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1. Nome da Instituição
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Av. P. H. Rolfs s/n
Viçosa – MG

UF

MG

2. Subprojeto de área: Ciências Biológicas
Ciências Biológicas - Licenciatura
3. Departamento/Unidade/Campus
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde/Campus UFV Florestal
4. Coordenadores de Área:


Eduardo França Castro
Bolsistas ID: 12
Escolas de atuação: 3



Newton Moreno Sanches
Bolsistas ID: 13
Escolas de atuação: 3

5. Apresentação da proposta.

Historicamente, as organizações que optaram pelo desenvolvimento e difusão do
conhecimento como vetores de crescimento transformaram-se em referências nas suas áreas de
atuação, como a Universidade Federal de Viçosa (UFV), instituição brasileira de reconhecimento
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internacional.
O Campus de Florestal da UFV possui uma rica historia voltada para o desenvolvimento da
sociedade brasileira, de onde podemos citar as seguintes datas importantes:


Em 26 de abril de 1930 foi inaugurada a Fazenda-Escola onde eram ministrados
cursos rápidos para fazendeiros;



Em 1948 a Instituição passou a ser denominada: Escola Média de Agricultura de
Florestal (EMAF) e oferecia curso de Agricultura, destinado à formação de
Técnicos Agrícolas.



Em 1955 foi incorporada à antiga UREMG, hoje Universidade Federal de Viçosa.



Com o objetivo de incrementar as atividades do ensino médio (antigo 2º Grau), a
pesquisa agropecuária e a extensão rural, o Ministério da Educação (MEC), em
1982, aprovou o novo regime da Instituição, que passou a ser denominada Central
de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal (CEDAF), oferecendo cursos
de Técnico em Agropecuária, Técnico em Secretariado e Técnico em Assistente de
Administração.



No dia 22 de maio de 2006, por meio da Resolução 07/06 do Conselho
Universitário da UFV (CONSU) a área que abriga a CEDAF passou a ser
denominada Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal.



Atualmente na Campus UFV Florestal são oferecidos: 1) Cursos Técnicos de nível
médio em Agropecuária, Informática, Processamento de Alimentos, Turismo,
Eletrônica e Eletrotécnica; 2) Curso Técnico de nível pós-médio em Agropecuária;
3) Cursos a distância em Agropecuária e Turismo; 4) Cursos Superiores
Tecnológicos em Gestão Ambiental e Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 5)
Cursos

Superiores

de

Administração,

Agronomia,

Ciências

Biológicas

(Licenciatura), Educação Física(Licenciatura), Engenharia de Alimentos, Física
(Licenciatura), Matemática (Licenciatura) e Química (Licenciatura).
Instituições sólidas de ensino superior, como o Campus UFV Florestal que já atuam de
forma sinérgica, através da pesquisa e da extensão, para promoção do desenvolvimento sustentável
de toda nossa Sociedade, visam formar um cidadão melhor inserido na cultura de sua região e seu
País. Neste contexto insere-se o papel fundamental do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas: promover o desenvolvimento integrado de Florestal e região, em bases socialmente
justas e ambientalmente compatíveis, através de ações de ensino, pesquisa e extensão de qualidade,
demandadas por todos os segmentos da sociedade.
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A proposta pedagógica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Campus UFV
Florestal têm como referências básicas a LDB (Lei no 9.394/96), as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas (Parecer CNE 1.301/2001), as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de Formação de Professores (Resoluções 01 e 02 do
CNE/2002), além do Decreto Presidencial 88.438, de 28 de junho de 1983, que regulamenta a
profissão do Biólogo, o parecer nº 01/2010 do Conselho Federal de Biologia CFBio e a Resolução
213 do CFBio, de 20 de março de 2010.
O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus UFV Florestal têm como
objetivo geral a formação de profissionais habilitados para o ensino de Ciências no Ensino
Fundamental (anos finais), Biologia no Ensino Médio e Ensino Superior. Os discentes são
preparados para o exercício crítico e competente da docência, pautado em valores e princípios
políticos e éticos, estimulando-os à pesquisa e ao auto-aperfeiçoamento, de modo a contribuir na
melhoria das condições para o desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. Visando
concretizar este objetivo geral, o subprojeto do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
do Campus UFV Florestal, em consonância com as Portarias nº260 do dia 30 de dezembro de
2010 e nº96 de 18 de julho de 2013 (CAPES) e com o PIBID UFV, possui os seguintes
objetivos:
 Incentivar os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus UFV
Florestal para a carreira docente da Educação Básica;
 Valorizar o magistério em Ciências Biológicas;
 Promover a integração do Ensino Superior em Ciências Biológicas do Campus UFV
Florestal, com a Educação Básica do Município de Pará de Minas;
 Inserir os licenciados em Ciências Biológicas UFV Campus Florestal no cotidiano das
escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e
participação em experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados em processos
ensino-aprendizagem;
 Incentivar e valorizar o espaço escolar público com práticas escolares interdisciplinares
e articuladas com a realidade local;
 Elevar a qualidade dos Licenciados em Ciências Biológicas do Campus UFV Florestal,
por meio da articulação teórico-prática no cotidiano e realidade escolar;
 Desenvolver a criatividade do futuro professor de biologia e, ou ciências, através do
preparo de materiais paradidáticos, incentivando uma prática docente de caráter
inovador;
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 Integrar as escolas públicas da região de Florestal e região ao processo de formação de
novos licenciados em Ciências Biológicas para Educação Básica;
 Contribuir para melhorar a formação, o despertar do interesse e aproximação dos
alunos da Educação Básica para as Ciências Biológicas;
 Articulação com o Subprojeto em Ciências Biológicas da UFV – Campus Viçosa.
Várias ações têm sido desenvolvidas para alcançar estes objetivos, e o desenvolvimento
deste trabalho (subprojeto de Biologia do Campus UFV Florestal) promoverá maior
sinergismo do Projeto Pedagógico com a formação dos discentes.
6. Escolas da rede pública de Educação Básica onde se pretende inserir os alunos.
6.1. Escola Estadual “Fernando Otávio”
Endereço: Praça Frei Concórdio, número 750 – Bairro São Francisco
Município: Pará de Minas – MG
IDEB 2011: Ciclo final – 5.0
Cod INEP: 31034131

6.2. Central de Desenvolvimento Agrário de Florestal (CEDAF/ Campus UFV Florestal)
Endereço: Rodovia LMG 818, Km 6 – Bairro: Campus Universitário
Município: Florestal – MG
IDEB 2011: Ciclo final –
Cod INEP: 31031763
A Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal - CEDAF é órgão da
Universidade Federal de Viçosa, diretamente vinculada à Reitoria, com estabelecimento na cidade
de Florestal, Estado de Minas Gerais, constituída pelos bens e direitos que integravam o
patrimônio da Escola Média de Agricultura de Florestal, incorporada à Universidade Federal de
Viçosa , pelo disposto na letra “a”, do Art. 4º, do Decreto Federal nº64.825 de 15 de julho de 1969.
Tem por objetivos: a) ministrar ensino médio, técnico e superior, observando os fins e ideais da
educação previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação que fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os cursos técnicos concomitantes com o ensino médio
oferecidos pelo Campus UFV-Florestal/Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal
são:

A) TÉCNICO EM ALIMENTOS
O objetivo do curso é capacitar o profissional para desempenhar funções aplicadas à indústria de
alimentos nas atividades relacionadas aos setores de produção e processamento de alimentos,
análise de alimentos, monitoramento de programas de higiene industrial e controle de qualidade e
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preservação, de forma racional e econômica, visando à redução do impacto ambiental.
Para isso, o Campus UFV- Florestal oferece aos alunos uma estrutura que permite o aprendizado
integrado de conhecimentos (multidisciplinares e interdisciplinares) apoiados por laboratórios de
Informática, Química, Bioquímica, Microbiologia, Processamento de Leite e Derivados, Carne e
Derivados, Frutas e Hortaliças, Panificação e Massas.
Duração e período: O curso é ministrado em horário integral, com duração de três anos (ensino
médio e técnico). O ingresso se dá por meio de processo seletivo. Anualmente, são oferecidas 40
vagas.
Atuação: O técnico de Alimentos apresenta competências e habilidades na área de Ciência e
Tecnologia, com conhecimentos em Química, Processamento e Biotecnologia de Alimentos.
Assim, é possível atuar em indústrias de alimentos; laboratórios de controle de qualidade;
instituições de pesquisa; cooperativas/associações industriais, agroindustriais e comerciais;
entidades governamentais de regulamentação e análise fiscal.
O profissional estará qualificado para:
- Auxiliar no planejamento, coordenação e controle de atividades do setor.
- Planejar e realizar as operações de limpeza e sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas.
- Controlar e corrigir desvios nos processos manuais e automatizados
- Atuar no processamento e na conservação das matérias-primas, produtos e subprodutos da
indústria alimentícia e de bebidas.
- Realizar análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais.
- Acompanhar a manutenção de equipamentos.
- Participar do desenvolvimento de novos produtos.

B) TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
O curso é voltado para a formação de profissionais que atuam nas atividades agrícolas e
zootécnicas.
As disciplinas oferecidas para o curso incluem, entre outros conceitos, noções elementares de
biologia e agricultura, estudos dos solos, técnicas de administração de agronegócios e criação de
animais. Também fazem parte da grade economia rural; organização e gerenciamento rural;
silvicultura; caprinocultura e apicultura; fitossanidade animal e vegetal; técnicas e métodos de
plantio; bovinocultura de leite e de corte; legislação rural; noções genéricas sobre construções de
residências rurais e zootécnicas; uso do GPS; topografia; máquinas e implementos utilizados na
agricultura e zootecnia; alimentação de animais, bovinos, equídeos, suínos e aves; cuidados
sanitários; produção de queijos e outros derivados do leite; produção de defumados; processamento
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da carne e engenharia rural.
Duração e período : O curso é ministrado em período integral, com duração de três anos. O
ingresso é realizado por meio processo seletivo, e, anualmente, oferece 50 vagas.
Atuação:
O Técnico em Agropecuária é habilitado para desenvolver atividades como autônomo e/ou como
colaborador de instituições públicas e privadas. É um agente de mudanças no setor agropecuário e
precisa apresentar uma postura pessoal e profissional que harmonize produção e qualidade de vida.
Em função das competências técnicas adquiridas, o profissional pode atuar em qualquer etapa da
cadeia produtiva agropecuária, seja no fornecimento de recursos produtivos – venda de insumos,
venda de máquinas e equipamentos, prestação de serviços, crédito rural – seja na produção
agrícola/zootécnica propriamente dita e na comercialização dos respectivos produtos.

C) TÉCNICO EM ELETRÔNICA
Durante o curso, o estudante tem aulas expositivas e aulas práticas em laboratórios, com todos os
instrumentos necessários para o seu aprendizado. O aluno também tem oportunidade de participar
de feiras, mostras científicas e visitas guiadas a empresas, para facilitar a sua inserção no mercado
de trabalho.
O curso de Eletrônica tem como objetivo agregar aos alunos habilidades de raciocínio lógico e de
pesquisa, além de conhecimento e habilidades manuais para atuar em empresas de equipamentos
eletroeletrônicos, microcomputadores e nas diversas tecnologias presentes em nosso cotidiano.
Duração e Período: O curso pode ser feito concomitante com o ensino médio ou separadamente,
por quem já o cursou. São ofertadas 32 vagas anualmente e o ingresso se dá por meio de processo
seletivo. A duração é de 3 anos. O curso é diurno, sendo os períodos – manhãs e tardes –
alternados entre o ensino técnico e médio.
Atuação:
O técnico em Eletrônica é um profissional hábil para trabalhar em projeto, montagem e
manutenção de equipamentos eletrônicos tanto no ambiente industrial como no doméstico ou de
serviços. Pode atuar programando e configurando equipamentos eletrônicos para diversas
finalidades, usando os conhecimentos de informática em sistemas microprocessados. Além disso,
pode trabalhar na configuração, teste e operação de sistemas e equipamentos de telecomunicações.
O profissional poderá exercer atividades em empresas do setor eletroeletrônico do setor de
telecomunicações, indústrias de controle, instrumentação e comando industrial, eletrônica
embarcada, empresas da área hospitalar e de informática, além de atuar como autônomo.
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D) TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
As aulas do curso técnico em Eletrotécnica são distribuídas entre teóricas e práticas, em salas de
aula com recursos didáticos adequados e laboratórios. O aluno terá oportunidades de conhecer
fábricas, suas linhas de produção e subestações por meio de visitas técnicas supervisionadas e
participação em feiras e mostras científicas.
Período e duração: O curso é oferecido em período diurno (manhã e tarde), concomitante com o
ensino médio. As aulas do curso técnico e do ensino médio são ministradas em turnos diferentes, o
que possibilita aos alunos que já concluíram o ensino médio cursarem apenas o técnico. O curso
tem duração de três anos. A periodicidade é semestral e a forma de ingresso é por meio de exame
de seleção anual. São oferecidas 32 vagas.
Atuação:
Faz parte da rotina de trabalho dos técnicos em eletrotécnica planejar métodos e sequências de
operações para testar e desenvolver sistemas elétricos. Suas atribuições abrangem supervisão de
sistemas de geração, transmissão e distribuição de eletricidade, assim como manutenção, inspeção
e testes em equipamentos e estruturas, diagnosticando causas de problemas e implementando
soluções para sua correção. Os locais com maior oferta de trabalho são as concessionárias de
energia elétrica, empresas de telefonia e prestadoras de serviços de instalação e manutenção
elétrica.
A área de atuação do profissional vai desde a geração de energia, passando pela transmissão e
distribuição até a instalação elétrica residencial, predial ou industrial. Ele também poderá operar
máquinas elétricas industriais.

F) TÉCNICO EM HOSPEDAGEM
O curso Técnico em Hospedagem visa formar profissionais para atuar nos diversos setores
relacionados ao turismo e à hospitalidade, com ética e responsabilidade socioambiental.
Como suporte à aprendizagem, a UFV- Florestal oferece oportunidades para estágio interno com
promoção e gestão de eventos permanentes do campus, atuando juntamente com a Divisão de
Extensão e Cultura.
Além disso, o profissional realiza trabalhos de campo, atividades práticas e visitas técnicas,
proporcionando experiência e contato direto com algumas das possíveis áreas de atuação. Outras
oportunidades são viabilizadas em projetos que envolvem a sinalização turística em meios de
hospedagem, o guiamento profissional através do Projeto Campus Tour, bem como a realização de
inventários da oferta turística e pesquisas de demanda turística para órgãos públicos e privados.
Duração e Período: O curso tem duração de três anos, dividido em seis módulos semestrais. É
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obrigatória a realização de estágio supervisionado, com carga horária de 150 horas.
Atuação:
O técnico em Hospedagem formado pela Cedaf – UFV Florestal estará apto para atuar em diversos
setores na área de hospitalidade e turismo, de maneira geral. O profissional poderá atuar também
na operacionalização e comercialização dos departamentos de um estabelecimento de hospedagem,
bem como na elaboração de projetos de viabilidade para a implantação de meios de hospedagem e
planos de marketing para os mesmos.
Áreas de atuação:
- Elaboração de inventários de atrativos naturais, histórico-culturais, religiosos, científicos,
artísticos, gastronômicos etc. e de regiões com potencial turístico, com ênfase nos municípios que
integram circuitos turísticos de Minas Gerais.
- Organização de eventos, programas, roteiros, itinerários turísticos, atividades de lazer,
articulando meios para sua realização, assim como espaços físicos de hospedagem e alimentação,
prevendo seus ambientes, uso, articulação funcional e fluxo de trabalho e de pessoas.Execução de
atividades de agenciamento turístico local, regional e nacional.
- Prestação de assessoria e consultoria para municípios com potencial turístico, na elaboração de
planos municipais de turismo, atuando junto aos Programas Nacionais e Estaduais de
Regionalização do Turismo.
- Execução de comercialização de produtos e serviços turísticos e de hospitalidade.Concepção,
organização e viabilização de produtos e serviços turísticos e de hospitalidade, adequando-os aos
interesses, hábitos, atitudes e expectativas do turista.
- Promoção, planejamento e organização de eventos de qualquer natureza.
- Prestação de serviços a agências de turismo, redes de hotelaria e gastronomia, órgãos públicos,
empresas da área de treinamento e qualificação profissional, pousadas e hotéis fazenda e agências
de transportes em geral.

G) TÉCNICO EM INFORMÁTICA
O curso foi criado para atender à demanda de mercado em operação de microcomputadores,
criação de sites, programação em ambiente visual (Borland Delphi) e programação para Internet
(PHP).
O curso é estruturado em dois módulos distintos anuais, com terminalidade e diplomação em
Operador de Microcomputadores, ao final do primeiro módulo, e Programador de Computadores,
ao final do segundo. Há, atualmente, três laboratórios de computadores, utilizados pelos alunos
para praticar o que é ensinado em sala de aula.
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Duração e Período: o curso tem duração de três anos, e é oferecido no período diurno.
Anualmente, são ofertadas 40 vagas.
Atuação:
O profissional é capaz de:
- Desenvolver programas em linguagem de alto nível.
- Selecionar e identificar configuração de equipamentos de microinformática.
- Criar aplicações para microcomputadores.
- Dar suporte na instalação e na implantação de sistemas de informatização de empresas.
- Instalar e configurar redes de computadores.
- Criar soluções para ambiente de Internet (sites e programação).
- Auxiliar em serviços de escritório, com tarefas de redação, digitação e arquivamento de
documentos relacionados a processamento de dados.
- Operar equipamentos convencionais de microinformática.
- Dar suporte em utilização de aplicativos de uso geral (editor de texto e planilha eletrônica).
- Utilizar ferramentas de software em microinformática.
- Atuar na escolha e instalação de software e hardware nas empresas.
- Exercer atividades de suporte na utilização de softwares específicos.

