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A Comissão do Processo de Seleção, instituída pela Portaria Nº 05/2022 do Instituto de 

Educação a Distância - IEAD, de 26 de abril de 2022, com base no Estatuto e no Regimento 

da instituição e nas Portarias CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019; CAPES nº183, de 21 

de outubro de 2016 e na Instrução Normativa/CAPES nº2/2017, torna público para a 

comunidade universitária e demais interessados, o Processo Seletivo Simplificado para 

Seleção de Tutores (as)  a Distância, para cadastro de reserva, para o Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza, na modalidade a distância, 

ofertados pela UNILAB em consonância com o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), em processo de seleção documentado no SEI nº 23282.007618/2022-09 

Os (as) candidatos (as) aprovados (as) na seleção para atuarem como tutor (a) a distância 

deverá cumprir uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 

1. Disposições Preliminares 

a) Ter formação de nível superior e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do 

ensino básico ou superior, conforme a Portaria n° 183, de 21 de outubro de 2016, da 

CAPES, conforme tabela a seguir: 

  

Função 

  

Titulação mínima 

Exercício mínimo no 

magistério básico ou 

superior 

  

Valor da 

Bolsa (R$) 

Tutor a 

distância 

  

Formação em nível superior de 

curso de graduação, reconhecido 

pelo MEC, nas áreas de Ciências 

Biológicas, Química, Física, 

Ciências da Natureza e 

Matemática e curso de pós-

graduação nas áreas afins.  

Experiência mínima de 

1 (um) ano no 

Magistério na 

Educação Básica ou 

Superior 

R$ 765,00 

 

 

b) Ter disponibilidade de no mínimo 20 (vinte) horas semanais para desenvolver atividades 

que competem ao tutor (a) a distância;  
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c) Ter disponibilidade para participar de reuniões pedagógicas presenciais e aplicação de 

avaliações quando convocado, inclusive aos sábados;  

d) Ter acesso a computadores e recursos de conectividade à internet;  

e) Saber utilizar computadores com sistema operacional Windows e Linux, editor de texto, 

planilha de cálculo, programa de apresentação de slides, navegadores de internet e 

correio eletrônico;  

f) Estar ciente que exercerá a tutoria a distância das disciplinas da sua área de atuação por 

semestre, e que, portanto, deverá dominar os conteúdos programáticos das disciplinas 

do mesmo, conforme anexo III deste edital;  

g) Ter disponibilidade para participar de formações básicas, quando convocado;  

h) Não poderão concorrer à vaga os candidatos que atuaram como bolsista da CAPES 

prazo de (5) cinco anos da sua desvinculação, conforme Portaria de Nº 183, de 21 de 

outubro de 2016;  

i) No momento da atuação, o(a) Tutor não poderá estar vinculado a nenhum programado 

qual seja beneficiado de bolsa, conforme Lei n° 11.273/2006 que proíbe o acúmulo das 

bolsas; 

j) É vedada a participação de discentes desta instituição para atuarem como tutores(as), 

que estejam regularmente matriculados no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências da Natureza; 

k) Caso já tenha atuado como Tutor(a) nos cursos do IEAD/Unilab, não possuir pendência 

relacionada a sua atuação.  

l) Em se tratando de servidores/docentes da UNILAB não deve haver prejuízo à sua carga 

horária regular e ao atendimento do plano de metas da instituição.  

 

2. Das atribuições  

a) Assessorar os(as) docentes, coordenação de tutoria e os(as) tutores(as) presenciais em 

todas as atividades que se fizerem necessárias ao bom andamento do curso;  

b) A proporção prevista é de 01 (um) tutor(a) para o mínimo de 25 (vinte e cinco) e máximo 

de 50 (cinquenta) alunos(as); 

c) Disponibilizar e fornecer informações, acompanhar e orientar as atividades propostas nas 

disciplinas e nos trabalhos realizados;  

d) Corrigir as atividades e fornecer feedback que permita a avaliação continuada, nos 

prazos estipulados pela coordenação de tutoria e/ou coordenação de curso 

e) Corrigir avaliações e trabalhos presenciais, respeitando o prazo para devolutiva;  

f) As correções das avaliações ou de trabalhos serão conforme calendário acadêmico ou 

necessidade da coordenação de curso/coordenação de tutoria;  

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011273&seq_ato=000&vlr_ano=2006&sgl_orgao=NI
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g) Responder com presteza e cordialidade aos e-mails recebidos dos docentes e/ou 

coordenadores e/ou equipes de gestão, sendo o prazo para as respostas de e-mails de 

24 horas;  

h) Participar de toda atividade síncronas e assíncronas sugeridas pelo docente e/ou 

coordenação de curso e/ou IEAD;  

i) Manter-se em permanente comunicação com o(a) professor(a) formador(a), 

coordenação de tutoria e, acima de tudo, com os(as) alunos(as) durante as disciplinas; 

Seleção de Tutores (as) a Distância, para cadastro de reserva para atuar no Curso de 

Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza; 

j) Estar atento ao nível de interatividade dos(as) discentes, para identificar quais 

discentes(as) não estão interagindo com a tutoria a distância para tentar resgatar a 

relação interativa;  

k) Manter registro atualizado sobre as ausências, realizações de atividades, dificuldades e 

solicitações dos discentes;  

l) Participar de reuniões, com docente formador ao ser lotado em uma disciplina. Há 
obrigatoriedade de participação nas formações, sendo que a não participação deve ser 
justificada;  

m) Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e esclarecer dúvidas dos alunos sobre o 
tema;  

n) Apresentar relatórios por disciplina;  

o) Incentivar e estimular o(a) aluno(a) para o uso das tecnologias, valorizando o estudo e a 

experiência de cada um;  

n) Auxiliar os(as) alunos(as) no uso do ambiente virtual;  

o) Disponibilizar e fornecer informações relacionadas às disciplinas;  

p) Promover encontros virtuais, com alunos(as) por meio dos recursos tecnológicos. 

3. Da carga horária e procedimentos de pagamento de bolsas 

3.1 - Os(as) candidatos(a)s aprovado(a)s na seleção, para atuarem como tutor(a) a 

distância nos módulos regulares, deverão cumprir uma carga horária de 20 (vinte) horas 

semanais; 

3.2  O valor da bolsa acadêmica é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 

correspondente exclusivamente a disciplina e ao mês de atuação;  

3.3  Os(as) tutores(as) selecionados(as), que não façam parte do quadro efetivo da 

Instituição, não terão nenhum vínculo empregatício com a Universidade Internacional da 

Lusofonia Afro- Brasileira ou com o governo federal, sendo o valor da bolsa acadêmica 
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depositado diretamente pela Capes em conta corrente e banco informado pelo tutor ou 

tutora, selecionado e indicado pela Unilab;   

 

3.4 Para os tutores que fazem parte do quadro efetivo da UNILAB, o pagamento da bolsa 

não será suspenso por motivo de férias, o bolsista que estiver em período de férias 

institucionais deverá seguir sua atuação desenvolvendo todas as atividades que 

competem ao cargo, independente das férias institucionais. 

