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NOME DISCIPLINA
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Biologia do Corpo Humano

Bioquímica e Biofísica
Citologia, Histologia e Embriologia
Fundamentos de Ciências da Terra
Metodologia da Pesq. para Prof. de Ciências
Educação e Práticas inclusivas
Políticas Públicas e Educação
Educação de Jovens e Adultos

Fund. Prática Ensino de História e Geografia

Estágio Supervisionado na Docência

Caracterizar e compreender o pensamento ecológico e os conceitos básico dessa ciência, a leitura e reflexão crítica das
questões de sustentabilidade na situação atual, dentro de uma articulação com a prática docente. História da
preocupação ecológica; Ecologia geral; Sustentabilidade ambiental; Educação ambiental projetiva.
Compreender as características estruturais e funcionais dos principais sistemas que compõem o corpo humano a partir
da contextualização dos conhecimentos da anatomia e da fisiologia. Desenvolver uma visão generalizada sobre
processos biológicos que regem o funcionamento orgânico, além das relações de interdependência entre os diversos
sistemas que constituem o organismo humano. Locomoção. Manutenção das funções orgânicas. Metabolismo e
reprodução. Controle das funções orgânicas.
A disciplina visa proporcionar uma formação geral em bioquímica e biofísica útil ao futuro profissional através da
aquisição e aprofundamento de conhecimentos acerca dos fenômenos físicos e suas relações com o sistema vivo e dos
aspectos fundamentais dos componentes moleculares de uma célula.
Compreender os aspectos fundamentais da biologia celular, histologia e embriologia, de tal modo que os alunos
possam estabelecer a relação entre elas, incluindo fatores moleculares, celulares e estruturais que contribuem desde o
período fetal até o processo de desenvolvimento embrionário.
Esta disciplina integra os conhecimentos básicos (geologia, paleontologia, química e física) para apresentação do
planeta terra como um sistema integrado único através da análise das inter-relações entre todos os componentes do
sistema terrestre.
Pesquisa aplicada ao Ensino de Ciências. Estudo de resultados da produção recente na área de Ensino de Ciências.
Metodologias de pesquisa. Etapas de uma pesquisa. Análise e elaboração de projetos de pesquisa cujo foco, campo e
alvo da ação sejam a sala de aula e a prática docente no Ensino de Ciências.
Estudo dos fundamentos da Educação Inclusiva e os processos de intervenção pedagógica, com ênfase na
contextualização histórica, conceitual e pedagógica na perspectiva da inclusão, atendendo as diversidades e
especificidades educativas observadas nas práticas pedagógicas inclusivas dos contextos de aprendizagem.
Estudo das políticas educacionais, buscando compreender o processo histórico, destacando-se a legislação como uma
de suas expressões, bem como suas repercussões na escola de educação básica e na prática pedagógica do professor.
Reflexões sobre a perspectiva histórica do direito à educação para jovens e adultos; Abordagem da Educação de
Jovens e Adultos enquanto campo de direitos e suas singularidades; Movimentos sociais e políticas públicas da EJA;
Organização e financiamento da modalidade e a EJA na Lei 9394/96; A EJA e o mundo do trabalho; Fundamentos
teóricos e metodológicos na EJA: alfabetização, língua Portuguesa e matemática.
Conhecimento histórico e geográfico: questões conceituais e metodológicas na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental, enfatizando o processo de construção do conhecimento e os procedimentos metodológicos e
avaliativos específicos para o ensino e a aprendizagem da área. Prática como componente curricular: observação,
problematização e identificação dos pressupostos teóricos que dão sustentação à prática educativa desenvolvida na
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.
Inserção no contexto educativo de instâncias que oferecem a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental para investigação das concepções e práticas pedagógicas e exercício supervisionado da docência.

