores para o uso da informática na escola. Campi nas: 
UNICAMP/NIED, 2003.SILVA, T. T. Documentos de identidade. Uma introdução às teorias do currículo. 
1. ed. Belo Horizonte (MG): Autêntica, 1999. v. 1.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 45 3
Prática - -
Prática de 
ensino 15 -

TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: Os aspectos sociais, políticos e epistemológicos presentes nas diferentes concepções de educação de 
jovens e adultos. As políticas públicas no âmbito da EJA.Os processos de ensino-aprendizagem e as 
alternativas metodológicas na educação de jovens e adultos.O papel social, político e cultural da educação de 
jovens e adultos no contexto atual. Visão histórica, política e social da educação de jovens e adultos (EJA) no 
contexto da educação popular. Os sujeitos das políticas públicas de EJA. O trabalho político-pedagógico no 
cotidiano da EJA.
Bibliografia básica:
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 20ª Ed. 1992.
________Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra. 3ºEd. 1994.
GADOTTI, Moacir. Uma só escola para todos: caminhos da autonomia escolar. Petrópolis, Vozes, 1990.
________e Torres, Cª (org). Educação Popular: utopia latino-americana. São Paulo, Cortez/EDUSP, 1994.
MASAGÃO, Vera Maria Ribeiro. Educação de Jovens e Adultos: novos leitores, novas leituras. Campi nas: 
Ação Educativa, 2001.
PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil: educação popular e educação de adultos. 6.ed. 
São Paulo: Loyola, 2003.
Bibliografia Complementar:
COSTA, Marisa Vorraber (org). Educação Popular Hoje. São Paulo. Edições Loyola. 1999.
GARCIA, Regina, L, e VALLA, Victor. A fala Excluídos. São Paulo, Papirus editora, 1996.
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HURTADO, C. Nuñez. Comunicação e educação popular: educar para transformar, transformar para 
educar. Petrópolis/RJ:Vozes, 1993.
PAIVA, Vanilda. Paulo Freire e o nacionalismo desenvolvimentista. Rio de Janeiro. Graal.1984.
_______(Org). Perspectivas e dilemas de educação popular. Rio de Janeiro, Graal. 1984.
_______. Educação popular e educação de adultos. São Paulo, Loyola, 1983, 2ª Ed.
TAMARIT, José. Educar o Soberano. São Paulo, Cortez Editora, 1996.

LIBRAS

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática 15 1
TOTAL 45 3

Optativa Código:
-

Período:
-

Pré-Requisito:
-

Departamento:

Ementa:
Vocabulário em língua de sinais brasileira. Tópicos sobre a escrita de sinais. Aquisição do sistema de escrita 
de língua de sinais pela compreensão dos códigos próprios de sinais e trabalho prático com a mesma. 
Fonologia e morfologia. Morfemas. Uso de expressões faciais gramaticais e afetivas. Estrutura da frase. 
Semântica e pragmática.
Bibliografia básica:
QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e interprete de Língua Brasileira de Sinais e língua 
portuguuesa: Programa Nacional de Apoio e Educação de Surdos. MEC Secretária de Educação Especial. 
Brasília: 2004. 94p. 
SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. EDUSF. Campi nas: 1999. 125p.
Bibliografia Complementar:
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue 
da língua de sinais brasileira. 2. ed. São Paulo: USP, 2001.
Brasil. Ministerio da Educacao e do Desporto. Secretaria de Educacao Especial. Programa de capacitação de 
recursos humanos do ensino fundamental . SEESP. Brasília: 1997. 
Brasil. Ministerio da Educacao e Cultura. Proposta curricular para deficientes auditivos - manual do 
professor : didatica especial. MEC. Brasília: 1979. 104p.

PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Carga Horária (h) Créditos
Teórica 30 2
Prática 15 1
Prática de 
ensino 30 -

TOTAL 45 3

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento:

Ementa: O campo científico: concepções de ciência. A importância da pesquisa na produção do 
conhecimento. Ciência e pesquisa: o conhecimento pedagógico e a produção científica. A organização do 
trabalho científico: a formação do professor-pesquisador.
Bibliografia básica:
 ALVES-MAZZOTTI, A.J.et al. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e 
qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
ANDRÉ, M. (org.). O papel da pesquisa na formação e prática dos professores. Campi nas: Papirus, 
2001.
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1998

Bibliografia Complementar: 
DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.
______. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo : Atlas, 1995.
______. Pesquisa. Princípio científico e educativo. São Paulo : Cortez, 1996.
FAZENDA, I. C. A.(Org.) Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São Paulo: Cortez, 1992.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: E.P.U., 1986
MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Ed. 
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Atlas, 2001.
SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa – ação. São Paulo: Cortez, 2000.
CONTRADIOPLOULOS, A.P.,CHAMPAGNE, F.,POTVIN, L.BOYLE,P. Saber preparar uma pesquisa.  
Rio de Janeiro: Abrasco-Hucitec, 1994
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio 
de Janeiro :Record, 1999.
FAZENDA, I. e SEVERINO, A. (Orgs.). Conhecimento, pesquisa e educação. Campi nas, SP: Papirus, 
2001
MINAYO, M. C. S. et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis/RJ: Vozes, 2001.
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