 

3.5 O pagamento da bolsa está condicionado à entrega do Termo de Compromisso do 

Bolsista, devidamente preenchido e com a assinatura reconhecida, presencialmente, em 

cartório e a entrega do relatório da disciplina; 

3.6 A bolsa poderá ser suspensa a qualquer tempo, a pedido da Coordenação Pedagógica 

– NUPED / Coordenação de Tutoria e/ou da Diretoria do Instituto de Educação a Distância 

- IEAD, em caso de não cumprimento das atividades, sem justificativa, por parte do bolsista;      

3.7 A atuação do(a) tutor(a) será avaliada mensalmente, podendo haver o desligamento do 

bolsista devido ao não atendimento às normas deste edital, às condições do Termo de 

Compromisso do Bolsista ou ainda, ao não atendimento às atribuições dos(as) tutores(as). 

Deste modo o tutor perderá o direito ao recebimento da bolsa após seu desligamento.  

4. Inscrição:  

4.1. A inscrição será realizada, gratuitamente, exclusivamente via Internet, por meio d  

endereço eletrônico: https://forms.gle/bvFSKcjZgsm3p9DP8. Do dia 30 de maio de 2022 ao 

dia 28 de junho de 2022, será aceita apenas uma única inscrição por candidato que deverá 

optar por até 02 (dois) módulos; 

4.2. O(a) candidato(a) poderá indicar 02 módulos para atuar no ato da inscrição. O(a) 

candidato(a) que indicar mais de dois módulos para atuar terá sua inscrição 

indeferida;  

4.3. O(a) candidato(a) deverá ter formação de acordo com os grupos escolhidos para 

atuação em  conformidade com o Anexo I, deste Edital; 

4.4. O(a) candidato(a) deverá, no momento da inscrição, realizar upload de arquivo 

com a documentação descrita abaixo, em um arquivo único no formato PDF, 

contendo frente e verso (quando houver). Não serão aceitos documentos 

incompletos e em outro formato diverso do PDF. A inobservância de qualquer uma 

dessas exigências acarretará a imediata eliminação do(a) candidato(a).  

https://forms.gle/bvFSKcjZgsm3p9DP8
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a) documento de identificação: RG para brasileiros, ou RNE para 

estrangeiros;  

b) cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) comprovante de residência;  

d) diploma de formação básica em dos cursos exigidos para o módulo;  

e) comprovante de experiência mínima de 01 (um) ano no magistério do 

ensino básico ou superior de acordo com a Portaria 183/2016-

CAPES/MEC, conforme item 1.a. Somente será aceita cópia legível de 

Carteira de Trabalho ou Declaração com validade de 30 (trinta) dias 

emitida pela respectiva instituição de ensino em que conste expresso o 

cargo “Professor” ou “Professora”; para fins deste Edital, conforme 

disposto no Ofício 87/2016-CCB/CGFO/DED/CAPES, também será aceita 

como “comprovação de um ano de experiência no magistério” 

declaração/atestado emitido por IES com nome, carimbo e nº do SIAPE do 

emitente do documento comprobatório de atuação nas atividades 

desenvolvidas no Sistema UAB;  

f) certificado de Reservista ou certificado de dispensa de incorporação, para 

os candidatos do sexo masculino; 

g) certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-eleitoral);  

h) Anexo II preenchido; 

i) documentos comprobatórios para a prova de títulos, considerando o anexo II.  

4.5. A documentação que não estiver legível não será considerada para efeitos de 

pontuação na prova de títulos;  

4.6. As informações que não estiverem devidamente comprovadas não serão 

consideradas para efeitos de pontuação na prova de títulos;  

4.7. O(a) candidato(a) que não apresentar o diploma ou declaração exigidos para 

atuação será eliminado do processo seletivo;  

4.8. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de entrega ou juntada de 

documentos após a confirmação da inscrição;  

4.9. A comissão de seleção deste edital não se responsabilizará pelas inscrições 

realizadas fora dos prazos ou que não respeitem a ordem e as etapas do processo 

seletivo, de modo a comprometer a finalização da inscrição via formulário eletrônico.   

5. Etapas do Processo, Classificação e Critérios de desempate:  
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O Processo Seletivo Simplificado se dará em uma única etapa (ver- Cronograma e Anexo 

II – Análise de títulos), sendo:  

Etapa Única: Análise Curricular;  

 

a) A pontuação exposta no anexo II deste edital respeitará a descrição de maior 

comprovação apresentada por item, ou seja, cada item de documentação que possuir mais 

de uma descrição valerá apenas a de maior comprovação;  

b) O(a) candidato(a) classificado(a) quando convocado deverá participar do Auto 

Formação Básica que ficará disponível no ambiente Unilab Virtual e apresentar o 

CERTIFICADO além de enviá-lo para o e-mail selecaoiead@unilab.edu.br.  

 

c) Se houver empate entre os (as) candidatos (as), os critérios de desempate serão, 

nessa ordem:  

1. Maior idade; 

2. Maior tempo de experiência em tutoria;  

3. Maior pontuação na análise do currículo;  

 

6. Dos Recursos 

6.1 Será facultado ao(a) candidato(a) apresentar um único recurso, devidamente 

fundamentado. 

6.2 O recurso deverá ser interposto, pelo endereço eletrônico: 

selecaoiead@unilab.edu.br, de acordo com item Cronograma. 

6.3 O(a) candidato deverá utilizar-se de linguagem clara, consistente e objetiva em seu 

pleito. Recurso inconsistente ou que desrespeite a comissão será preliminarmente 

indeferido. 

6.4 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão de recurso ou recurso de 

recurso. 

7. Da Convocação 

7.1 Caso seja classificado (a) nas duas etapas anteriores, o(a) candidato(a) convocado(a) 

(a) deverá apresentar, quando convocado para atuar:  

a) Certificado do Curso de Auto Formação Básica online emitido pela Instituto de 

Educação a distância - IEA da UNILAB; 

b) Ficha de cadastramento/Termo de Compromisso do Bolsista com firma reconhecida; 

mailto:selecaoiead@unilab.edu.br
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c) Declaração de pagamento de bolsas UAB com firma reconhecida; 

d) Cópia autenticada do Registro Geral de Identidade ou RNE, se estrangeiro;  

e) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física;  

f) Cópia autenticada comprovante de residência atual;  

g) Certidão de quitação eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral;  

h) Cópia autenticada do diploma ou declaração (com no máximo 30 dias de expedição) 

conforme formação exigida;  

i) Cópia autenticada do comprovante de experiência mínima de 01 (um) ano no 

magistério do ensino básico ou superior. Somente será aceita cópia legível de 

carteira de trabalho ou declaração com validade de 30 (trinta) ou contrato de trabalho 

emitidos pela respectiva instituição de ensino em que conste expresso o cargo 

“Professor” ou “Professora” com o período;  

j) Currículo Lattes resumido;  

k) Cópia autenticada comprovando os cursos e atividades profissionais que foram 

inseridas no Currículo Lattes, resumido, nos últimos três anos.  

