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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO

Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Estágio Supervisionado em Processos Educativos da Educação  Código: ET054

 Natureza: 

 (X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Correquisito:  Modalidade: Ensino Remoto Emergencial

 CH Total:60h

 CH Semanal: 5h

 

Padrão (PD):

 

Laboratório
(LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 Orientada (OR):

00
Prática Específica
(PE): 00

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):00

EMENTA 

Análise de situações educacionais concretas tendo como referência teorias que compõem algum dos seguintes campos de conhecimento: biologia
educacional, educação ambiental, filosofia da educação, psicologia da educação e sociologia da educação. Identificação de procedimentos metodológicos

adequados e relevantes teórica e socialmente. Elaboração de propostas de ação atendendo aos critérios de relevância teórico-prática e adequação e garantia
de preceitos éticos.

                                                                                                              PROGRAMA

I. Fundamentos para o educador pensar a temática ambiental (questão ambiental, relação sociedade/natureza, Antropoceno). 
II. A temática ambiental e a educação. Institucionalização da educação ambiental, suas características, possibilidades e limites. 
III. Observação e pesquisa de experiências de educação ambiental com ênfase na escola.

OBJETIVO GERAL

Introduzir o,a estudante à temática ambiental a partir da abordagem socioambiental, visando subsidiar atividades de docência no campo da educação
ambiental.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proporcionar ao, à estudante: 1) Introdução aos principais temas e discussões que compõem a questão ambiental na sociedade contemporânea, permitindo
familiariza-lo com a temática ambiental a partir da abordagem socioambiental; 2) Introdução ao campo da educação ambiental e suas principais
características, destacando a interdisciplinaridade e o diálogo de saberes; 3) Observação e pesquisa de experiências de educação ambiental com ênfase na
escola.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida em 12 semanas.

Início da disciplina: 11 de novembro de 2020

Término da disciplina: 5 de março de 2021

Recesso: 21 de dezembro a 16 de janeiro de 2021

 

A disciplina contará com atividades síncronas e assíncronas.
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Datas e horários das atividades síncronas: às quartas-feiras, das 9:30 às 11:30h. Dias: 11/nov/2020 - 02/12/2020 – 20/01/2021 – 24/03/2021.

Durante as 12 semanas de curso, em todas as quartas-feiras, das 9:30 às 11:30h, os,as s podem utilizar este horário para orientação de suas
atividades. Devem marcar o horário previamente por e-mail.

 

As atividades serão realizada na plataforma Microsoft Teams, para a qual os,as estudantes devem possuir o e-mail da UFPR. Ainda, os e-mails
serão encaminhados à turma pela plataforma Siga, garantindo a total comunicação com os,as estudantes, assim como a disponibilização do material
utilizado nas atividades. Os atendimentos individuais dos,das estudantes para além da carga-horária da disciplina, serão realizados pela plataforma Teams
ou por e-mail Siga.

 

As atividades síncronas serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas ou debate sobre material de estudo.

 

As atividades assíncronas serão desenvolvidas semanalmente por meio de fichamentos, controle de leitura e análise de material audiovisual,
disponibilizados na Plataforma Teams, na qual os,as estudantes deverão postá-las e o docente avalia-las.

 

Os materiais didáticos utilizados serão disponibilizados na plataforma Teams– artigos, capítulo de livros e livros. Para aqueles que não possuem link de
acesso, serão escaneados e disponibilizados pela Plataforma. Para o acesso a materiais como vídeos de curta duração e filmes, o link de acesso será
disponibilizado durante a realização da disciplina.

Para além do estudo bibliográfico sobre a questão ambiental e a educação ambiental, as atividades da disciplina aproximarão o,as estudantes de
experiências de educação ambiental realizadas em escolas e em comunidades. Dentre elas, destacam-se:

- Pesquisa bibliográfica (e em outras fontes de informação – documentários, filmes, lives, lives de eventos afins aos temas da disciplinas, vídeos, etc)
sobre a temática ambiental e sobre a educação ambiental.

- Depoimento de pesquisadoras, professoras da rede municipal e rede estadual de ensino sobre projetos de educação ambiental em escola;

- Leituras e pesquisa em documentação da política educacional federal, estadual e municipal, para identificar as recentes mudanças significativas no
campo da educação ambiental nas políticas públicas educacionais;

- Exercício de elaboração de uma ideia de projeto de educação ambiental para escola, envolvendo a área de conhecimento  dos,das s.