6.3. Escola Estadual “Serafim Ribeiro de Rezende”
Endereço: Av. Benedito Valadares, 689 - Bairro: Centro
Município: Florestal – MG
IDEB 2011: Ciclo final – 4.0
O Grupo Escolar Serafim Ribeiro foi criado pelo Decreto número 2.088, de 26 de abril de
1943, tendo como finalidade atender alunos numa escola primária, na gestão do Sr. Governador do
Estado de Minas Gerais, Benedito Valadares Ribeiro. Apesar da criação da referida escola ter sido
em abril de 1943, sua instalação e funcionamento só aconteceu em 17 de julho de 1945 quando a
Senhora Francisca Florêncio Braga foi nomeada para o cargo de Diretora, por ato do Sr.
Governador. Com a presença de várias autoridades entre elas o Sr. Francisco Valadares Ribeiro,
Prefeito da Comarca de Pará de Minas, Dr. Sílvio Gabriel Diniz, Inspetor Escolar, Revm°. Pe.
Grevi Guimarães de Almeida, Dr. Silvino Moreira dos Santos, Tenente Jarbas Alves do Vale
representante do Dr. Floriano Francisco de Paula, Diretor da Fazenda Escola, hoje CEDAF, alunos,
funcionários, convidados, professores e Diretora. A instalação do Grupo Escolar Serafim Ribeiro
nome recebeu em homenagem a um dos primeiros moradores de Florestal, foi dada as 13 horas do
dia 28 de julho. Suas primeiras professoras foram: Maria José Machado, Alda Martins Ferreira e
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Melo, Maria José Florêncio, Iria Beatriz de Paiva, Maria José Pereira Simões, Edite Vieira e Maria
Aparecida Braga. A primeira serviçal foi Maria Raimunda de Jesus e a primeira porteira foi Sra.
Zita Diniz. Não foi encontrado arquivo referente aos primeiros alunos da Escola.
A escola mantinha apenas o ensino primário, ou seja, 1ª à 4ª série. Com isso os alunos que
concluíam o curso, na maioria, não tinham oportunidade de prosseguir seus estudos. Poucos
ingressavam na Fazenda Escola de Florestal. Em 1965 o Grupo Escolar passou a denominar se
Grupo Escolar Serafim Ribeiro de Rezende e em 1975 Escola Estadual Serafim Ribeiro de
Rezende.
Em abril de 1979 por um decreto do Sr. Governador as turmas de 5ª à 8ª série do Ginásio
Cel. Cristiano Alves passaram para a Escola Estadual, ampliando o Ensino Fundamental da Escola.
Em 1980 foi também autorizado o funcionamento de turma de pré-escolar. Em 1985 foi iniciado o
CBA – Ciclo Básico de Alfabetização para alunos de 1ª e 2ª séries. Uma oportunidade diferente
para atender os alunos na fase da alfabetização. Em 1998, também por um ato da Secretaria de
Estado da Educação as escolas que ministravam o ensino 1ª à 4ª tiveram suas turmas
municipalizadas, ficando essas sob a responsabilidade da Prefeitura e seus professores adjuntos,
com ônus para o estado, por um período de três anos. Em 1998 recebe a Escola Estadual
autorização para o funcionamento de turmas de Ensino Médio Itinerante onde mais um passo foi
dado para beneficiar seus alunos. Além desse, criou se também o Acertando o Passo e o A
Caminho da Cidadania, projetos para rapidamente habilitar alunos maiores de 15 e 18 anos que não
tiveram acesso a outras escolas. Em 2000, foram extintos os projetos, ficando assim o ensino
médio regular comum que veio substituir o Ensino Médio Itinerante. Em 2003 o projeto Educação
de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental pudessem também concluir o Ensino Médio, o que
vem acontecendo até hoje. Em 02 de janeiro de 2007, foi assinado um Convênio entre a Secretaria
de Estado da Educação e a Universidade Federal de Viçosa viabilizando o funcionamento do
ensino médio concomitante e/ou integrado na Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de
Florestal – CEDAF, sendo os cursos Técnicos em Processamento de Alimentos, Técnicos em
Agropecuária, Técnico em Turismo e Técnico em Informática o que vieram beneficiar alunos de
Florestal e suas famílias. Em 2008 houve a ampliação e reforma da Escola, tendo sido realizado o
sonho de todos que por ela passaram e hoje, conforto e praticidade, aos personagens desta história.
A Escola Estadual deixou marcas e seus professores, diretores, funcionários que por ela passaram
deixaram um legado de sabedoria, conhecimento, amor e dedicação e seus ex-alunos, grandes
homens e mestres que desta pequena casa de educação fizeram sua carreira, ou melhor, suas
histórias deixaram a todos nós muitas lembranças e saudades na certeza de que os que aqui estão,
se com o mesmo objetivo, trarão também frutos de sabedoria, gratidão e conquistas.
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7. Ações/estratégias para inserção dos bolsistas nas escolas, envolvendo o desenvolvimento
das diferentes características e dimensões da iniciação à docência, de forma a privilegiar
a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento e a integração dos subprojetos.
Os subprojetos do Campus UFV Florestal buscam atuar de forma íntima e integrada entre si e
com os demais projetos de formação de professores da educação básica desenvolvidos no Campus.
O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE/CAPES) possui espaço próprio
para atendimento dos alunos das escolas participantes e busca promover o domínio e o uso de
novas linguagens e tecnologias nos cursos de formação de docentes. Instalado em local próximo às
escolas do município de Florestal, o espaço físico do LIFE foi planejado para ser utilizado pelos
bolsistas do Pibid e licenciandos do Campus UFV Florestal, buscando a completa integração entre
as licenciaturas do Campus. O programa Novos talentos completa este quadro de cooperação entre
os programas de formação de docentes. Iniciado em 2013, o programa tem como foco a
capacitação de docentes do ensino básico e utiliza para isso as instalações do LIFE e prevê a
cooperação dos coordenadores e bolsistas do Pibid.
Para o desenvolvimento do subprojeto de Ciências Biológicas do Campus UFV Florestal, estão
previstas as seguintes ações:
 Conhecer as escolas conveniadas;
 Selecionar os supervisores e os bolsistas de iniciação à docência;
 Palestra com os membros da equipe (bolsistas e supervisor selecionados);
 Realizar diagnóstico inicial das principais atividades e dificuldades dos professores e
dos alunos nas aulas de Ciências e, ou, Biologia;
 Organizar o espaço físico onde ocorrerão os atendimentos e outras atividades do
subprojeto;
 Organizar o Laboratório de Ciências e Biologia da escola;
 Conhecer a estrutura, funcionamento e o Projeto Político Pedagógico da escola;
 Conhecer a dinâmica da sala de aula e o trabalho do professor;
 Discutir artigos, dissertações, teses e, ou, textos sobre Ensino de Ciências e, ou,
Biologia;
 Atuar em aulas de reforço escolar para alunos com dificuldade de aprendizagem;
 Atuar em sala de aula – aulas teóricas e, ou, práticas;
 Elaborar e corrigir exercícios, testes e, ou, provas;
 Preparar materiais didáticos alternativos e materiais áudios-visuais;
 Desenvolver projetos de pesquisa e/ou extensão com os estudantes da Educação
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Básica;
 Atuar na recuperação presencial;
 Realização de reuniões com os membros da equipe do subprojeto;
 Participação em reuniões do PIBID/UFV;
 Redação de relatórios, resumos e, ou, artigos;
 Participação em Eventos Científicos e de Extensão;
 Divulgar o conhecimento que foi adquirido durante o PIBID em caráter sóciocientífico-cultural.
8. Estratégia para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da língua portuguesa, incluindo
leitura, escrita e fala, de modo a promover a capacidade comunicativa do licenciando.
8.1. Oficinas de Instrumentação planejadas pela Coordenação Geral do PIBID 2014 UFV;

8.2. Oficinas de Discussão de textos sobre temas da área da Educação e Ensino de Ciências e
Biologia, planejadas e Coordenadas pela Coordenação de Área de Ciências Biológicas do
Campus UFV Florestal;

8.3. Organização de materiais instrucionais, pelos bolsistas do PIBID Ciências Biológicas do
Campus UFV Florestal, para a Educação Básica.

9. Formas de seleção, acompanhamento e avaliação dos bolsistas de supervisão e de iniciação
à docência.
9.1. Formas de seleção:
Após reunião com os docentes da escola participante, haverá a seleção do supervisor de
área. Conforme normas já utilizadas pelo PIBID UFV, para se candidatar à bolsa de supervisor,
o(a) professor(a) interessado(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
 Ficha

de

inscrição

preenchida,

conforme

modelo

disponível no

endereço

www.pibid.ufv.br;
 Carta de Motivação (para participar do PIBID) e quadro de horários conforme modelo
disponível no endereço www.pibid.ufv.br.
 Cópia de diploma em Ciências Biológicas;
 Documento comprovando pertencer ao quadro efetivo da escola pública;
 Documento comprovando estar em exercício na rede pública com prática efetiva em
sala de aula;
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 Currículo comprovado enfatizando: experiência em magistério; cursos de pósgraduação e formação continuada; participação em congressos de ensino; participação
em Projetos de Extensão Universitária, de Ensino ou Pesquisa e, outras ações que
visem à melhoria do Ensino Básico.