 

7.2. A Comissão de Processos Seletivos divulgará a lista final de candidatos a serem 

convocados no site do IEAD e a convocação será realizada através do contato com 

o (a) candidato(a) selecionado(a) pelo e-mail do qual realizou a inscrição ou pelos 

telefones indicados na inscrição;  

7.3. O(a) candidato(a) deverá confirmar o recebimento do e-mail, dentro do prazo 

estipulado, dando ciência. O(a) candidato que não responder dentro do prazo 

indicado no e-mail, irá para o final da lista de espera do cadastro de reserva;  

7.4. No momento da convocação, o(a) Tutor não poderá estar vinculado a nenhum 

programa do qual seja beneficiado de bolsa, conforme Lei n° 11.273/2006 que proíbe 

o acúmulo das bolsas;  

7.5. O(a) tutor(a) que não atuar no decorrer da primeira semana da disciplina do módulo, 

será automaticamente desligado, sem direito a recebimento de bolsa, e substituído 

pelo próximo tutor do banco de reserva;  

7.6. Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado de assumir as funções, no ato da 

convocação, irá para o final da lista do cadastro de reserva. 
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8. Cronograma  

Divulgação do Edital  30/05/2022 

Recebimento das Inscrições através do 

link: 

https://forms.gle/bvFSKcjZgsm3p9DP8.  

30/05/2022 – 28/06/2022 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas  

30/06/2022 

Recurso por indeferimento de 

inscrições 

(00:00 às 23:59, no e-mail: 

selecaoiead@unilab.edu.br) Indicar no 

Assunto o edital e nome do Curso 

no qual está concorrendo. 

01/07/2022 -02/07/2022 

Divulgação da lista final de inscrições 

deferidas  

05/07/2022 

Resultado Parcial do processo de 

análise curricular 

08/07/2022 

Recurso do Resultado (00:00 às 23:59, 

no e-mail: selecaoiead@unilab.edu.br) 

Indicar no Assunto o nome do Curso 

no qual está concorrendo.  

11/07/20/22-12/07/2022 

Divulgação do Resultado Final 14/07/2022 

 

9. Disposições Gerais  

a) O(a) candidato (a) selecionado (a) e convocado (a) deverá ter em sua residência 

computador e internet banda larga com acesso ilimitado; 

b) O profissional receberá bolsa a ser paga pela Capes, no valor de R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais), seguindo as diretrizes estabelecidas na Portaria 

183/2016-CAPES/MEC; 

c) O recebimento da bolsa não poderá ser acumulado com outra bolsa, conforme Lei n° 

11.273/2006 que proíbe o acúmulo das bolsas;  

https://forms.gle/bvFSKcjZgsm3p9DP8
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d) O pagamento das bolsas no âmbito do Sistema UAB dar-se-á pela transferência direta 

dos recursos aos bolsistas, por meio de depósito em conta bancária, de acordo com as 

orientações administrativas estabelecidas pela Capes. É de responsabilidade do 

candidato fornecer as informações corretas sobre os seus dados bancários;  

e) A bolsa poderá ser suspensa a qualquer tempo, a pedido da Coordenação de Tutoria, 

em caso de não cumprimento das atividades, sem justificativa, por parte do bolsista; 

f) O IEAD não se responsabiliza por inscrições que não puderem ser enviadas até o último 

dia e horário de inscrição, devido problemas técnicos, falha na comunicação eletrônica 

ou, ainda, outras forças relevantes que estejam fora do controle da Diretoria; 

g) Não serão aceitos encaminhamento de novas documentações no ato do envio do 

recurso;  

h) Toda a documentação entregue no ato da convocação, bem como a análise de currículo 

serão avaliadas pela Comissão de Processos Seletivos; 

i) Este Processo Seletivo Simplificado tem validade de 2(dois) anos, podendo ser 

prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir da data da publicação do resultado final; 

j) O Processo Seletivo Simplificado será amplamente divulgado na internet;  

k) Todas as convocações e avisos referentes ao processo de seleção e aos resultados 

serão divulgados na página do IEAD - UNILAB, no endereço eletrônico http:// 

http://iead.unilab.edu.br/; 

l) Não haverá nenhuma comunicação individual do resultado das etapas do processo 

seletivo, cabendo a cada candidato (a) procurar os resultados no endereço eletrônico 

citado anteriormente; 

m) Todas as notícias, informações, documentações e publicações referentes ao Processo 

Seletivo Simplificado, serão publicadas no site do IEAD. 

 

 

Redenção, 30 de maio de 2022.  

 

 

 

_____________________________________________ 

Presidente da comissão de seleção instituída pela Portaria  

Nº 05/2020 do Instituto de Educação a Distância - IEAD 
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ANEXO I 

FORMAÇÃO EXIGIDA POR ÁREA DE ATUAÇÃO  

Area de Atuação Disciplinas Formação Exigida 

Grupo 1 – 

Conhecimentos 

interdisciplinares 

para o Ensino de 

Ciências da 

Natureza  

- Tópicos de História e Filosofia 

da Ciência 

- Introdução ao Ensino de 

Ciências 

- Ambiente, Educação e 

Tecnologia 

- Educação Inclusiva para o 

Ensino de Ciências 

- Metodologia de Pesquisa em 

Ciências 

- Divulgação Científica   
- Interdisciplinaridade no Ensino 
de Ciências 
- Estágio Supervisionado em 
Ciências da Natureza I 
- Estágio Supervisionado em 
Ciências da Natureza II 
- Estágio Supervisionado em 
Ciências da Natureza III 
- Estágio Supervisionado em 
Ciências da Natureza IV 
- Metodologias de Aprendizagem 
Ativa e colaborativa no Ensino de 
Ciências 
- Tecnologias Digitais no Ensino 
de Ciências 
- TCC I 

- TCC II 

- Optativa I 

- Optativa II 

 

Graduação voltada para o 
ensino de Ciências: 
Ciências da Natureza, 
Química, Física, Biologia, 
Pedagogia.  

Pós-graduação Lato Sensu 
e/ou Stricto Sensu em 
andamento ou concluída, em 
Ciências da Natureza, Ensino 
de Ciência e ou afins.  
 

Grupo 2 

Conhecimentos 

específicos 

-  Introdução a EAD 

- Língua Brasileira de Sinais 

Graduação em Ciências da 
Natureza, Ensino de 
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educacionais e 

pedagógicos 

- Empreendedorismo na 

Educação 

- História da África e dos 

Afrodescendentes do Brasil 

- Psicologia da Aprendizagem e 

do Desenvolvimento 

- Planejamento e Avaliação 

Escolar 

- Prática e Pesquisa Docente I 
- Prática e Pesquisa Docente II 
- Prática e Pesquisa Docente III 
- Prática e Pesquisa Docente IV 
- Prática e Pesquisa Docente V 
 

Ciências, Pedagogia ou 
afins 

Pós-graduação Lato Sensu 
e/ou Stricto Sensu em 
andamento ou concluída, em 
Ciências da Natureza, Ensino 
de Ciência e ou afins.  
 