A disciplina ocorrerá durante 12 semanas. Terá início no dia 3 de novembro de 2020 e término em 30 de janeiro, com período de recesso de 21 de
dezembro a de janeiro de 2021. Os exames finais serão realizados de 26 a 30 de janeiro de 2021.

Conforme cronograma abaixo, serão realizadas 4 atividades síncronas (2h de duração às quartas-feiras, de 9h:30min às 11h:30min, totalizando 8 horas-
aula) e atividades assíncronas semanais (4h30min por semana, totalizando 52 horas-aula).

As/os estudantes deverão cumprir semanalmente as atividades síncronas e assíncronas relativas às leituras e assuntos trabalhados na disciplina:
fichamento, controle de leitura ou pesquisa bibliográfica. Observa-se que as atividades assíncronas realizadas correspondem ao registro da presença da, do
estudante.

Observa-se que a disciplina de Estágio não possui exame final.

FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A nota da disciplina será compota pela somatória de 2 blocos de avaliação: 
1. Sete trabalhos de estudo e pesquisa (fichamentos de leitura e de conteúdos on line, controle de leitura, pesquisa on line, outros a definir conforme
composição da turma): 70 pontos 
2. Desenvolvimento de proposta de educação ambiental em escola: 30 pontos

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

BURSZTYN, Maria Augusta, BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de Política e gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio de Janeiro:
Garamond, 2013. 
CARVALHO, Isabel Cristina Moura, FARIA, Carmen Roselaine, PEREIRA, Marcos Villela Missão “ecocivilizatória” e as novas moralidades ecológicas.
Ambiente & Sociedade Campinas v. XIV, n. 2 p. 35 -49 jul.-dez. 2011 
FRIZZO, Taís Cristine Ernst; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Políticas públicas atuais no Brasil: o silêncio da educação ambiental. REMEA -
Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, [S.l.], p. 115-127, nov. 2018. ISSN 1517-1256. Disponível em:
<https://periodicos.furg.br/remea/article/view/8567>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
LEFF, Enrique. Complexidade, racionalidade ambiental e diálogo de saberes. Educação e Realidade, Porto Alegre:RS: 34(3): set/dez 2009, 17-24 
RAYNAUT, Claude. Interdisciplinaridade: mundo contemporâneo, complexidade e desafios à produção e à aplicação de conhecimentos. In PHILIPPI Jr.
A., SILVA NETO, Antônio. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação. Barueri, SP: Manole, 2011 p 69-105 
VEIGA, José Eli da. O Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra. São Paulo: Editora 34, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Obs.: a bibliografia e demais materiais aqui referenciados poderão sofrer alteração de acordo com a composição e interesses específicos da turma
e dos,das s.. 
ACSELRAD, Henry, MELLO, Cecília C. do A., BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é justiça ambiental? Rio de Janeiro: Garamond, 2009 
ALVARENGA, Augusta Thereza et al. Histórico, fundamentos filosóficos e teóricos metodológicos da interdisciplinaridade. In PHILIPPI Jr. A., SILVA
NETO, Antônio J., Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação. Barueri, SP: Manole, 2011. P 3-68 
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Base Nacional Comum Curricular (BNCC) http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
CARVALHO, Isabel C., GRÜN, Mauro., TRAJBER, Rachel (org) Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a Educação Ambiental. Brasília: Ministério
da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2006. 
COUTO, Mia. Línguas que não sabemos que sabíamos In E se Obama fosse africano? : e outras interinvenções. São Paulo : Com panhia das Letras, 2011. 
FERNANDES, Valdir, SAMPAIO, Carlos A.C. Problemática ambiental ou problemática socioambiental? A natureza da relação sociedade/meio ambiente.
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Curitiba: Editora da UFPR, nº 18, 2008. 
GONÇALVES, Carlos Walter porto. Os (Des)caminhos do meio ambiente. 15ª Ed. São Paulo: Editora Contexto, 2016. 