O processo de seleção dos bolsistas se dará via análise dos seguintes documentos fornecidos
pelos estudantes candidatos a bolsa PIBID, conforme normas já utilizadas pelo PIBID UFV:
 Ficha

de

inscrição

preenchida,

conforme

modelo

disponível

em

http://www.ufv.br/pibid ;
 Termo

de

compromisso

do(a)

Bolsista,

conforme

modelo

disponível

em

http://www.ufv.br/pibid;
 Declaração de não formando(a) nos próximos doze meses, conforme modelo
disponível em http://www.ufv.br/pibid ;
 Cópia do documento de identidade, se brasileiro(a);
 Cópia do passaporte, se estrangeiro(a);
 Comprovante de matrícula no curso de licenciatura em Ciências Biológicas;
 Cópia do título de eleitor com comprovante de estar em dia com as obrigações
eleitorais;
 Carta motivação com justificativa de interesse em atuar futuramente em escolas
públicas de ensino;
 Histórico escolar do ensino médio;
 Histórico escolar da UFV contendo o respectivo coeficiente de rendimento;
 Comprovante de renda familiar (opcional, critério de desempate);
 Currículo devidamente comprovado contendo participações em outros cursos,
congressos e simpósios, bolsas de extensão, monitorias ou tutorias, participação em
projetos de extensão, de pesquisas ou de ensino relacionados às Ciências Biológicas.

Esta seleção será efetuada com base na classificação dos candidatos de acordo com seu
rendimento acadêmico (histórico escolar), participação em atividades extracurriculares (currículo)
e disponibilidade de horário para dedicação ao PIBID. Em caso de empate, terão prioridade:

1. Alunos que tenham realizado a maior parte de seus estudos básicos em escolas da rede
pública;
2. Alunos que tenham participado como voluntários em projetos que visem a melhoria do
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ensino básico;
3. Alunos que apresentarem menor renda familiar per capta (Caso a documentação
comprobatória tenha sido apresentada).

9.2. Acompanhamento e Avaliação – Planos de Trabalho dos Bolsistas de Iniciação à
Docência:
Os planos de trabalho da equipe (item 7) possuem como base as atividades (linhas de ações)
desenvolvidas pelo PIBID da UFV, devido aos resultados positivos para aos alunos da
Educação Básicos atendidos e bolsistas participantes do subprojeto.
Os bolsistas atuarão semanalmente na escola conveniada em dois momentos:
 na sala de aula junto com o professor de ciências ou biologia da turma, com o objetivo de
fazer o bolsista conhecer o cotidiano do professor;
 em horários contrários às aulas.
A carga horária semanal de 12 horas de atividades realizadas por cada bolsista, durante o
período letivo, estará distribuída da seguinte forma:
 Planejamento e preparação de materiais para as aulas na unidade escolar e/ou
desenvolvimento de projetos – seis (2) horas semanais;
 Aulas de reforço escolar de grupos pequenos e, ou, individuais e desenvolvimento de
projetos – oito (8) horas semanais;
 Outras atividades – seis (2) horas semanais.

9.2.1. Reuniões
Haverão encontros periódicos para acompanhamento, planejamento e avaliação das atividades,
sendo estes:


Reuniões semanais ou quinzenais: a coordenação do subprojeto das Ciências Biológicas
fará reuniões semanais ou quinzenais com a participação de todos os bolsistas para a
solução de possíveis dificuldades e ajuda para o preparo das atividades que serão
desenvolvidas. Nestes encontros serão discutidos textos, dissertações, teses e, ou, artigos
científicos, publicados em revistas especializadas e Universidades, sobre temas
relacionados ao Ensino de Ciência e Biologia (item 17 Artigos para discussão com os
Bolsistas).



Reuniões semestrais: haverá a participação de todos os bolsistas, o supervisor e o
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coordenador do subprojeto, em período de recesso escolar. Nestes encontros, cada bolsista
apresentará seus resultados e observações, seguindo-se um debate sobre as dificuldades
encontradas, as diferentes propostas pedagógicas e as atividades desenvolvidas, a fim de
buscar um sinergismo e auxilio na solução de possíveis problemas detectados. Os
professores de ciências e biologia e a direção das escolas serão convidados para estas
reuniões.


Reuniões anuais: organização de apresentações para um encontro geral de todos os
subprojetos do PIBID da Universidade Federal de Viçosa, na cidade de Viçosa – MG, a fim
de avaliar as ações desenvolvidas e experiências dos outros grupos de trabalho do
PIBID/UFV. Cada grupo de trabalho de bolsista, de acordo com o ano de ação na Educação
Básica, organizará seus trabalhos independentes.

9.2.2. Relatórios


Cada bolsista irá elaborar relatório mensal para a coordenação do subprojeto de Ciências
Biológicas, sobre as atividades desenvolvidas, dificuldades enfrentadas e resultados
alcançados.



Deverá haver registro fotográfico e, ou, filmagens das ações do projeto, a serem inseridos
nos documentos do subprojeto.

Durante o período de recesso escolar (julho, dezembro e janeiro) haverá continuidade no
treinamento dos licenciandos através das seguintes atividades:


análise dos resultados, redação de relatórios e artigos;



aulas de recuperação para alunos que não obtiveram média de aprovação após os
quatro bimestres letivos;



organização de apresentações audiovisuais, jogos educativos ou outros materiais que
serão disponibilizados para os professores da escola.

Os resultados obtidos deverão ser apresentados a comunidade acadêmica em Semanas
Acadêmicas, Simpósios ou Congressos.
Ao final do projeto, espera-se que os bolsistas apresentem as seguintes características:
 estejam melhor preparados em lidar com as diversas situações da prática docente;
 saibam criar recursos didáticos e paradidáticos utilizando materiais alternativos e organizar
aulas interativas nos diversos temas das ciências biológicas (todas as criações irão compor
o acervo do Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia do Campus UFV Florestal);
 tenham maior confiança e domínio de turma;

15

 sejam dinâmicos e criativos;
 conheçam a realidade da profissão.
9.3. Acompanhamento e Avaliação – Plano de Trabalho do Supervisor da Escola:
9.3.1. Orientar os bolsistas nas seguintes linhas de ações:
 Conhecer a estrutura, funcionamento da escola e a legislação pertinente;
 Acompanhamento e participação das atividades do professor;
 Experiência e prática docente;
 Intervenção prática na melhoria do processo de aprendizagem do aluno.

9.3.2. Reuniões
Haverão encontros periódicos para acompanhamento, planejamento e avaliação das atividades,
sendo estes:
Reuniões bimestrais: com a participação de todos os supervisores e o coordenador do
subprojeto para verificar o andamento das atividades nas escolas, com a possibilidade de avaliar,
tomar decisões e orientações para ações futuras, a fim de corrigir falhas, prever novas demandas e
aperfeiçoar as atividades realizadas.
Reuniões semestrais: com a participação de todos os supervisores, o coordenador do subprojeto
e os bolsistas, com a finalidade de avaliar o andamento das ações e auxiliar na solução de possíveis
problemas e dificuldades detectadas.
Reuniões anuais: auxílio aos bolsistas na organização de apresentações para o encontro geral de
todos os subprojetos do PIBID da Universidade Federal de Viçosa, na cidade de Viçosa – MG, a
fim de avaliar as ações desenvolvidas e experiências dos outros grupos de trabalho do PIBID/UFV.

9.9.3. Relatórios
Cada supervisor irá elaborar relatórios mensais ou bimestrais para a coordenação do subprojeto
de Ciências Biológicas, descrevendo e avaliando as atividades desenvolvidas de cada bolsista sob
sua supervisão e a freqüência destes.

9.9.4. Auxílio aos bolsistas na organização de resumos, apresentações ou artigos de
divulgação.

10. Sistemática de registro e acompanhamento dos bolsistas egressos.
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O sistema de registro dos egressos do PIBID será mantido institucionalmente pela Pró-Reitoria
de Ensino que enviará, via questionário eletrônico, as questões e coletará informações dos
egressos, mantendo em banco de dados o histórico dos egressos em sua atuação profissional.
Fórum do ex pibidiano UFV no site do programa onde os alunos poderão fazer relatos sobre
suas experiências e expectativas.
Banco de Produções Teóricas acerca do PIBID (monografias, dissertações, trabalhos
apresentados em congresso, artigos e outros).

11. Atividades de socialização dos impactos e resultados do projeto, além da realização do
seminário institucional de iniciação à docência, obrigatório no Pibid.


Participação efetiva no Seminário Institucional Anual de Iniciação a Docência;



Participação em eventos com apresentação dos trabalhos e divulgação dos resultados
obtidos;



Desenvolvimento de projetos de ensino/pesquisa/extensão pelos bolsistas de iniciação à
docência, envolvendo estudantes da Educação Básica;



Manutenção e melhoria do PIBID Biologia no facebook;



Criação e manutenção do Laboratório Virtual do PIBID Ciências Biológicas do Campus
UFV Florestal;



Divulgação das ações desenvolvidas no site do PIBID UFV;



Organização do jornal PIBID Ciências Biológicas (impresso e on-line), divulgando ações e
eventos do PIBID e da escola, bem como artigos, charges com temas do interesse das
comunidades escolares (UFV e das Escolas);



Estabelecer parceria com outros projetos do Campus UFV Florestal: a) Projeto LIFE; b)
Projeto Jovens Talentos; dentre outros.