Grupo 3  

Conhecimentos 

específicos da 

area de Química  

A Química da Matéria I 
A Química da Matéria II 
Linguagem Química e Reações 
Química I 
Linguagem Química e Reações 
Químicas II 
Química Orgânica na Natureza 
Recursos Naturais e Tecnologias 
Sustentáveis 
- Seminário Integrador em Matéria 

e Energia  

 
 

 

 

Graduação em Ciências da 
Natureza ou Química  

Pós-graduação Lato Sensu 
e/ou Stricto Sensu em 
andamento ou concluída, em 
Ciências da Natureza, Ensino 
ou afins.  
 

Grupo 4  

Conhecimentos 

específicos da 

area de Física  

- Matemática Básica 
- Matemática para o Ensino de 
Ciências I 
- Matemática para o Ensino de 
Ciências II  
- Introdução a Estatística 
- Mecânica Clássica 

- Fluidos, Ondas e Termologia 

- Eletricidade e Magnetismo 

Graduação em Ciências da 
Natureza ou Fisica  

Pós-graduação Lato Sensu 
e/ou Stricto Sensu em 
andamento ou concluída, em 
Ciências da Natureza, Ensino 
de Ciência e ou afins.  
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- Óptica 

- Tópicos de Física Moderna 

- Tópicos de Astronomia do 

Sistema Solar 

- Seminário Integrador em Terra e 

Universo 

 

 

Grupo 5  

Conhecimentos 

específicos da 

area de Biologia 

- Saúde, Educação e Sociedade 

- Bioquímica: Energia e 

Metabolismo 

- Diversidade Animal  

- Evolução 

- Genética Molecular 

- Diversidade Vegetal 

- Microrganismos, Saúde e 

Biotecnologia 

- Biologia da Célula  

- Ecologia Geral 

- Corpo Humano: Princípios de 

Anatomia e Fisiologia 

 - Biologia do desenvolvimento 

- Seminário Integrador em Vida e 

Evolução 

 

 

Graduação em Ciências da 
Natureza ou Ciências 
Biológicas 

Pós-graduação Lato Sensu 
e/ou Stricto Sensu em 
andamento ou concluída, em 
Ciências da Natureza, Ensino 
de Ciência e ou afins.  
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ANEXO II 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Nome do candidato (a): ___________________________________________________ 

 

1)Análise Curricular  

Obs: A pontuação por item que possuir mais de uma descrição não será cumulativas. 

Deste modo o(a) candidato(a) deverá assinalar o item em que possuir maior titulação. 

 

 

DOCUMENTOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃ

O TOTAL 

Pós-Graduação Doutorado concluído  40 pontos  

Doutorado em 

andamento  

30 pontos  

Mestrado concluído  20 pontos  

Mestrado em andamento  10 pontos  

Especialização  05 pontos  

Atividade Docente na 

Modalidade a Distância 

ou presencial 

Serão considerados os 

comprovantes de 

atividades realizadas 

apenas nos últimos 5 

anos 

Tutor a distância ou 

Tutor 

Presencial 

20 pontos 

(mínimo de seis 

meses) 

 

Docente no curso de 

graduação ou pós- 

graduação a distância 

20 pontos 

(mínimo de seis 

meses) 

 

Docente no curso de 

graduação ou pós- 

graduação presencial 

20 pontos 

(mínimo de seis 

meses) 
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Cursos de formação  

 

Serão considerados os 

comprovantes de 

atividades realizadas 

apenas nos últimos 5 

anos 

Cursos de Formação e 

Tutoria em EaD, com 

carga horária mínima de 

30h 

____________________ 

-Cursos voltados para a 

EaD, com carga horária 

mínima de 30h  

 

Máximo de 5 

pontos (1 ponto 

por curso) 

 

___________ 

Máximo de 5 

pontos (1 ponto 

por curso) 
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ANEXO III 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E SUAS RESPECTIVAS 

CARGAS HORÁRIAS 

  

1. Introdução a EAD (30h): Uma Introdução aos Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos da Educação a Distância. Ambientação da Sala Aula Virtual 

Moodle.  O Aluno Virtual. Comunidades Virtuais de Aprendizagem. Avaliação 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem apoiados pela Internet. 

2. A Química da Matéria I (60h): Atomística: estrutura atômica, modelos 

atômicos, massa atômica, número atômico, isótopos, isóbaros, isótonos e 

espécies isoeletrônicas. Distribuição eletrônica: níveis, subníveis, orbitais e 

números quânticos. Elementos químicos e Tabela periódica: períodos, família, 

propriedades periódicas. Ligação química: iônica, covalente e metálica, 

propriedades relacionadas. Propriedades químicas e físicas, fenômenos e 

estados da matéria. Noções Básicas de Laboratório: materiais, procedimentos 

e normas de segurança em laboratório. 

3. Matemática Básica (60h): Disciplina voltada para nivelamento dos alunos. 

Expressões numéricas, potenciação, radiciação. Mínimo múltiplo comum – 

MMC. Máximo divisor comum – MDC. Razão. Proporção. Porcentagem. Regra 

de três simples e composta. Equações do 1o e 2o grau com uma variável. 

Inequações. Produtos notáveis. 

4. História da África e dos Afrodescendentes do Brasil (45h): Aportes 

teóricos e metodológicos acerca da História do Continente Africano e suas 

Nações e Etnias. Levantamento acerca das ocupações e invasões por 

civilizações européias no solo africano e suas consequências sócio-históricas 

e políticos culturais. O processo de escravidão dos Negros no continente 

Sulamericano. O processo de libertação dos escravos do Brasil. A 

miscigenação e a contribuição dos negros e afro-descendentes na cultura e 

economia brasileira. O processo de exclusão, segregação e a luta pela 

integração dos negros na Sociedade Brasileira. 

5. Introdução ao Ensino de Ciências (30h): História do Ensino de Ciências e 

tendências atuais. Conhecendo a área de Ensino de Ciências: Características, 

demandas, desafios e Alfabetização Científica. Problematização Educação 

CTS(A) e Questões Sócio Científicas. O papel da pesquisa para o ensino de 

Ciências (Ensino por Investigação, Experimentação e Ludicidade). 
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6. Língua Brasileira de Sinais (60h): Concepção sociocultural sobre a surdez 

e implicações sociais, linguísticas e culturais. Abordagens educacionais para 

educação de surdos: oralismo, comunicação, total e bilinguismo. Introdução 

aos aspectos fonéticos, morfológicos e sintáticos da Libras. Noções básicas de 

léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções 

de variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial. 

Educação de surdos e Língua Brasileira de Sinais e suas interfaces com 

Ensino de Ciências. 

7. Metodologia da Pesquisa em Ciências (30h): O processo do 

conhecimento científico. Tipos de pesquisa. A construção do objeto de 

pesquisa. Normas para a elaboração e apresentação do relatório de pesquisa. 

Ética na pesquisa. Os diferentes quadros de referência e abordagem. Métodos 

e técnicas de pesquisa em Ciências da Natureza. 

