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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Dados da Mantenedora 

 Nome: Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI. 

 Data de Criação: 22/06/1968. 

 CNPJ n.: 83.661.074/0001-04. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. CEP – 

88.806-000 – Criciúma - SC. 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos 

e documentos e de pessoas jurídicas - cartório Almada Fernandes, registro n. 03509 em 

29/01/2009, no livro A-00030, folha 102. 

 Alvará de funcionamento código de controle D8200S8084JX0- Prefeitura Municipal de 

Criciúma- Secretaria da Fazenda. 

 Utilidade Pública Municipal: Lei n. 725, de 28 de maio de 1969 – Criciúma – SC. 

 Utilidade Pública Estadual: Lei n. 4336, de 05 de julho de 1969. 

 Utilidade Pública Federal: Decreto n. 72454, de 11 de julho de 1973. 

 

1.2 Denominação da Mantida 

 Nome: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. CEP – 

88.806-000 – Criciúma - SC. 

 Telefones: (48) 3431-2565. Fax: (48) 3431-2750. Site: http://www.unesc.net 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos 

e documentos e de pessoas jurídicas - Cartório Almada Fernandes, registro n. 02678 em 

25/04/2007, no livro A-00027, folha 171. 

 Reconhecimento como Universidade: Resolução n. 35/97/CEE-SC, de 16/10/1997, e 

Parecer 133/97/CEE-SC, de 17/06/1997, publicados no Diário Oficial do Estado de 

Santa Catarina n. 13.795, de 04/11/1997. 

 Renovação de Credenciamento da UNESC por Avaliação Externa: Resolução n. 

052/2010/CEE-SC, de 28 de setembro de 2010, e Parecer n. 187 do CEE-SC da 

Comissão de Educação Superior – CEDS, publicado no Diário Oficial do Estado de 

Santa Catarina – Decreto n. 3.676 de dezembro de 2010, n. 18.981, página 05. 
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1.3 Missão Institucional 

Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a 

sustentabilidade do ambiente de vida. 

 

1.4 Visão de Futuro 

Ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, de excelência na formação profissional e 

ética do cidadão, na produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, com compromisso 

socioambiental. 

 

1.5 Princípios e Valores 

Na gestão universitária, buscamos: 

 Gestão democrática, participativa, transparente e descentralizada. 
 Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas ações. 
 Racionalidade na utilização dos recursos. 
 Valorização e capacitação dos profissionais. 
 Justiça, equidade, harmonia e disciplina nas relações de trabalho. 
 Compromisso socioambiental. 
 Respeito à biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural e aos valores 

humanos. 

Nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, primamos por: 

 Excelência na formação integral do cidadão. 
 Universalidade de campos de conhecimento. 
 Flexibilidade de métodos e concepções pedagógicas. 
 Equilíbrio nas dimensões acadêmicas. 
 Inserção na comunidade. 

Como profissionais, devemos: 

 Ser comprometidos com a missão, princípios, valores e objetivos da Instituição. 
 Tratar as pessoas com atenção, respeito, empatia e compreensão. 
 Desempenhar as funções com ética, competência e responsabilidade. 
 Fortalecer o trabalho em equipe. 
 Ser comprometidos com a própria formação. 
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1.6 Dados gerais do curso 

 Local de Funcionamento: Campus Criciúma 

 Vagas Oferecidas Totais Anuais:  

As vagas deste curso serão preenchidas por professores da Rede Pública de Ensino que se 
cadastrarem na Plataforma Freire, e que possuam as condicionalidades estabelecidas pelo 
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR que tem como 
meta primeira, propiciar a primeira graduação aos professores da Educação Básica ou que, em 
já possuindo em outra área, atuam no Ensino de  Física na Educação Básica. Apos a 
solicitação via Plataforma Freire, a seleção dos professores-alunos e realizada a partir de 
critérios estabelecidos pela Universidade do Extremo Sul Catarinense via coordenação geral do 
PARFOR, em consonância com a legislação em vigor. 
 

 Período de Funcionamento: Sextas feiras Tarde e Noite, Sábados Matutino e 

Vespertino. Janeiro e Julho Intensivos para possibilitar complementação da carga 

horária. 