Engenharia e Segurança do Trabalho

Fundamentos de Mecânica dos Solos

Educação para Relações Étnico Raciais
Teoria e Historiografia Brasileira

Metodologia da História

História da África

História Medieval

História da América

Cálculo Diferencial e Integral I

Fundamentos em Segurança do Trabalho e projetos de prevenção de acidentes de trabalho. A Evolução da Engenharia
de Segurança do Trabalho. Responsabilidades do Engenheiro de Segurança do Trabalho. Acidentes do Trabalho e sua
Classificação, segundo a NBR 14.280. Conceituação e Importância. Equipamentos, Máquinas e Instalações. Sistemas de
Proteção Coletiva e Individual. Projeto de Proteção de Máquinas. Manutenção Preventiva e Engenharia de Segurança.
Riscos Químicos: conceituação, classificação, reconhecimento e Legislação.
Avaliar o comportamento dos solos através do conhecimento das diferentes propriedades geomecânicas, visando o
uso e a ocupação das obras de engenharia e a preservação do meio ambiente em que está inserido, contemplando: a
origem e formação, caracterização e investigação geotécnica dos solos, avaliação das tensões das terras e transmitidas
pelas estruturas, estudos da hidráulica nos solos, análise da compressibilidade e da resistência ao cisalhamento.
Dimensões históricas e educação antirracista; Educação e direitos humanos (Lei 10.639/2003); movimento negro e
educação; diversidade étnico-racial na educação; Educação racial no cotidiano escolar; Pesquisas e ações sobre
relações étnico-raciais; Educação quilombola
Epistemologia e teoria da história: fundamentos do conhecimento histórico. Estudo comparativo da teoria da história
e da filosofia da história. Teorização e periodização em história. Teorias idealistas da história. História, memória,
testemunho. Quadro da historiografia brasileira. Historiografia brasileira contemporânea. Análise da
historiografia brasileira no contexto socioeconômico do Brasil atual.
O conhecimento científico e o processo do conhecimento histórico. O que é história; qual o papel do historiador na
produção do conhecimento histórico. A história e o tempo. História e verdade. As escolas históricas e suas propostas
metodológicas. Abordagens metodológicas contemporâneas. O ofício do historiador na interface com
outros campos científicos.
Uso de nomenclatura e conceitos para o estudo de História e das fontes para o estudo da história da África.
Construção e revisão de teorias racistas, evolucionistas e eurocêntricas elaboradas sobre a África. A pré-história e os
diversos povos africanos. A presença muçulmana e europeia no continente. As interseções entre Brasil e África. A
história da África na Educação básica.
Conceito e pré-conceito. Origens do Medievo Europeu: visão do Império Romano nos séculos III, IV e V; Os povos
bárbaros; A economia, a sociedade e a política; Senhorio e feudo. Relações feudovassálicas. Formação dos reinos
germânicos. O Império Carolíngio. A Igreja medieval. As cruzadas: implicações econômicas e religiosas. O Império
Bizantino: gênese, a organização socioeconômica. A expansão islâmica; Maomé e a unificação da Arábia; o Islamismo
na Europa; a conquista da Ibéria. Passagem do feudalismo para o capitalismo.
Visão geral das culturas pré-colombianas. A conquista e suas modalidades. A conquista da América. O sistema colonial
nos séculos XVI, XVII, XVIII. Economia e sociedade na afro-américa, séculos XVI, XVII e XVIII. Estruturas políticoadministrativas na América espanhola e anglo-saxã, nos séculos XVI, XVII e XVIII. Processo de formação dos estados
nacionais na América. Os Estados Unidos e as etapas de dominação no continente. Os movimentos socioculturais na
América Latina, no século XX, e a consolidação político-econômica dos Estados Unidos da América no continente.
Conhecer e analisar os materiais didáticos sobre o ensino da história da América nas escolas.
Estudar e compreender de forma mais flexível as definições e suas aplicações nas estruturas de limite e derivada, à luz
das discussões e explicações. Noção intuitiva de limite; limites laterais; propriedades dos limites; continuidade de
função; limite no infinito; limite infinito; assíntota vertical; assíntota horizontal; limite das funções trigonométricas;
definição e interpretação de derivada; derivadas laterais; regras de derivação; derivação das funções trigonométricas;

Geometria Analítica

Geometria II
Metodologia da Pesq. para Prof. de Ciências

Física I

reta tangente à curva; reta normal à curva; regra da cadeia; derivação implícita; derivada da função inversa; derivada
da função logarítmica; derivada da função exponencial; teorema de Rolle; teorema do valor médio; função crescente;
função decrescente; ponto crítico; estudo da concavidade da função; ponto de inflexão; máximo e mínimo de funções;
esboço de curvas; aulas expositivas, seguidas periodicamente, de listas de exercícios e problemas a serem feitos
individualmente em classe ou em casa
Estudar e compreender sistemas de coordenadas, vetores, retas, planos, circunferência, cônicas e superfícies, à luz dos
fundamentos matemáticos elementares. Coordenadas cartesianas; coordenadas polares; coordenadas cilíndricas;
coordenadas esféricas; operações com vetores; produto escalar; produto vetorial; produto misto; duplo produto
vetorial; equação na reta; retas paralelas aos planos e aos eixos coordenados; paralelismo e perpendicularismo entre
duas retas; equação do plano; planos paralelos aos eixos e aos planos coordenados; interseção de dois planos;
interseção de reta com plano; parábola; elipse; hipérbole; forma reduzida e caso geral; classificação; superfícies de
revolução, cilíndricas e quádricas; funções vetoriais: curvas; aplicações; aulas expositivas, seguidas periodicamente, de
listas de exercícios e problemas a serem feitos em classe ou em casa.
Estudar os conceitos fundamentais da geometria espacial e os principais sólidos.
Estudo das principais tendências da pesquisa em Ensino de Biologia, Química, Física e Matemática, analisando seu
desenvolvimento histórico. Apresentação e discussão dos referenciais teóricos subjacentes a cada tendência,
exemplificando as diversas linhas e os componentes básicos da estrutura das pesquisas: iniciando com a análise da
realidade, formulação do problema, pesquisa bibliográfica, coleta e análise de dados. A importância de se construir
uma postura investigativa frente às diferentes situações de ensino e importância da utilização dos resultados de
pesquisa já acumulados pela área de ensino de Ciências e Matemática.
Metodologia científica: técnicas de coleta de dados e técnicas de analise. Passos e etapas da pesquisa. Escrita
acadêmica. formato de monografia da ABNT; exame de alguns estilos de teses de pós-graduação do Brasil e do
exterior.
Adquirir e compreender os conceitos fundamentais de mecânica: estudo da cinemática e dinâmica, além de
desenvolver capacidade de interpretação de fenômenos físicos relacionados à mecânica: no universo, nas relações
entre sistemas e no dia a dia. Adquirir habilidades para o trabalho com técnicas experimentais básicas, manuseio de
aparelhos e instrumentos de laboratório, e tratamentos e registro de dados.