8. Biologia da Célula (60h): Métodos de estudo das células. Níveis de 

organização da estrutura biológica. História da biologia celular. Teoria celular. 

A Origem das primeiras células. Organização Celular. Composição química da 

célula. Membranas celulares. Transporte através da membrana. Citoplasma. 

Citoesqueleto. Síntese proteica. Organelas membranosas. Secreção celular. 

Digestão celular. Síntese de proteínas. Núcleo, replicação, transcrição e 

tradução em Procariotos e Eucariotos. Ciclo celular. Microscopia. 

9. A Química da Matéria II (60h): Funções químicas inorgânicas. Fórmulas 

e nomenclatura química dos compostos inorgânicos. Misturas e soluções: 

definição de mol, massa molar, concentração e diluição de soluções. Reações 

químicas: introdução e classificação. Reações redox: número de oxidação, 

oxidantes e redutores. Balanceamento: método tentativa, algébrico e óxido-

redução. Atividades de laboratório de preparo de soluções, concentrações e 

diluições. Evidências de reações químicas. 

10. Mecânica Clássica (60h): Movimento Retilíneo. Vetores. Movimento em 

duas ou três dimensões. Movimento Circular. Leis de Newton. Trabalho. 

Energia Cinética. Energia Potencial. Energia Mecânica. Princípios de 

Conservação de Energia. Prática pedagógica integrando o conhecimento desta 

componente ao contexto escolar. 

11. Matemática para o Ensino de Ciências I (60h): Conjuntos: elementos, 

subconjuntos, operações entre conjuntos, conjuntos numéricos. Funções: 

definição, domínio, contradomínio, imagem. Alguns tipos de funções e suas 

equações: função afim, função linear, função quadrática, função polinomial, 
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funções definidas por partes, função modular, função logarítmica, função 

exponencial, combinação de funções. 

12. Seminário Integrador em Matéria e Energia (30h): Articulação entre 

conteúdos de Física e de Química. A disciplina trata-se de apresentação de 

seminários pelos alunos trazendo sua visão integrada dos conteúdos 

aprendidos 

no período formativo e sua percepção quanto a sua formação docente, em 

forma 

de debates. 

13. Prática e Pesquisa Docente I (60h): Disciplina de cunho prático 

considerando a docência e sua integração à pesquisa. Enfoque nas práticas de 

ensinar e aprender articuladores de saberes e conhecimentos científicos para 

o processo de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental (Anos finais). 

14. Tópicos de História e Filosofia da Ciência (45h): O que é Ciência? A 

Ciência como parte de um processo integrador entre a Sociedade, a Tecnologia 

e o Ambiente. As contribuições do método científico de Galileu para o 

desenvolvimento das Ciências. As contribuições dos gregos para as Ciências. 

As contribuições mecanicistas do Isaac Newton. A contribuição dos estudos do 

átomo para as Ciências. Visões de Ciência e de cientista. Os primeiros passos 

do pensamento filosófico e científico no mundo ocidental. A revolução científica 

astronômica dos Séculos XVI e XVII. Importância da história e da filosofia da 

Ciência para o ensino de Ciências Naturais. A ética na pesquisa com seres 

humanos, o caráter público da Ciência, o financiamento da Ciência e os limites, 

reflexão sobre temas sócio científicos da atualidade. 

15. Didática para o ensino de Ciências (60h): O ensino de Ciências: 

fundamentos, princípios, concepções e métodos. Didática de ciências no 

ensino e aprendizagem como estratégia de investigação. A relação entre teoria 

e prática no ensino de Ciências. Ensino de ciência na contemporaneidade. 

Processos de ensino e aprendizagem – objetivos, conteúdos, avaliação e sala 

de aula enquanto espaço de vivência; dimensão relacional. 

16. Linguagem Química e Reações Químicas I (60h): Estequiometria, 

rendimento de reações, limites da reação, aplicação de conceitos químicos em 

fenômenos da natureza. Gases: propriedades gerais, gases ideais e reais, 

aplicações. Forças intermoleculares em sólidos e líquidos. Cinética química: 

velocidades de reação, fatores que afetam a velocidade de reações, leis de 
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velocidade, conceito de meia-vida, teoria das colisões, complexo ativado, 

catalisador. 

17. Matemática para o Ensino de Ciências II (60h): Trigonometria no 

triângulo: seno, cosseno, tangente, leis dos senos e cossenos. Trigonometria 

no ciclo trigonométrico: seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e 

cotangente. Funções e equações trigonométricas. Matrizes, Determinantes e 

Sistemas de equações lineares. 

18. Fluidos, Ondas e Termologia (60h): Pressão. Empuxo. Densidade. 

Hidrostática. Hidrodinâmica. Ondulatória. Ressonância. Interferência. 

Temperatura. Calor. Transferência de Calor. Princípios da Termodinâmica. 

Prática pedagógica integrando o conhecimento desta componente ao contexto 

escolar. 

19. Diversidade Vegetal (60h): Origem das Plantas. Principais características 

morfológicas distintivas entre os principais filos de plantas. Briófitas, Briófitas, 

importância ecológica, econômica e evolutiva. Pteridófitas: Origem, evolução, 

importância ecológica, econômica e evolutiva. Principais tecidos e órgãos 

vegetais. A origem do sistema vascular. Plantas com sementes:vegetais 

Gimnospermas. Plantas com flores: Filo Anthophyta. Principais características 

anatômicas das plantas com flores.  

20. Planejamento e Avaliação Escolar (60h): Fundamentos teóricos do 

planejamento escolar e estudo dos modelos de planejamento, em sua relação 

com o processo de desenvolvimento e de participação social. Principais 

abordagens, pressupostos, conceitos e estratégias da avaliação. Avaliação 

educacional e planejamento escolar no Ensino Fundamental. 

21. Prática e Pesquisa Docente II (60h): Os Saberes docentes necessários 

ao exercício da profissão docente e práticas inovadoras e inclusivas de 

educação. Teorias educacionais relacionadas à formação e profissionalização 

docente e a prática cotidiana da pesquisa em ambiente escolar. 

22. Diversidade Animal (60h): Regras internacionais de nomenclatura 

zoológica. Origem e classificação dos Protozoários; Origem e evolução da 

multicelularidade, com ênfase nos principais eventos evolutivos como 

norteadores das diferenças morfofuncionais dos grupos Poríferos; Cnidários; 

Lophotrochozoa; Ecdysozoa. Equinodermos; Hemicordados e Cordados. 

Principais eventos evolutivos relacionados à conquista do ambiente terrestre. 

Morfologia comparada, adaptações especiais em peixes, anfíbios, répteis, aves 

e mamíferos. 
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23. Linguagem Química e Reações Químicas II (60h): Equilíbrio químico: 

equilíbrio homogêneo e heterogêneo (Kc, Kp, Kps), equilíbrios iônicos (Kw, Ka 

e Kb), pH e pOH, tampões, aplicações em análise quantitativa (volumetria e 

gravimetria). Eletroquímica: semi-reações, balanceamento, células galvânicas, 

eletrólise, aplicações em materiais. Termoquímica/termodinâmica: sistemas, 

trabalho, energia/calor, primeira lei, entalpia, lei de Hess, entropia, energia livre. 