12. Resultados e os impactos de projetos anteriores, no caso de propostas de instituições que
já participaram do PIBID.
O PIBID Ciências Biológicas do Campus UFV Florestal teve resultados positivos ao longo de
seu desenvolvimento, dentre estes podemos citar:


Formação diferenciada de 9 estudantes do curso de Ciências Biológicas do Campus UFV
Florestal;



Desenvolvimento de 12 projetos de ensino/pesquisa/extensão dos bolsistas de iniciação à
docência com a participação efetiva de estudantes do Ensino Básico. Estes foram
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apresentados nos Simpósios de Integração Acadêmica (SIA) da UFV em 2011, 2012 e
2013;


Menção Honrosa no SIA 2012 do projeto intitulado: “Plantas Medicinais: Cultura e
Ciência”;



Numero de supervisores: 01;



Numero de escolas atendidas: 01;



Elaboração de artigos para o Jornal do PIBID da UFV;



Foram mais 200 estudantes da Educação Básica atendidos nas “Bioturmas”, sendo que
várias ações do PIBID Ciências Biológicas buscaram o envolvimento de toda a
comunidade escolar (3500 estudantes), como por exemplo: organização do 1º Festival de
Música, Criatividade e Conhecimento – “Rock in Bio”.

13. Detalhamento das ações específicas do subprojeto, com a respectiva justificativa para a
formação do licenciando, considerando o atendimento aos objetivos do programa
13.1. Conhecer a estrutura, funcionamento da escola e a legislação pertinente:


conhecer as condições físicas e administrativas para o funcionamento da escola;



ter contato com os processos envolvidos na organização escolar;



analisar o Regimento Escolar e o projeto político pedagógico (PPP) da escola;



participar de reuniões de Conselho de Classe, com os supervisores, com os professores e
pais de alunos;



Fazer um diagnóstico da situação das Ciências Biológicas na Educação Básica na rede
pública do município;



Conhecer a legislação, planos e projetos pertinentes a área de atuação, como a Lei de
Diretrizes Básicas (LDB) da Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
Estatuto dos Profissionais da Educação Pública de Minas Gerais, Currículo Básico
Comum (CBC), Plano Nacional do Livro Didático (PNLD);

13.2. Acompanhamento e participação das atividades do professor:
No primeiro mês deste subprojeto, cada bolsista irá acompanhar o trabalho do professor na
escola:


assistir as aulas ministradas;



observar as diferentes estratégias e metodologias de ensino;



observar a dinâmica das aulas na escola;



conhecer e saber utilizar o diário de classe;
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organizar um plano de aula;



discutir criticamente questões levantadas durante o acompanhamento.

Desenvolver outras atividades ao longo do subprojeto, tais como:
- Análise e avaliação de livro didático;
- Organização de questões para exercícios, testes e, ou, provas, sob a supervisão do
professor e, ou, do supervisor do subprojeto;
- Correção de provas e atribuição de notas sob a supervisão do professor;
- Colaboração na Feira de Ciências das Escolas.

13.3. Experiência e prática docente:


Preparação e realização de aulas supervisionadas (teóricas, e, ou práticas), para turmas
regulares da escola, no horário de aula, sob a supervisão do professor supervisor e do
professor da turma. Cada bolsista irá ministrar uma aula por bimestre, as quais deverão ser
preparadas com recursos especiais e diferentes uma das outras (atividades experimentais,
uso de recursos áudios-visuais, dinâmica de grupo e, ou, jogos). Temas transversais
poderão ser trabalhados nestas aulas, tais como: Educação Sexual e Sexualidade; Drogas;
Alcoolismo.



Organização do Laboratório de Ciências e Biologia das escolas.



Auxílio ao professor efetivo durante atividades práticas.



Planejamento e realização de pequenas excursões com os alunos, como em Trilhas
Ecológicas e visitas a Laboratórios de Ensino e de Pesquisa do Campus UFV Florestal.



Aulas de recuperação presencial, após o semestre letivo (julho ou dezembro), para os
alunos que não obtiveram média de aprovação.



Organização do Laboratório Virtual do PIBID Campus UFV Florestal.



Desenvolvimento de projetos de ensino/pesquisa/extensão com estudantes da Educação
Básica.

13.4. Intervenção prática na melhoria do processo de aprendizagem do aluno:


Formação de turmas de reforço escolar ao longo do ano, visando à recuperação paralela.
Cada bolsista poderá ter no máximo 4 turmas de reforço escolar, cada turma com até 10
alunos, facilitando o diagnóstico, por parte do bolsista, de alunos com possíveis
dificuldades na aprendizagem.



Elaboração e realização de atividades para estudos orientados presenciais (AVEOP),
independentes (AVEI) ou a progressão parcial de Biologia ou Ciências de alunos que não

19

obtiveram média para aprovação.


Preparo de apresentações áudios-visuais que envolva temas solicitados pelo supervisor ou
sugeridos pela coordenação do subprojeto. Utilização ou organização de jogos educativos,
modelos tridimensionais, kits de experimentos e, ou, maquetes de temas relacionados às
Ciências Biológicas.

14. o(s) nível(is) e a(s) modalidade(s) de ensino envolvidos na proposta
14.1. Ensino Fundamental;
14.2. Ensino Médio;
14.3. Ensino Técnico.
15. Resultados Pretendidos
Com este subprojeto pretende-se:

1. Incentivar a opção pelo curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Campus UFV
Florestal;
Avaliadores deste resultado: Direção de Ensino e Coordenação de Ciências Biológicas da UFV
Campus Florestal. Avaliação por meio do interesse dos estudantes do curso de Ciências Biológicas
de participar no subprojeto.

2. Melhorar a formação dos licenciandos em Ciências Biológicas por meio de revisão de
conceitos fundamentais durante a preparação supervisionada de suas atividades e discussões
sobre Ensino de Ciências e, ou, Biologia nas reuniões;
Avaliadores destes resultados: Coordenador de área e Supervisor. Avaliação feita de forma
contínua, através das atividades nas escolas e nas discussões e, ou, apresentações nas reuniões da
equipe.

3. Produção de Competências e Habilidades, pelos Bolsistas, para coordenarem sessões de
ensino (aulas), quer sejam expositivas ou experimentais e da experiência do trabalho durante
todo um ano letivo junto ao professor supervisor (assistindo, auxiliando em suas aulas e
avaliando a aprendizagem);
Avaliadores destes resultados: Coordenador de área, Supervisor e professor das turmas.
Avaliação feita de forma contínua, através de documentos escritos e materiais utilizados para os
Planos Didáticos.
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4. Desenvolver a criatividade do futuro professor através do preparo de materiais
paradidáticos (material audio-visual, uso de computadores, experimentos com materiais
alternativos, jogos educativos, etc.), incentivando uma prática docente de caráter inovador;
Avaliadores destes resultados: Coordenador de área, Supervisor e professor das turmas.
Avaliação feita de forma contínua, através da produção e utilização de materiais didáticos nas
atividades do subprojeto, assim como tornar os Laboratórios de Ciências e Biologia das Escolas
envolvidas ativos e com atividades para os estudantes.

5. Estimular a troca de experiências e o trabalho em equipe e multidisciplinar (através das
dinâmicas das reuniões da equipe do projeto);
Avaliadores destes resultados: Coordenador de área, Supervisor e bolsistas. Avaliação feita de
forma contínua, através das discussões da equipe.

6. Estimular professores da rede pública (bolsista supervisor da escola conveniada e seus
colegas de trabalho) a aprimorarem sua prática pedagógica, estabelecendo um canal de
cooperação com a Universidade;
Avaliador deste resultado: Coordenador de área. Avaliação feita de forma contínua, através das
discussões da equipe e elaboração de documentos e, ou, relatórios.

7. Melhorar a aprendizagem de Ciências e, ou, Biologia dos estudantes da Educação Básica
da escola participante, incentivá-los a formas de estudar que priorizem a aprendizagem mais
significativa e menos mecânica, elevar sua auto-estima, estimulando-os à continuação de
estudos nos níveis técnico e superior;
Avaliadores destes resultados: Supervisor e bolsistas. Avaliação feita de forma contínua, através
dos instrumentos de avaliação da aprendizagem, comparando os resultados anteriores das Escolas
ou, caso não se possa fazer isso, com previsões e análises teóricas da bibliografia especializada,
como pesquisa em Ensino, Relatórios de Exames Externos, dentre outros.

8. Produção de Competências e Habilidades, pelo/as Estudantes do Ensino Fundamental e,
ou, Médio das Escolas participantes, para externarem suas aprendizagens através dos
múltiplos meios usuais na Escola: exposição de trabalhos, trabalhos escritos, exames escritos,
etc.
Avaliadores desse resultado: Coordenador de área, Supervisor e bolsistas. Avaliação se dará de
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forma continuada, através de estudos das atividades planejadas e realizadas; nos casos de exames
escritos, pesquisas escolares, trabalhos escritos dever-se-ão considerar todo o processo e os
documentos produzidos.

