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Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou 
competências definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos 
para a organização e/ou definição dos conteúdos programáticos) 
 

 Propiciar ao licenciando conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, referentes 
à elaboração e execução de projetos de pesquisa na área da educação, com 
ênfase no ensino de Biologia, assim como as formas de publicação em 
congressos ou revistas especializadas. 

 Tornar claro a relação entre a pesquisa, formação do professor e prática 
pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa, considerando suas diferentes 
interfaces.  

 Analisar criticamente a ação docente e o papel do professor na pesquisa, na 
produção e socialização do conhecimento sobre o ensino.  

 Discutir elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques da pesquisa sobre, 
com e para a prática pedagógica, com ênfase no ensino de Biologia. 
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Disciplina: Instrumentação para o Ensino de Biologia II 

                       

Código: 
DBI10601 

Pré-requisito: Inst. para o Ensino de Biologia I Carga Horária 

Semestral: 90 

    

  Créditos: 05 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teoria Exercício Laboratório 

 60   30               - 

Ementa: 

 

 

Análise das principais linhas temáticas de pesquisa no campo do ensino de Biologia no 
Brasil. Implicações destes estudos para a prática docente no ensino médio. 
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 
Unidade I: Base Teórico-Pedagógica. 

 A pesquisa em educação 

o Pesquisa acadêmica; 

o Pesquisa escolar; 

o Pesquisa da prática pedagógica. 

 Dilemas e perspectivas na relação Ensino e Pesquisa; 

 Relação entre o Professor e a Pesquisa; 

 Pesquisa, Formação e Prática docente; 

 A “Pesquisa”: Esboço de uma análise; 

 As pesquisas nas áreas específicas influenciando o curso de formação de professores; 

 Formação de professores e pesquisa: Uma relação possível?; 

 O professor pesquisador e sua pretensão de resolver a relação entre a teoria e a prática na 

formação de professores. 

 

Unidade II: Linhas temáticas de pesquisa no campo do ensino de Biologia. 

 História e filosofia das ciências no ensino de Biologia;  

 Formação de professores para a educação em Biologia; 

 Educação em Biologia, cognição x currículo; 

 O processo de desenvolvimento cognitivo do sujeito e suas implicações no Ensino de 

Biologia;  

 Trabalhando com projetos de ensino de Biologia; 

 Aspectos fundamentais da análise e escolha do livro didático de Biologia;  

 As diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais voltados para o Ensino de Biologia; 

 O papel da experimentação no ensino da Biologia; 

 Espaços não-formais e o ensino de biologia. 

 

Unidade III: Pesquisa: Teoria e Prática. 

 Elaboração de projeto de pesquisa educacional; 

 Execução de projeto de pesquisa educacional; 

 Ferramentas didáticas para pesquisas em educação; 

 Análise e organização dos dados; 

 Redação científica. 
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Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
1. Aulas expositivas dialogadas com uso de data-show; 
2. Leitura e discussão de artigos científicos e capítulos de livros; 
3. Planejamento de projeto de pesquisa; 
4. Execução de projeto de pesquisa; 
5. Escrita e submissão de trabalho científico; 
6. Aula de campo; 
7. Atendimentos individualizados. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os 

pesos conferidos a cada instrumento) 

 

Seguirá as normas regimentais de 75% de freqüência e mais: 
 
a) Sínteses e resenhas de textos estudados. Valor: 10,00 pontos. 
 
b) Entrega do Problema, Hipótese/questão norteadora e Justificativa do projeto de pesquisa. 
Valor: 10,00 pontos. 
 
c) Entrega da Introdução do projeto de pesquisa. Valor: 10,00 pontos. 
 
d) Entrega dos Objetivos e Metodologia do projeto de pesquisa. Valor: 10,00 pontos. 
 
e) Entrega e apresentação do Projeto de pesquisa completo. Valor: 10,00 pontos. 
 
f) Entrega e Apresentação do Resumo Expandido. Valor: 10,00 pontos. 
 
O somatório das notas descritas será dividido por 04 (sete) e corresponderá à MÉDIA FINAL, 
ou seja: 
 
                               a + b + c + d + e + f = Média Final 
                                         6 
 
Prova Final - O conteúdo a ser estudado para a prova será todo aquele ministrado ao longo do 
semestre. 
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Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

ANDRÉ, M. O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas, SP: 
Papirus, 2001. 143 p. 