24. Eletricidade e Magnetismo (60h): Carga elétrica e campo elétrico; 

potencial elétrico; capacitância e dielétricos; Corrente, resistência e força 

eletromotriz; circuitos de corrente contínua; campo magnético e força 

magnética; fontes de campo magnético. Indução Eletromagnética; Indutância; 

Prática pedagógica integrando o conhecimento desta componente ao contexto 

escolar. 

25. Prática e Pesquisa Docente III (60h): O processo educativo como espaço 

interdisciplinar com vistas a articulação entre a realidade vivenciada pelos 

educandos na sua realidade sócio-histórica, compreendendo o papel 

fundamental da ciência como fundamento da vida. 

26. Seminário Integrador em Terra e Universo (30h): Articulação entre 

conteúdos de Física, Química e Biologia. A disciplina trata-se de apresentação 

de seminários pelos alunos trazendo sua visão integrada dos conteúdos 

aprendidos no período formativo e sua percepção quanto a sua formação 

docente, em forma de debates. 

27. Química Orgânica na Natureza (60h): Características do átomo de 

carbono; Classificação dos átomos de carbono e de suas cadeias; Fórmulas 

estruturais; Hidrocarbonetos; Funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas; 

Outras funções orgânicas; Estrutura e propriedades físicas dos compostos 

orgânicos; Isomeria; Reações orgânicas; Noções de acidez e de basicidade em 

compostos orgânicos; A Química Orgânica e o ambiente; Noções sobre alguns 

compostos presentes em seres vivos; Polímeros sintéticos. 

28. Introdução à Estatística (45h): Fases do método estatístico. Tipos de 

Variáveis. Séries. Distribuição de frequências. Medidas de posição. Medidas 

de dispersão. Independência. Variáveis multidimensionais. Experimentos. 

Probabilidade. Variáveis aleatórias. Função densidade de probabilidade. 

29. Corpo Humano: Princípios de Anatomia e Fisiologia (60h): 

Homeostase; Sistemas ósseos e articular, muscular e nervoso, circulatório, 

respiratório, digestivo, urinário, reprodutor e seus componentes. 
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30. Evolução (45h): Teorias unificadoras da Biologia. A história de vida da 

Terra. História do pensamento evolutivo e evidências da evolução. Teoria 

evolutiva de Darwin-Wallace. Seleção natural e artificial. Mecanismos 

evolutivos. Conceito de Espécie. Processos evolutivos e as principais 

características evolutivas dos grupos basais da diversidade da vida. Nesses 

conceitos discutem aspectos relacionados com a adequação dessas para os 

públicos de alunos do ensino fundamental. 

31. Bioquímica: Energia e Metabolismo (60h): Introdução ao estudo das 

biomoléculas. Estrutura e Função de Biomoléculas. Princípios metabólicos e 

de bioenergética. Reações endergônicas e exergônicas. Introdução ao 

metabolismo de biomoléculas. Evolução do metabolismo: fermentação, 

respiração, quimiossíntese e fotossíntese. Integração e regulação hormonal do 

metabolismo dos mamíferos. Principais métodos de estudo das biomoléculas 

(Proteínas e DNA/RNA). 

32. Óptica (60h): Natureza da Luz e o Espectro eletromagnético. Formação de 

Imagens (espelho e lentes). Instrumentos ópticos. Interferência da luz. 

Difração. Prática pedagógica integrando o conhecimento desta componente ao 

contexto escolar. 

33. Ambiente, Educação e Sociedade (60h): Princípios, objetivos e 

conceitos básicos da Educação Ambiental (EA). Documentos Legais 

Brasileiros para EA. EA como uma Ciência transdisciplinar e como um tema 

transversal na Escola. Formação de Educadores Ambientais. Temáticas 

Ambientais aplicadas ao contexto escolar. Educação para Sustentabilidade e 

Conservação do Meio Ambiente. Educação Ambiental ética e o contexto 

socioambiental. Cultura e Patrimônio Ambiental. 

34. Estágio Supervisionado para o Ensino de Ciências I (90h): Vivência 

de situações concretas no processo ensino-aprendizagem nas séries finais do 

Ensino Fundamental. Diagnóstico das escolas do ensino Fundamental (séries 

finais). Estudo de aspectos de avaliação da escola e do PPP (projeto político 

pedagógico) da escola. Contato com as escolas e professores de Ciências da 

rede pública. Discussões sobre temáticas importantes para a formação dos 

professores de Ciências. Metodologias e estratégias de ensino de Ciências. 

Observação de sala de aula. Elaboração de projetos de intervenção na escola. 

35. Prática e Pesquisa Docente IV (60h): Compreender a docência nas 

escolas nas diversas regiões do Ceará, partindo do debate acerca da 

interdisciplinaridade e interculturalidade presente no currículo escolar. Analisar 
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os projetos pedagógicos das escolas, considerando como elementos centrais 

os aspectos relacionados ao currículo, metodologia, planejamento e avaliação 

escolar. 

36. Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências (60h): Conceito de 

Tecnologia: limites e possibilidades. Histórico da tecnologia na Educação. 

Ferramentas do 

Google Drive: recursos para uso acadêmico. Novos espaços de atuação do 

professor e alunos com as tecnologias. Recursos tecnológicos aplicados ao 

Ensino de Ciências. Uso de aplicativos, sites, softwares, objetos educacionais, 

repositórios na produção de jogos, videoaulas, material didático, mapas, 

fluxogramas, modelos didáticos.  

37. Ecologia Geral (60h): Meio Biótico e abiótico. Ciclos biogeoquímicos. 

Conceitos fundamentais em Ecologia. Níveis de organização. Nicho ecológico. 

Ecossistemas, estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Fluxo de matéria 

e energia. Dos Produtores primários aos decompositores. Cadeias e teias 

alimentares. Fundamentos em Ecologia de organismos, populações, 

comunidades e ecossistemas e sua relação com as temáticas ecológicas 

atuais. O Bioma Caatinga e sua importância regional. Prática pedagógica 

integrando o conhecimento desta componente ao contexto escolar. 

38. Genética Molecular (60h): Estrutura e funcionamento do DNA. Conceito 
molecular de gene. Estrutura do genoma em procarioto e eucarioto. Mutação e 
sua consequência para os produtos. Aberrações cromossômicas. Genética 
mendeliana. Herança sexual e determinação do sexo. Noções de genética de 
populações. Introdução a tecnologia do DNA recombinante e aplicações. 
Prática pedagógica integrando o conhecimento desta componente ao contexto 
escolar. 
39. Tópicos de Física Moderna (60h): Quantização. Ondas de matéria. 

Radiação do Corpo Negro. Efeito Fotoelétrico. Efeito Compton. Física atômica 

e nuclear. Relatividade Restrita. Prática pedagógica integrando o 

conhecimento desta componente ao contexto escolar. 

40. Estágio Supervisionado para o Ensino de Ciências II (120h): Vivência 

de situações concretas no processo ensino-aprendizagem nas séries finais do 

Ensino Fundamental. Planejamento, intervenção, e regência em sala de aula. 