9. Fortalecer a Extensão Universitária no Campus UFV Florestal na área educacional;
Avaliadores desse resultado: Coordenador de área, Supervisor, bolsistas e administração das
escolas conveniadas. Avaliação se dará de forma continuada, através das atividades a serem
desenvolvidas neste subprojeto.

10. Formar o professor-pesquisador na perspectiva da construção da autonomia da sua
prática profissional.
Avaliadores desse resultado: Coordenador de área, Supervisor e bolsistas. Avaliação se dará de
forma continuada, através das atividades planejadas e realizadas ao longo do desenvolvimento
deste subprojeto e desenvolvimento de projetos e da publicação de resumos e, ou, artigos.
16. Cronograma específico deste subprojeto
i. Visitas da Coordenação de Área às Escolas
ii. Seleção dos supervisores de área
iii. Seleção de licenciados bolsistas
iv. Semanas de Estudos preparatórios
v. Divulgação do projeto junto aos alunos e pais de alunos
vi. Inscrições e seleção de alunos para aulas de reforço escolar
vii. Determinação do espaço físico das escolas, que será utilizado nas atividades do PIBID
viii.
Capacitação dos bolsistas no uso de equipamentos e novas tecnologias do LIFE
ix. Conhecimento da estrutura e do funcionamento das escolas
x. Conhecimento da dinâmica da sala de aula e do trabalho do professor
xi. Desenvolvimento das aulas de reforço escolar
xii. Desenvolvimento das aulas interdisciplinares nos laboratórios do LIFE
xiii.
Produção de materiais didáticos e paradidáticos
xiv.
Atuação em sala de aula, como professor regente
xv. Atuação na avaliação da aprendizagem
xvi.
Atuação na recuperação presencial dos alunos
xvii.
Preparação de materiais didáticos áudios-visuais durante o período de férias
xviii.
Discussões sobre temas relacionados ao Ensino de Ciências e Biologia (artigos,
dissertações, teses e outros)
xix.
Cooperação nas atividades de Ensino e extensão do Programa Novos Talentos
xx. Organização do Laboratório de Ciências e Biologia, tornando-o ativo para atividades
práticas
xxi.
Desenvolvimento de Projetos de Ensino/Pesquisa/Extensão com estudantes da
Educação Básica
xxii.
Reuniões com a equipe
xxiii.
Redação de relatórios mensais ou bimestrais
xxiv.
Redação dos relatórios semestrais;
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xxv.
xxvi.
xxvii.

Redação dos relatórios anuais.
Utilização dos recursos destinados ao custeio para a execução do subprojeto
Divulgação do subprojeto à Comunidade do Entorno da Universidade

xxviii.

Participação em Encontros / Simpósios / Congressos

17. Outras informações relevantes (quando aplicável)
17.1. ARTIGOS PARA DISCUSSÃO COM OS BOLSISTAS
ALVES, S.B. et al. Biologia e ética: um estudo sobre a compreensão e atitudes de alunos do
ensino médio frente ao tema genoma/DNA. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação
e Ciências – UFMG, v. 7, n.1, 2005.
ARRUDA, S.M.; BACCON, A.L.P. O professor como um “lugar”: uma metáfora para
compreensão da atividade docente. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e
Ciências – UFMG, v. 09, n.1, 2007.
BATISTA, M.C.A. et al. Analise do tema virologia em livros didáticos de biologia do ensino
médio. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 12, n.1, 2010.
BATISTETI, C.B. et al. Os experimentos de Griffith no ensino de biologia: a transposição
didática do conceito de transformação nos livros didáticos. Belo Horizonte: ENSAIO –
Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 12, n.1, 2010.
CASSAB, M.; MARTINS, I. Significações de professores de ciências a respeito do livro
didático. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 10, n.1, 2008.
CAVALCANTE, C.V.G. et al. Representações de um grupo de docentes sobre drogas: alguns
aspectos. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 08, n.1,
2006.
COQUIDÉ, M. Um olhar sobre a experimentação na escola primária francesa. Belo Horizonte:
ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 10, n.1, 2008.
COSTA, C.B.; NASCIMENTO, S.S. Um final de semana no zoológico: um passeio educativo?
Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 04, n.1 e 2, 2002.
DE QUADROS, A.L. et al. Os professores que tivemos e a formação da nossa identidade com
docentes: um encontro com nossa memória. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação
e Ciências – UFMG, v. 7, n.1, 2005.
DINIZ, M.C.P. “Saúde como compreensão de vida”: avaliação para inovação na educação
em saúde para o ensino fundamental. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e
Ciências – UFMG, v. 12, n.1, 2010.
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DODE, A.D. Mortalidade por neoplasias e telefonia celular em Belo Horizonte, Minas
Gerais. Tese de Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, UFMG. 2010.
EL-HANI, C.N.; BIZZO, N.M.V. Formas de construtivismo: mudança conceitual e
construtivismo contextual. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências –
UFMG, v. 04, n.1 e 2, 2002.
FABRÍCIO, M.F.L. et al. A compreensão das Leis de Mendel por alunos de biologia na
educação básica e na licenciatura. . Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e
Ciências – UFMG, v. 08, n.1, 2006.
FALCÃO, E.B.M.; ROQUETTE, G.S. As representações sociais de natureza e sua importância
para educação ambiental: uma pesquisa em quatro escolas. Belo Horizonte: ENSAIO –
Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 09, n.1, 2007.
FERREIRA, P.F.M.; JUSTI, R.S. A abordagem do DNA nos livros de biologia e química do
ensino médio: uma análise crítica. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e
Ciências – UFMG, v. 06, n.1 e 2, 2004.
FREITAS, E.O.; MARTINS, I. Concepções de saúde no livro didático de ciências. Belo
Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 10, n.2, 2008.
GEHLEN, S.T. et al. Freire e Vigotski no contexto da educação em ciências: aproximações e
distanciamentos. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 10,
n.2, 2008.
HOFFMANN, M.B.; SHEID, N.M.J. Analogias como ferramenta didática no ensino de
biologia. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 09, n.1, 2007.
JÚNIOS, O.A. Mudanças conceituais (ou cognitivas) na educação em ciências: revisão crítica
e novas direções para a pesquisa. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências
– UFMG, v. 03, n.1 e 2, 2001.
LEAL, M.C.; GOUVÊA, G. Narrativa, mito, ciência e tecnologia: o ensino da ciência na
escola e no museu. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v.
02, n.1, 2000.
LOBATO, A.C. et al. Dirigindo o olhar para o efeito estufa nos livros didáticos de ensino
médio: é simples entender esse fenômeno? Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e
Ciências – UFMG, v. 11, n.1, 2009.
MANECHINE, S.R.S. et al. A inserção de conceitos científicos no coditiano escolar. . Belo
Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 08, n.1, 2006.
MARTINS, E.F.; HOFFMANN, Z. Os papéis de gênero nos livros didáticos de ciências. Belo
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Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 09, n.1, 2007.
MATOS, D.A.S. et al. Instrumentos de avaliação do ambiente de aprendizagem da sala de
aula: uma revisão da literatura. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências –
UFMG, v. 10, n.1, 2008.
MOREIRA, A.F.; BORGES, O. Bases para um referencial teórico sobre fenômenos da
cognição. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 08, n.1,
2006.
MUNFORD, D.; LIMA, M.E.C.C. Ensinar ciências por investigação: em que estamos de
acordo? Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 09, n.1, 2007.
NASCIMENTO, S.S. et al. Diferentes fazeres, diferentes saberes: a ação de monitores em
espaços não escolares. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG,
v. 03, n.1 e 2, 2001.
PAZ, A.M. et al. Modelos e modelizações no ensino: um estudo da cadeia alimentar. Belo
Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 08, n.2, 2006.
PECHLIYE, M.M.; TRIVELATO, S.L.F. Sobre o que os professores de ecologia refletem
quando falam de suas práticas. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências –
UFMG, v. 07, n.2, 2005.
PEIXOTO, M.A.P. et al. Aprendizagem e meta cognicao no ensino de metodologia cientifica.
Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 12, n.1, 2010.
PICCININI, C.; MARTINS, I. Comunicação multimodal na sala de aula de ciências:
construindo sentidos com palavras e gestos. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação
e Ciências – UFMG, v. 06, n.1 e 2, 2004.
PIETROCOLA, M. et al. As ilhas de racionalidade e o saber significativo: o ensino de ciências
através de projetos. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v.
02, n.1, 2000.
PINTO, et al. Literatura não-canônica divulgação científica em aulas de ciências. Belo
Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 11, n.2, 2009.
REZENDE, F. As novas tecnologias na prática pedagógica sob a perspectiva construtivista.
Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 02, n.1, 2000.
SANTOS, W.L.P. et al. Formação de professores: uma proposta de pesquisa a partir da
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reflexão sobre a prática docente. . Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências
– UFMG, v. 08, n.1, 2006.
SENICIATO, T. et al. Construindo valores estéticos nas aulas de ciências desenvolvidas em
ambientes naturais. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v.
08, n.2, 2006.
SILVA, J.L.P.B.; MORADILLO, E.F. Avaliação, ensino e aprendizagem de ciências. Belo
Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 04, n.1 e 2, 2002.
SILVA, L.H.A.; SCHNETZLER, R.P. O discurso pedagógico de um professor e a elaboração
de conhecimentos científicos. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências –
UFMG, v. 11, n.1, 2009.
SILVA, P.O.R. Analise da professora de ciências sobre a sua relação com os alunos e
implicações para a pratica educativa. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e
Ciências – UFMG, v. 12, n.1, 2010.
SILVA, P.S.A; CHAVES, S.N. Epistemologia, ética e politica na formação de professores de
Ciências. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 11, n.2,
2009.
SOUZA, C.A. et al. Cultura científico-tecnológica na Educação Básica. Belo Horizonte:
ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 09, n.1, 2007.
SOUZA, S.C. Condições de produção de sentidos em textos didáticos. . Belo Horizonte:
ENSAIO – Pesquisa em Educação e Ciências – UFMG, v. 08, n.1, 2006.
STRIEDER, D.M.; CARVALHO, A.M.P. Ensino de ciências e cultura local: um estudo a partir
das falas de professores de um contexto teuto- brasileiro. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa
em Educação e Ciências – UFMG, v. 11, n.1, 2009.
TEIXEIRA, F.M. Fundamentos teóricos que envolvem a concepção de conceitos científicos na
construção do conhecimento das ciências naturais. Belo Horizonte: ENSAIO – Pesquisa em
Educação e Ciências – UFMG, v. 08, n.2, 2006.
WOLF, R; WOLF, D. Incidence of Cancer near a Cell-Phone Transmitter Station.
International Journal of Cancer Prevention, Volume 1, No. 2, abril de 2004.

