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EMENTA
Conceituação de divulgação e popularização da Ciência. O ensino de ciências e matemática e a divulgação científica. Os
programas de pós-graduação e a promoção da educação cientifica. Pesquisas sobre a divulgação e popularização da
ciência no ensino de ciências no Brasil.

OBJETIVOS DO COMPONENTE
Pretende-se que os alunos consigam construir os seguintes objetivos ao longo das atividades propostas para a disciplina:
# Prover os alunos de competências que lhes permitam desenvolver publicações para periódicos especializados.
#Conhecer e caracterizar os documentos que norteiam os periódicos nacionais e mundiais;
#Refletir sobre a importância das publicações para o desenvolvimento pessoal e profissional.

METODOLOGIA
Como o principal objetivo do trabalho será articular teoria e prática pedagógica, serão privilegiadas as seguintes
estratégias
de ensino-aprendizagem:
# Disciplina totalmente à distância e assíncrona (sem momentos presenciais e sem aulas onlines agendadas).
# Todas as atividades serão vivenciadas através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem.
# Os orientadores deverão estar de acordo com a matrícula dos seus orientandos nesta disciplina.
# O produto da disciplina será um artigo, individual, para um periódico com Qualis até B4.
# O artigo ao ser finalizado deverá ter o “De Acordo” do orientador, ter sido encaminhado para o periódico (enviar os
comprovantes) e ter como coautores exclusivamente os orientadores.
# O artigo não precisará ser aceito no periódico para aprovação na disciplina, entretanto ele será corrigido por mim para a
emissão do conceito da disciplina.
AVALIAÇÃO
A avaliação será construída e negociada ao longo do processo de ensino-aprendizagem, privilegiando-se os seguintes
instrumentos e atividades:
Instrumentos:
- Atividades desenvolvidas – 20%
- Artigo – 80%

- Auto-avaliação – 100%

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Cenários da Área de Ensino (46) na Capes.
- Publicações Acadêmicas
- Qualis
- Popularização da ciência
- ABNT

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DAS AULAS
Data

Atividades

Bloco 1
Até
20/11/2020

Diagnose com os alunos

Bloco 2
Até
18/12/2020

Leitura de documentos sobre a área de ensino (Área 46) na Capes e
escolha do periódico para submeter o artigo (Textos 1, 2 e 3).
Atividade proposta
Envio de um texto síntese sobre os documentos lidos e com o nome
do periódico escolhido para o email flavia.catunda@ufpe.br

Bloco 3
Até
02/2021

Análise de tendências no ensino de ciências e matemática. Pesquisa e
popularização da ciência.
Atividade proposta
Acessar o Periódico escolhido na Internet.
Em seguida, delimite um período de publicação deste periódico para
análise e levante artigos envolvendo a área do seu projeto de
pesquisa
no mestrado.
Elabore um quadro identificando as tendências teóricometodológicas
presentes nesses artigos, as abordagens (quantitativas e qualitativas)
definidas, os tipos de pesquisas apresentados, os instrumentos de
coleta de dados escolhidos entre outros aspectos que julgarem
pertinentes.
Por fim, elabore um texto dissertando sobre a seguinte questão e
envie para o email flavia.catunda@ufpe.br: como se situa
minha área nessa tendência deste periódico?

Bloco 4
Até
05/03/2021

Envio do artigo, assim como, com o “De Acordo” do orientador e os
comprovantes do envio para o periódico para o email
flavia.catunda@ufpe.br

CH Acumulada

60h/a
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Ambiente virtual da disciplina
https://classroom.google.com/c/MTgzNDgwMTExNjM2?cjc=wktmach
Código da Turma
wktmach

Caruaru, 27/09/2020.
_______________________________________
ASSINATURA DO DOCENTE DA DISCIPLINA

________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DO PPGECM