Diferentes formas de Avaliação. Apresentação de Relatório final em Seminário 

desenvolvido com o coletivo para reflexão e socialização das experiências 

vivenciadas no chão da escola. 
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41. Seminário Integrador em Vida e Evolução (30h): Articulação entre 

conteúdos de Química e Biologia. A disciplina trata-se de apresentação de 

seminários pelos alunos trazendo sua visão integrada dos conteúdos 

aprendidos no período formativo e sua percepção quanto a sua formação 

docente, em forma de debates. 

42. Prática e Pesquisa Docente V (60h): A Nova BNCC e os PCNs do Ensino 

Fundamental na área de Ciências. A legislação Educacional, Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica nas escolas Públicas da Região do 

Maciço de Baturité e outras Regiões do Ceará. 

43. Divulgação Científica (30h): Conceitos de Divulgação e Difusão 

Científica. Percurso histórico da divulgação científica no mundo e no Brasil. 

Importância da Divulgação Científica: intenções, funções e vertentes. Uso da 

Divulgação Científica no ensino de ciências. Ferramentas conceituais e práticas 

para realizar ações de Divulgação científica. 

44. Recursos Naturais e Tecnologias Sustentáveis (30h): Conceito de 

recursos naturais, localização das fontes geograficamente e no contexto 

político-econômico. Química da Atmosfera. Resíduos sólidos e Identificação 

das tecnologias sustentáveis para produção de energia ao longo do tempo dos 

anos e suas aplicações.  

45. Metodologias de Aprendizagem Ativa e colaborativa no Ensino de 

Ciências (45h): Disciplina prática baseada no uso de estratégias de ensino. 

Inovação didático-metodológica em Ciências. Principais características dos 

métodos ativos de ensino aprendizagem e do modelo tradicional (p.e. 

aprendizagem baseado em problemas; aprendizagem baseado em equipes e 

outros); Elaboração e execução de metodologias inovadoras e recursos 

didáticos para promover a aprendizagem ativa e colaborativa no Ensino de 

Ciências. 

46. Estágio Supervisionado para o Ensino de Ciências III (90h): Vivência 

pedagógica nas turmas da Educação de Jovens e Adultos (Ensino 

Fundamental (anos finais), propõe-se intervenção, onde os alunos realizam o 

planejamento envolvendo os professores da escola e participar das aulas, com 

objetivo favorecer a experimentação de procedimentos pedagógicos 

inovadores com as dinâmicas interativas e contextualizadas, simulações e 

trocas de experiências, demonstrações de ações já realizadas no âmbito do 

ensino nas escolas locais. Os alunos realizarão oficinas nas escolas para os 
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alunos de acordo com as suas áreas do conhecimento de acordo com as 

diretrizes curriculares da Educação de Jovens e Adultos. 

47. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento (60h): Teorias 

psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. Processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento humano: contribuição para o processo 

educacional. Escola e construção do conhecimento: as pesquisas no contexto 

educacional brasileiro e modelos de intervenção pedagógica em sala de aula. 

48. Tópicos de Astronomia do Sistema Solar (60h): Estudo da evolução 

histórica da astronomia, desde a antiguidade até os dias atuais. Estudo do 

Sistema Solar, sua formação e evolução, da evolução estelar e do universo. 

Estudo dos movimentos aparente dos astros, das estações do ano e da 

utilização de calendários. Prática pedagógica integrando o conhecimento desta 

componente ao contexto escolar. 

49. Microorganismos, Saúde e Biotecnologia (45h): Introdução ao estudo 
dos microorganismos. Características Gerais dos fungos, bactérias, arqueias, 
vírus e fungos. Doenças causadas por microorganismos e principais formas de 
defesa, proteção e prevenção. Os microrganismos e suas aplicações na 
sociedade, biotecnologia e saúde. 
50. Biologia do desenvolvimento (45h): Conceito de Embriologia e suas 

relações com outras ciências. Tipos de reprodução. Gametogênese, as 

primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, os períodos embrionário 

e fetal, os anexos embrionários. Características gerais dos principais tecidos. 

51. Interdisciplinaridade no Ensino de Ciências (45h): Definição e histórico 

da Interdisciplinaridade. Diálogo entre disciplinaridade, multidisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade. Contribuições da interdisciplinaridade no campo da 

ciência e do ensino. A formação interdisciplinar. Conteúdos de Ciências 

estudados numa perspectiva interdisciplinar, planejamento interdisciplinar e 

práticas interdisciplinares no Ensino de Ciências. 

52. Empreendedorismo na Educação (60h): Empreendedorismo: Conceitos 

de Empreendedorismo e Empreendedor. O Perfil e as características do 

empreendedor. As habilidades e competências necessárias aos 

empreendedores. A Importância do Empreendedorismo para uma sociedade. 

Pedagogia Empreendedora: principais ideias e fundamentos. Relação entre o 

empreendedorismo e a educação. O empreendedorismo na Educação básica. 

53. Estágio Supervisionado para o Ensino de Ciências IV (105h): A escola 

e as relações com os sujeitos educativos. Escola e comunidade. Investigação 



 

 

 

Ministério da Educação  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – 

UNILAB 

Instituto de Educação a Distância – IEAD  

Seleção de tutores (as) a distância, para cadastro de reserva para atuar no 

Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza, 

modalidade a distância, ofertados pela UNILAB   

  

Edital IEAD – 007/2022 
 

    24 

30 de maio de 2022 

da docência no ensino fundamental. Desenvolvimento, aplicação e avaliação 

de projeto temático na escola com abordagem interdisciplinar, a partir dos 

temas transversais ou de temática da comunidade escolar. 

54. Educação Inclusiva para o Ensino de Ciências (60h): A Educação 

Inclusiva, e a formação do professor de Ciências, bem como de educadores de 

diferentes espaços de ensino. Questões conceituais relativas à Educação 

Inclusiva dentro do Ensino de Ciências. Organização, planejamento, execução 

e avaliação de estratégias didáticas e/ou projetos educativos voltados para o 

Ensino de Ciências numa perspectiva mais inclusiva. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS E SUAS RESPECTIVAS 

CARGAS HORÁRIAS (Serão definidas pelo colegiado do curso e os 

professores formadores serão chamados de acordo com a classificação 

geral da area de atuação).   

 

1. Língua Brasileira de Sinais II (60 h): Aspectos da língua de sinais e sua 

importância: cultura, história e identidade surda no Brasil e no mundo. A 

oficialização da LIBRAS (Lei Federal nº 10.436/02 e Decreto nº 5.626/05); 

LIBRAS no contexto da educação inclusiva bilíngue; parâmetros formacionais 

dos sinais: configuração das mãos, ponto de articulação, movimento, 

orientação /direcionalidade e expressão facial e/ou corporal; datilologia; os 

tipos de verbos na LIBRAS; a negação na LIBRAS; vocabulário da LIBRAS em 

contextos diversos; classificadores; diálogos em LIBRAS; noções de signwriting 

(escrita de sinais). 