17.2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
AMABIS, JOSÉ MARIANO. Guia de apoio didático para os três volumes da obra Conceitos
de Biologia: objetivos de ensino, mapeamento de conceitos, sugestões de atividades. São
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Paulo: Editora Moderna, 2001.
ANTUNES, CELSO. A criatividade na sala de aula. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.
BARDI, J. & CAMPOS, L.M.L. Produção de materiais didáticos para temas de orientação
sexual nas séries iniciais do ensino fundamental. Departamento de Educação: UNESP de
Botucatu. 2004.
BRASIL. Ministério da Educação. Índices IDEB 2009. http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/.
Acessado em 25 de janeiro de 2011.
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília:
Ministério da Educação. 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Câmara da Educação Básica. Resolução CEB nº3. Diretrizes
Nacionais para o Ensino Médio. 1998.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cadernos de Educação, ano II, nº3.
1997.
DE CARO, C. et al. Construindo Consciências: 9º ano. São Paulo: Scipione, 2009.
DE CARO, C. et al. Construindo Consciências: 8º ano. São Paulo: Scipione, 2009.
DE CARO, C. et al. Construindo Consciências: 7º ano. São Paulo: Scipione, 2009.
DE CARO, C. et al. Construindo Consciências: 6º ano. São Paulo: Scipione, 2009.
GIL, A.C. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Editora Atlas, 2010.
HEILBORN, M. L.; BOZON, M.; AQUINO, E. M. L.; et al. O aprendizado da sexualidade:
reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros. Rio de Janeiro: Garamond e Fiocruz,
2006.
LEMOV, D. Aula nota 10: 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência. São
Paulo: Da Boa Prosa – Fundação Lemann, 2011.
MEIRIEU, PHILIPPE. Carta a um jovem professor. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SADAVA, DAVID et al. Vida: A Ciência da Biologia – volume I – Célula e Hereditariedade.
8ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2010.
SADAVA, DAVID et al. Vida: A Ciência da Biologia – volume II – Evolução, Diversidade e
Ecologia. 8ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2010.
SADAVA, DAVID et al. Vida: A Ciência da Biologia – volume III – Plantas e Animais. 8ª
Edição. Porto Alegre: Artmed, 2010.
UFV – PIBID – MEC/CAPES. Relatório Final das Atividades do PIBID 2007 da UFV:
Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química. http://www.pre.ufv.br/docs/ . Acessado em
24 de janeiro de 2011.
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17.3. Atividades de Ensino desenvolvidas pelos Coordenadores de Área:
17.3.1. Eduardo França Castro
 Professor do Ensino Fundamental e Médio da Escola Estadual “Dr. Levindo Coelho”
(2007 a 2009);
 Professor do Ensino Técnico em Meio Ambiente do Colégio Sagrado Coração de
Maria, Ubá – Minas Gerais, ministrando as disciplinas nas áreas de: Ecologia;
Informática; Recursos Naturais e Saneamento; Orientação de Projetos. (2006 a 2009);
 Elaborador do Projeto de Filantropia do Curso Técnico em Meio Ambiente do Colégio
Sagrado Coração de Maria, Ubá – Minas Gerais (aprovado em 2008 / Rede Sagrado
Coração de Maria);
 Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente do Curso Técnico em Meio
Ambiente do Colégio Sagrado Coração de Maria, Ubá – Minas Gerais (2008 a 2009);
 Professor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG Campus Ubá –
coordenando e lecionando as seguintes disciplinas (2007 a 2009):
- Embriologia (2007, 2008 e 2009);
- Histologia (2007);
- Representação Visual de Estruturas Biológicas (2007);
- Informática (2008 e 2009);
- Seminário Temático: Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável (2008);
- Seminário Temático: Química Ambiental & Sociedade Moderna (2009);
- Higiene e Segurança do Trabalho (2009).
 Membro da Comissão Organizadora da 1ª. Semana da Biologia da UEMG Campus
Ubá (2007);
 Coordenador do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa –
Campus UFV Florestal (06/2009 a 02/2011);
 Elaborador do Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas do
Campus UFV Florestal (2009 e 2010);
 Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Biológicas do Campus
UFV Florestal (2010 a 02/2011);
 Coordenador do Laboratório Multiuso de Biologia do Campus UFV Florestal (de 2009
à 2011);
 Coordenador do Laboratório de Morfofisiologia Animal do Campus UFV Florestal
(desde 2010);
 Disciplinas lecionadas e coordenadas no Campus UFV Florestal:
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- BIO111 – Biologia Celular (2009);
- BIO131 – Ecologia Básica (2009);
- CBF111 – Biologia Celular (2010);
- CBF100 – Atuação e Legislação para o Biólogo (2011);
- CBF220 – Anatomia Humana (desde 2010);
- CBF222 – Embriologia Básica (desde 2010);
- CBF225 – Fisiologia Básica (desde 2011);
- CBF320 – Fisiologia Animal (desde 2012).
 Disciplinas coordenadas no Campus UFV Florestal:
- BQI 103 – Bioquímica I (2009);
- BVE 202 – Biologia e Ecologia de Algas e Briófitas (2009);
- EDU 133 – Educação e Realidade Brasileira (2009).
 Participação em bancas de seleção de docente do Campus UFV Florestal (2009, 2010,
2011 e 2012);
 Participação como orientador de estudantes de graduação (desde 2007 – na UEMG e
UFV);
 Coordenador Geral da 1ª. Semana Acadêmica das Ciências Naturais e Exatas do
Campus UFV Florestal (2009);
 Membro da Comissão de Patrocínio da 41ª. Semana do Produtor do Campus de
Florestal/UFV (2010);
 Membro da 2ª. Semana Acadêmica das Ciências Naturais e Exatas do Campus UFV
Florestal (2010);
 Membro da Comissão de Organização de Horário do Ensino Superior do Campus UFV
Florestal (2009 e 2010);
 Coordenador da área de Ciências Biológicas do PIBID 2011 UFV/CAPES do Campus
UFV Florestal (desde 2011).

17.3.2. Newton Moreno Sanches
 Professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Viçosa – coordenando e
lecionando a seguintes disciplina (1996 a 1997):
- Imunologia Básica
- Bactérias Fitopatogênicas (Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia)
 Professor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG Campus Divinópolis –
coordenando e lecionando as seguintes disciplinas (2000 a 2011):
- Bioquímica básica
- Imunologia básica
- Microbiologia médica
- Microbiologia
- Biofísica
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 Professor da Universidade Presidente Antônio Carlos - Campus Bom Despachoo –
coordenando e lecionando as seguintes disciplinas (2000 a 2011):
- Biofísica
- Bioquímica
- Citologia
- Histologia
 Professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal – coordenando e
lecionando a seguintes disciplina (desde 2011):
- Biofísica
- Biologia de Microrganismos
- Imunologia Básica
- Microbiologia do Solo
- Microbiologia Geral
 Coordenador Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado
de Minas Gerais – UEMG Campus Divinópolis (2006 a 2009).
 Coordenador das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no campus
avançado da FUNEDI: Centro de Educação e Pesquisa Ambiental Parque do
Gafanhoto (2009 a 2011).
 Conselheiro do CODEMA - Conselho de desenvolvimento do Meio Ambiente do
município de Divinópolis, MG.
 Elaborador do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas da Universidade do
Estado de Minas Gerais – UEMG Campus Divinópolis (2009).
 Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Biológicas do Campus
UFV Florestal (desde 2011).
 Participação em bancas de seleção de docente do Campus UFV Florestal (2011, 2012
e 2013).
 Participação como orientador de estudantes de graduação (desde 2000 – na UEMG e
UFV).
 Participação em bancas de avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso de Gestão
Ambiental (2011, 2012 e 2013).
 Coordenador do subprojeto do Campus UFV Florestal do Programa de Apoio a
Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE Edital CAPES
N°35/2012 (desde 2012).