GONZALEZ GAUDIANO, Edgar. Educación para la ciudadanía ambiental. Interciencia. Caracas, v.28 n.10, p 611-615, oct. 2003 
GUYDNAS, Eduardo. Ciudadania ambiental y meta-ciudadanias ecológicas: revision y alternativas en America Latina. Desenvolvimento e Meio
Ambiente. Curitiba: Editora da UFPR, nº 19, jan-jun 2009. p 53-72 
GUIMARÃES, Leandro Belinasso. A importância da história e da cultura nas leituras da natureza. INTER-AÇÃO. Revista da Faculdade de Educação,
Goiânia: Editora da UFG, v 33, n1, jan./jun, 2008. 
LAYRARGUES, Phillippe Pomier., LIMA, Gustavo da Costa. As macrotendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. Ambiente &
Sociedade. vol.17 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2014. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/asoc/v17n1/v17n1a03.pdf> 
LEONARD, Annie. Da mudança individual à mudança social. In Estado do Mundo 2013: A sustentabilidade ainda é possível? Worldwatch Institute;
Organização: Erik Assadourian e Tom Prugh. Salvador, BA: Uma Ed., 2013. 
LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental e a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
LEFF, Enrique. Clima viral: o lugar da humanidade no planeta. Amazônia Latitutde <https://amazonialatitude.com/2020/08/05/clima-viral-lugar-
humanidade-planeta/> 
LIMA. Gustavo da Costa. Educação ambiental no Brasil: formação, identidades e desafios. Campinas,SP: Papirus, 2011 
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 4ª ed, Porto Alegre: Sulina, 2011 
PADUA, José Augusto. Vivendo no Antropoceno: incertezas, riscos e oportunidades. 
PEDRINI, Alexandre de Gusmão, SAITO, Carlos Hiroo (org.). Paradigmas Metodológicos em Educação Ambiental. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
RAYNAUT, Claude. Os desafios contemporâneos da produção do conhecimento: o apelo para interdisciplinaridade. INTERthesis. Vol 11, n 1, 2014.
Disponível em < https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/view/1807-1384.2014v11n1p1> 
SACHS, Ygnacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro:Garamond, 2008. 
SAUVÉ, Lucie. SAUVÉ, Educação ambiental: possibilidades e limitações. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.13, n.2, p. 317-322, mai/ago 2005 
______________ Uma cartografia das correntes em educação ambiental. SATO, M. , CARVALHO, I. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto
Alegre:Artmed, 2005 
SILVA, Ana Tereza Reis da. A conservação da biodiversidade entre os saberes da tradição e a ciência . Estud. av., São Paulo , v. 29, n. 83, p. 233-259, Apr.
2015 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100233&lng=en&nrm=iso>. access on 18 Oct. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0103-40142015000100012. 
TAIBO, Carlos. Colapso: Capitalismo terminal, transição ecossocial, ecofascismo. Curitiba: Ed UFPR, 2019. 
_____________La parábola del pescador mexicano. Revista el Giro 
https://revistaelgiro.com/2018/12/13/la-parabola-del-pescador-mexicano/ 
TEIXEIRA, Cristina. Educação e desenvolvimento sustentável na Agenda 21 Brasileira. INTER-AÇÃO. Revista da Faculdade de Educação, Goiânia:
Editora da UFG, v 33, n1, jan./jun, 2008 
________________, TORALES, Marília Andrade. A questão ambiental e a formação de professores para a educação básica: um olhar sobre as
licenciaturas. Educar em Revista. Curitiba, nº especial 3, 2014. P 127-144 
THIESEN, Juares da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de Educação
[online], vol.13, n.39, pp. 545-554. http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n39/10.pdf 
DESCOLA, Philippe, TROUNG, Nicolas. Notas sobre a pandemia: Nós nos tornamos vírus para o planeta. Disponível em
https://blogdolabemus.com/2020/05/30/notas-sobre-a-pandemia-nos-nos-tornamos-virus-para-o-planeta-por-philippe-descola-e-nicolas-truong/ Acesso em
30 mai 2020. 
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012 Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental
http://www.icmbio.gov.br/intranet/download/arquivos/cdoc/biblioteca/resenha/2012/junho/Res2012-06-18DOUICMBio.pdf