2. Materiais, Micro e Nanotecnologias (30h): Classificação de Materiais; 

Novos Materiais: Polímeros, cristais líquidos, pigmentos, semicondutores, 

supercondutores, materiais granulares, filmes finos, emulsões, microemulsões, 

tecidos, colóides e ferrofluidos. Estrutura de Sólidos Cristalinos e não 

Cristalinos. Propriedades Mecânicas de Materiais: Deformação Elástica; 

Deformação Plástica. Transformações de Fase em Materiais Dispositivos em 

escalas nano e micrométricas, biomateriais. 

3. Biotecnologia Básica (30h): Introdução à Biotecnologia: conceito e 

perspectiva histórica. Bioprodutos e bioprocessos das áreas das Biotecnologias 

“Branca” (produtos de aplicação industrial ou ambiental), “Vermelha” (produtos 

com aplicação na saúde) e “Verde” (produtos com aplicação agrícola). 

4. Física no Ensino Fundamental em uma perspectiva multidisciplinar 
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(30h): 

Luz e Som: como o que pode ser visto e ouvido? Fenômenos elétricos e 

magnéticos na Terra e no ambiente. Calor nos seres vivos e no ambiente; 

fenômenos térmicos. Ciclos do carbono e hídrico. Compreensão humana do 

Universo. Novas tecnologias: telecomunicações, biotecnologia, nanotecnologia, 

microprocessadores. 

5. Química Ambiental (30h): Introdução à química do meio ambiente; química 

das águas naturais; química atmosférica; química dos solos e sedimentos; 

legislações ambientais; introdução aos métodos analíticos aplicados a 

amostras ambientais (noções gerais); prevenção da poluição e química verde; 

Aspectos Legais 

6. Educação de Jovens e Adultos (30h): Fundamento histórico da educação 

de jovens e adultos; a política nacional e a fundamentação legal da educação 

de jovens e adultos; projetos e programas de educação profissional para jovens 

e adultos; Implicações metodológicas para Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

fundamentos político-pedagógicos do currículo, do planejamento e da avaliação 

de EJA. 

7. Laboratório de Ciências: diferentes perspectivas metodológicas de 

ensino (60h): Esta disciplina pretende abordar, por meio de estudos e 

discussões, a utilização da experimentação como estratégia de ensino de 

Ciências mediante o uso de diferentes perspectivas e tendências 

metodológicas enfocadas nas pesquisas dessa área, a fim de dar ao ensino de 

Ciências subsídios para a utilização rotineira da experimentação em sala de 

aula. Construção, identificação e manuseio de material instrumental prático no 

laboratório de Ciências e Biologia. Construção e uso de aparelhos simples para 

o ensino de Ciências Experimentais. Aplicação de técnicas específicas para o 

ensino de Ciências e Biologia. 

8. Instrumentação para o Ensino Lúdico de Ciências e Biologia (30h): A 

Instrumentalização do Ensino de Ciências - alternativas metodológicas e 

recursos/materiais para um ensino motivador: jogos, simulações e projetos. A 

Prática Pedagógica e a Alfabetização Científica. Metodologias específicas do 

ensino de Ciências de atividades em classe e extraclasse; produzindo 

materiais didáticos adequados às novas diretrizes curriculares para o ensino de 

Ciências, visando à inserção da ciência contemporânea nas atividades 

escolares. 

9. Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (60h) Estudo dos fundamentos 
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da microbiologia, parasitologia e imunologia com foco na saúde humana. 

Estrutura e características gerais de bactérias, vírus, micróbios eucarióticos, 

protozoários, platelmintos e nematelmintos, bem como os principais artrópodes 

ectoparasitos causadores e transmissores de doenças ao ser humano. 

Composição do sistema imunológico inato e adaptativo e os respectivos 

mecanismos associados à sua resposta frente a diferentes tipos de estímulo. 

10. Seminários de Campo (30h): Estudo do meio, de observação e 

comparação entre ambientes. a realização de um estudo do meio, integrando as 

áreas de 

Geologia, Ecologia, Zoologia e Botânica. Serão trabalhados conteúdos tais 

como relevo do estado do Ceará, origem e evolução das principais feições 

geomorfológicas e bacias hidrográficas do estado de CE, biomas, cadeia 

alimentar e ciclagem de nutrientes, a partir de um estudo do meio realizado em 

excursão da disciplina a diferentes locais. Os alunos devem produzir relatórios 

onde discutem, entre outras questões, o ensino desses conteúdos. 

11. Introdução à problemática socioambiental contemporânea (30h): 

Modernização capitalista e expropriação da natureza: crise de reprodução de 

relações sociais. Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável: a 

construção de um conceito. A re-introdução da natureza na reprodução de 

relações sociais de produção: interfaces com a crítica à economia política. 

Natureza e acumulação fictício-financeira de capital: o nascimento da economia 

verde. 

12. Diversidade e Inclusão Social (30h): A organização do trabalho na escola 

numa perspectiva inclusiva. Planejamento, avaliação e trabalho pedagógico na 

busca de práticas inclusivas. O desporto adaptado tematizado nas aulas e suas 

técnicas, táticas, regras oficiais e contexto histórico, cultural e social. Relações 

étnico-raciais, cultura de jogos e práticas corporais historicamente construídas 

por populações africanas e indígenas. 

13. Ciência e Arte no Ensino de Ciências (30h): Diálogo entre arte e ciência: 

antagonismos e convergências. A compreensão do fazer artístico como 

processos cognitivos – transdisciplinaridade e criatividade. Interfaces entre a 

ciência e a arte. A divulgação científica através das expressões artísticas. A 

ciência na sociedade e na cultura: espaços formais e informais de educação. 

Princípios estéticos e científicos das produções artísticas ao longo da história. 

Práticas educativas reflexivas no ensino das ciências a partir da utilização de 

produções artísticas (charges, músicas, pinturas, filmes, etc). 
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14. História da Vida na Terra (30): Geologia histórica. Princípios da 

paleontologia.Processos de fossilização e tipos de fósseis. Diversidade da vida 

na Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico. As grandes extinções em massa. 

Origem e diversificação dos hominídeos. Evolução da linguagem e cultura. 

15. Gestão e Organização do Trabalho Escolar (60h): Fundamentos da 

gestão 

dos sistemas de ensino e das escolas. A organização democrática da escola 

pública: bases legais e os desafios. O papel do gestor escolar na organização 

dos espaços educativos: variáveis comportamentais e ambientais. 

Pressupostos do projeto político-pedagógico da escola. A organização do 

trabalho escolar: noções gerais de planejamento, coordenação, controle e 

avaliação do trabalho pedagógico. Política educacional no contexto das 

políticas públicas. A sociedade contemporânea e os movimentos de reforma e 

mudanças da escola. 

16. Anatomia e Fisiologia Comparada Animal (60h): Estudo comparativo dos 

sistemas morfofuncionais entre os diferentes grupos de Craniata considerando 

sua evolução, seu valor adaptativo e sua relação com as demandas 

ambientais. 