GIL, A. T. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5º edição. Editora Atlas, 2010.184 p. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. 5° ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SANTOS-FILHO, J. C.; GAMBOA, S. S. (Org.) Pesquisa Educacional: quantidade-qualidade. 
SP: Cortez, 2001. 
 
 
Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que 
deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo 
programático a ser desenvolvido) 
 

ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: 
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2001. 

BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. 2ª. Ed. Trad. Pedrinho A. Guareschi, Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, 516p. 

CHASSOT, Á. I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 5ª ed. Ijuí, RS. 
Ed. UNIJUÍ, 2011. 368 p. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNANBUCO, M. M. Ensino de Ciências: fundamentos e 
métodos. 4ª ed. São Paulo, SP. Cortez, 2011. 364 p. 

DINIZ, R.; NARDI, R.; BASTOS, F. Pesquisas em ensino de ciências: contribuições para a 
formação de professores. 1ª edição. Editora Escrituras, 2004. 

MALHEIROS, B. M. Metodologia da Pesquisa em Educação. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2011. 

MARANDINO, M. (Org.) et al. Ensino de Biologia: Conhecimentos e Valores em Disputa. 
Niterói: Ed. Eduff, 2005. 

PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão 
pedagógica. Porto Alegre, Artmed, 2002. 232 p. 

SANTOS, F. M. T.; GRECA, I. M. (Org.). A Pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil e suas 
metodologias. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007. 

SEVERIANO, A. J. Metodologia do trabalho cientifico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

TEIXEIRA, P.M.M. (Org.). Ensino de Ciências: Pesquisas e reflexões. Ribeirão Preto, Holos, 
2006. 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

2017-1 

MARÇO 

28 Apresentação do programa e cronograma da disciplina. 

ABRIL 

04 
Teórica: A pesquisa em educação. 
Teórica: Elaboração de projetos de pesquisa. 

11 
Discussão Artigo 01 - (Nota 1: Resenha). 
Identificação das partes de um projeto – Leitura de artigos. 
Atendimento individualizado aos grupos. 

18 Atendimento individualizado aos grupos. 

25-26 Aula de campo – Parque Estadual Paulo Cesar Vinha – Setiba – Guarapari - ES 

MAIO 

02 
Entrega do Problema, Hipótese/questão norteadora e Justificativa do projeto de 
pesquisa (Nota 2: problema, hipótese/questão norteadora e justificativa). 

09 Entrega da Introdução do projeto de pesquisa (Nota 3: introdução). 

16 
Teórica: Pesquisa, formação e prática docente. 
Entrega dos Objetivos e Metodologia do projeto de pesquisa (Nota 3: objetivos 
e metodologia). 

23 
Teórica: Procedimentos Técnicos de Pesquisa em Educação. 
Atendimento individualizado aos grupos. 

30 
Entrega e apresentação do Projeto de pesquisa completo (Nota 4: projeto 
completo / Nota 5: apresentação do projeto). 

JUNHO 

06 
Teórica: Coletando e analisando dados quantitativos. 
Atendimento individualizado aos grupos. 

13 
Teórica: Coletando e analisando dados qualitativos. 
Atendimento individualizado aos grupos. 

20 
Teórica: Resultados, Discussão, Considerações finais e conclusão 
Atendimento aos grupos (sistematização, análise e representação dos dados do 
projeto). 

27 
Atendimento aos grupos (sistematização, análise e representação dos dados do 
projeto). 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO 
 DEPARTAMENTO 

 

BIOLOGIA 

CCENS 

 

JULHO 

04 
Atendimento aos grupos (sistematização, análise e representação dos dados do 
projeto). 

11 Atendimento aos grupos (confecção do resumo expandido). 

18 Atendimento aos grupos (confecção do resumo expandido). 

25 
Entrega e Apresentação do Resumo Expandido – Formatação ABNT ou de 
evento/periódico (Nota 5: Resumo expandido / Nota 9: Apresentação resumo 
expandido). 

AGOSTO 

01 Revisão de notas e Resultado final. 

 