Cronograma de atividades
AÇÕES A SEREM
REALIZADAS
Visitas da Coordenação de

1

2
X

3

4

5
X

6

2014
7

8
X

9

10

11
X

12
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Área às Escolas
Seleção dos supervisores de
área
Seleção de licenciados
bolsistas
Semanas
de
Estudos
preparatórios
Divulgação do projeto junto
aos alunos e pais de alunos
Inscrições e seleção de
alunos para aulas de reforço
escolar
Determinação do espaço
físico das escolas, que será
utilizado nas atividades do
PIBID
Capacitação dos bolsistas no
uso de equipamentos e novas
tecnologias do LIFE
Conhecimento da estrutura e
do funcionamento das escolas
Conhecimento da dinâmica
da sala de aula e do trabalho
do professor
Desenvolvimento das aulas
de reforço escolar
Desenvolvimento das aulas
interdisciplinares nos
laboratórios do LIFE
Produção de materiais
didáticos e paradidáticos
Atuação em sala de aula,
como professor regente
Atuação na avaliação da
aprendizagem
Atuação na recuperação
presencial dos alunos
Preparação de materiais
didáticos áudios-visuais
durante o período de férias
Discussões sobre temas
relacionados ao Ensino de
Ciências e Biologia (artigos,
dissertações, teses e outros)
Cooperação nas atividades de
Ensino e extensão do
Programa Novos Talentos
Organização do Laboratório
de Ciências e Biologia,
tornando-o
ativo
para
atividades práticas

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Desenvolvimento de Projetos
de Ensino/Pesquisa/Extensão
com estudantes da Educação
Básica
Reuniões com a equipe
Redação
de
relatórios
mensais ou bimestrais
Redação
dos
relatórios
semestrais;
Redação
dos
relatórios
anuais.
Utilização
dos
recursos
destinados ao custeio para a
execução do subprojeto
Divulgação do subprojeto à
Comunidade do Entorno da
Universidade
Participação em Encontros /
Simpósios / Congressos

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obs.: O processo de seleção de licenciandos e supervisores será de 2 em 2 anos ou de acordo com
a necessidade.
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AÇÕES A SEREM
REALIZADAS
Visitas da Coordenação de
Área às Escolas
Seleção dos supervisores de
área
Seleção de licenciados
bolsistas
Semanas
de
Estudos
preparatórios
Divulgação do projeto junto
aos alunos e pais de alunos
Inscrições e seleção de
alunos para aulas de reforço
escolar
Determinação do espaço
físico das escolas, que será
utilizado nas atividades do
PIBID
Capacitação dos bolsistas no
uso de equipamentos e novas
tecnologias do LIFE
Conhecimento da estrutura e
do funcionamento das escolas
Conhecimento da dinâmica
da sala de aula e do trabalho
do professor
Desenvolvimento das aulas
de reforço escolar
Desenvolvimento das aulas
interdisciplinares nos
laboratórios do LIFE
Produção de materiais
didáticos e paradidáticos
Atuação em sala de aula,
como professor regente
Atuação na avaliação da
aprendizagem
Atuação na recuperação
presencial dos alunos
Preparação de materiais
didáticos áudios-visuais
durante o período de férias
Discussões sobre temas
relacionados ao Ensino de
Ciências e Biologia (artigos,
dissertações, teses e outros)
Cooperação nas atividades de
Ensino e extensão do
Programa Novos Talentos

1

2
X

3

4

5
X

6

2015
7

8
X

9

10

11
X

12

Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período.
Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período.
Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período, após o processo de seleção dos novos bolsistas.
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Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período, após o processo de seleção dos novos bolsistas.
Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período, após o processo de seleção dos novos bolsistas.
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Organização do Laboratório
de Ciências e Biologia,
tornando-o
ativo
para
atividades práticas
Desenvolvimento de Projetos
de Ensino/Pesquisa/Extensão
com estudantes da Educação
Básica
Reuniões com a equipe
Redação
de
relatórios
mensais ou bimestrais
Redação
dos
relatórios
semestrais;
Redação
dos
relatórios
anuais.
Utilização
dos
recursos
destinados ao custeio para a
execução do subprojeto
Divulgação do subprojeto à
Comunidade do Entorno da
Universidade
Participação em Encontros /
Simpósios / Congressos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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Obs.: O processo de seleção de licenciandos e supervisores será de 2 em 2 anos ou de acordo com
a necessidade.
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AÇÕES A SEREM
REALIZADAS
1
Visitas da Coordenação de
Área às Escolas
Seleção dos supervisores de
área
Seleção de licenciados
bolsistas
Semanas
de
Estudos
preparatórios
Divulgação do projeto junto
aos alunos e pais de alunos
Inscrições e seleção de
alunos para aulas de reforço
escolar
Determinação do espaço
físico das escolas, que será
utilizado nas atividades do
PIBID
Capacitação dos bolsistas no
uso de equipamentos e novas
tecnologias do LIFE
Conhecimento da estrutura e
do funcionamento das escolas
Conhecimento da dinâmica
da sala de aula e do trabalho
do professor
Desenvolvimento das aulas
de reforço escolar
Desenvolvimento das aulas
interdisciplinares nos
laboratórios do LIFE
Produção de materiais
didáticos e paradidáticos
Atuação em sala de aula,
como professor regente
Atuação na avaliação da
aprendizagem
Atuação na recuperação
presencial dos alunos
Preparação de materiais
didáticos áudios-visuais
durante o período de férias
Discussões sobre temas
relacionados ao Ensino de
Ciências e Biologia (artigos,
dissertações, teses e outros)
Cooperação nas atividades de
Ensino e extensão do
Programa Novos Talentos

2
X

3

4

5
X

6

2016
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8
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11
X
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Organização do Laboratório
de Ciências e Biologia,
tornando-o
ativo
para
atividades práticas
Desenvolvimento de Projetos
de Ensino/Pesquisa/Extensão
com estudantes da Educação
Básica
Reuniões com a equipe
Redação
de
relatórios
mensais ou bimestrais
Redação
dos
relatórios
semestrais;
Redação
dos
relatórios
anuais.
Utilização
dos
recursos
destinados ao custeio para a
execução do subprojeto
Divulgação do subprojeto à
Comunidade do Entorno da
Universidade
Participação em Encontros /
Simpósios / Congressos
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Obs.: O processo de seleção de licenciandos e supervisores será de 2 em 2 anos ou de acordo com
a necessidade.

36

AÇÕES A SEREM
REALIZADAS
Visitas da Coordenação de
Área às Escolas
Seleção dos supervisores de
área
Seleção de licenciados
bolsistas
Semanas
de
Estudos
preparatórios
Divulgação do projeto junto
aos alunos e pais de alunos
Inscrições e seleção de
alunos para aulas de reforço
escolar
Determinação do espaço
físico das escolas, que será
utilizado nas atividades do
PIBID
Capacitação dos bolsistas no
uso de equipamentos e novas
tecnologias do LIFE
Conhecimento da estrutura e
do funcionamento das escolas
Conhecimento da dinâmica
da sala de aula e do trabalho
do professor
Desenvolvimento das aulas
de reforço escolar
Desenvolvimento das aulas
interdisciplinares nos
laboratórios do LIFE
Produção de materiais
didáticos e paradidáticos
Atuação em sala de aula,
como professor regente
Atuação na avaliação da
aprendizagem
Atuação na recuperação
presencial dos alunos
Preparação de materiais
didáticos áudios-visuais
durante o período de férias
Discussões sobre temas
relacionados ao Ensino de
Ciências e Biologia (artigos,
dissertações, teses e outros)
Cooperação nas atividades de
Ensino e extensão do
Programa Novos Talentos

1

2
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5
X

6

2017
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8
X
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11
X

12

Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período.
Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período.
Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período, após o processo de seleção dos novos bolsistas.
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Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período, após o processo de seleção dos novos bolsistas.
Se houver necessidade esta ação poderá ocorrer em qualquer
período, após o processo de seleção dos novos bolsistas.
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Organização do Laboratório
de Ciências e Biologia,
tornando-o
ativo
para
atividades práticas
Desenvolvimento de Projetos
de Ensino/Pesquisa/Extensão
com estudantes da Educação
Básica
Reuniões com a equipe
Redação
de
relatórios
mensais ou bimestrais
Redação
dos
relatórios
semestrais;
Redação
dos
relatórios
anuais.
Utilização
dos
recursos
destinados ao custeio para a
execução do subprojeto
Divulgação do subprojeto à
Comunidade do Entorno da
Universidade
Participação em Encontros /
Simpósios / Congressos
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Obs.: O processo de seleção de licenciandos e supervisores será de 2 em 2 anos ou de acordo com
a necessidade.
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