Filmes/vídeos/Lives 
A história das coisas. https://www.youtube.com/watch?v=Qic6StIllgw 
A história das soluções. https://www.youtube.com/watch?v=kcBGf3E24iY 
Comprar, jogar fora, comprar: A História Secreta da Obsolescência Planejada [Legendado PT]. Direção: Cosima Dannoritzer. Espanha: Arte France,
Televisión Spañola, Televisión de Catalunya, 2011 (52min18sec): color. 
Disponível em http://unbcerrado2014.blogspot.com.br/2014/06/a-historia-secreta-da-obsolescencia.html acesso em 20 de julho de 2015 
CUTTS, Steve. MAN. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU (3min) 
Energia Eólica - Injustiças Ambientais nos Territórios de Pesca Artesanal. Instituto Terra Mar 14 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4 
Plastic Bag (Sacola Plástica). Direção: Ramin Bahrani. EUA. 18 min. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=2_wBu8V9JPs> Acesso em 20
de julho de 2015. 
O veneno está na mesa II. Direção: Sílvio Tendler. Caliban Cinema e Conteúdo (70min1seg) 
American Experience: Rachel Carson 
Documentário sobre a autora de “Primavera Silenciosa” é uma homenagem à história de sua vida e a luta para implantar as leis sobre pesticidas.
Documentário de 2017, com 1h53m de duração. Netflix. 
https://www.netflix.com/br/title/80991258 
Lives do evento Educação e Saberes Ambientais: a construção de outros presentes 
Direitos Humanos, Ecologia Política e Justiça Ambiental 
https://www.youtube.com/watch?v=O2uJjML1JT0 
Diálogos interculturais na Educação Ambiental
https://www.youtube.com/watch?v=kfcD7VAaEyU 
Decolonialidade e Educação Ambiental: diálogos potentes 
https://www.youtube.com/watch?v=10GBa6bdssE 
Live: Fernando Gabeira – A história do ambientalismo no brasil. <https://www.youtube.com/watch?v=TbwG7CmMdqQ> 
Live: A Emergência do Antiambientalismo no Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=_catx_43KfM 
Entrevista Henri Acselrad - Que desenvolvimento queremos? 24 de abr. de 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=V5j25qHhoqo.

CRONOGRAMA
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Semana 1 11/nov/2020
atividade síncrona – 9h:30min às 11h:30min

Introdução ao tema da disciplina e orientações
gerais

Semana 2 16 à 21 nov/2020
atividade assíncrona

Fundamentos para o educador pensar a temática
ambiental

Semana 3 23 à 28/nov 2020
atividade assíncrona

Fundamentos para o educador pensar a temática
ambiental

Semana 4 02/dez/2020
atividade síncrona – 9h:30min às 11h:30min

Fundamentos para o educador pensar a temática
ambiental

Semana 5 07 à 12 dez/2020
atividade assíncrona

A temática ambiental e a educação

Semana 6 14 à 19 dez/2020
atividade assíncrona

A temática ambiental e a educação

Semana 7 20 jan/2021
atividade síncrona - 9h:30min às 11h:30min

A temática ambiental e a educação

Semana 8 25 à 30 jan
atividade assíncrona

Observação e pesquisa de experiências de
educação ambiental

Semana 9 01 à 06 jan/2021
atividade assíncrona

Observação e pesquisa de experiências de
educação ambiental

Semana 10 08 à 13 jan/2021
atividade assíncrona

Observação e pesquisa de experiências de
educação ambiental

Semana 11 22 à 27 jan/2021
atividade assíncrona

Observação e pesquisa de experiências de
educação ambiental e elaboração do projeto

Semana 11
03/mar/2021

Atividade síncrona – 9h:30min às 11h:30min

Apresentação do projeto

05/mar/2021 Entrega do projeto

Início da disciplina: 11 de novembro de 2020 
Término da disciplina: 3 de março de 2021 

 

                                *Nº de turmas:01    *Nº de vagas:20  *Nome da/do(s) docente(s) responsável(eis): Cristina Frutuoso Teixeira *E-
mail:cristinatufpr@gmail.com * Curso: Ciências Biológicas

 

Documento assinado eletronicamente por IASMIN ZANCHI BOUERI, VICE / SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIA E
FUNDAMENTOS DA EDUCACAO - ED, em 22/10/2020, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

mailto:cristinatufpr@gmail.com
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3032068 e o código CRC BABB570F.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