 Modalidade do Curso:  Presencial 

 Carga Horária Total do Curso: 2.849 horas 

 Tempo Mínimo de Integralização: 4 anos 

 Tempo máximo : 6 anos 

 

2 ESTRUTURA DO CURSO 

2.1 Coordenação 

O curso de Física atualmente tem como coordenador o Professor Edison Uggioni, cuja 

titulação é a de Mestre em Ciências Ambientais; com regime de trabalho tempo Integral cumpre 

uma carga de 40h/a. Desde 1990 tem experiência no magistério superior. Também atua na 

Rede Pública Estadual de Santa Catarina dede 1986 como Professor Efetivo. Leciona as 

disciplinas de  Cálculo Diferencial e Integral, Matemática Aplicada e História da Matemática. 

Tem experiência  no curso de Matemática  com Estágio Supervisionado .  

       Com base no Estatuto e Regimento Geral da UNESC encontram-se elencadas as 

atribuições do Coordenador de Curso:  

       A coordenação do curso é subordinada a diretoria da Unidade Acadêmica Humanidades 

Ciências e Educação . E cumpre suas atribuições executando diversas atividades abaixo 

elencadas.  

        Presidir o colegiado do curso de Física e encaminhar as decisões deste para tomada de 

decisões sobre o andamento e atualização do curso;  
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        Representar o curso no colegiado da Unidade Acadêmica Humanidades, Ciências e 

Educação – UNAHCE para informar decisões e atividades a serem implementadas pelo curso e 

também solicitar aprovação de decisões relativas ao curso;  

        Gerenciar as atividades administrativas da secretaria do curso, bem como o correto 

atendimento dos acadêmicos na realização de matrículas e análise de aproveitamento de 

estudos já realizados pelos acadêmicos;  

        Manter uma política de estágios no curso obrigatórios e contribuir para a completa 

formação dos acadêmicos de Física;  

        Realizar as reuniões do núcleo docente estruturante para tomada de ações relativas à 

qualidade do curso de Física.  

        Elaborar e encaminhar a UNAHCE o plano anual do trabalho do curso e proposta 

orçamentária;  

        Acompanhamento e execução da matriz curricular propondo medidas adequadas ao 

comprimento ao conteúdo programático ao alcance dos objetivos propostos;  

        Coordenação, supervisão e fiscalização da execução e avaliação do projeto pedagógico do 

curso, dos planos de ensino e das atividades programadas pelos docentes;  

  Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

 

2.2 Núcleo Docente Estruturante - NDE 

.  

O NDE tem a finalidade de analisar de forma sistêmica e global os aspectos de gestão do 

curso, relação com os docentes e discentes e ainda a representatividade no Conselho de 

Curso. O coordenador do curso será o presidente do NDE – Núcleo Docente Estruturante e 

composto por membros do corpo docente do respectivo curso, de elevada formação e titulação, 

com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e continua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. O NDE deve seguir as 

seguintes constituição e atribuições:  

 O Núcleo Docente Estruturante será constituído por:  

 I - o Coordenador do Curso, seu Presidente.  

 II - por pelo menos 5 (cinco) membros do corpo docente do curso, e destes pelos menos 

60% (sessenta por cento) possuírem titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu recomendados pela CAPES.  

 São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

 I - elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, definindo sua concepção e fundamentos.  
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 II - estabelecer o perfil profissional do egresso do curso contribuindo para a sua 

consolidação.  

 III - atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso.  

 IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que necessário, para 

aprovação pelo Colegiado de Curso.  

 V - colaborar com o Coordenador de Curso para a integração horizontal e vertical do curso, 

respeitando os eixos estabelecidos pelo respectivo Projeto Pedagógico;  

 VI - analisar e avaliar os programas e planos de ensino dos componentes curriculares.  

 VII - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso.  

 VIII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do respectivo curso.  
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O Coordenador de Curso como gestor de processos acadêmico-administrativos, deve 

possuir capacidades e habilidades para o desenvolvimento de sua unidade, a partir das 

atribuições definidas no Regimento da IES. Deve, porém, administrar seu curso com visão 

estratégica, explorando as condições favoráveis, com o fim de alcançar objetivos específicos, a 

partir do planejamento institucional e do Curso. 

 

O NDE do curso de Física da UNESC homologado pela PORTARIA n.07/2015/COLEGIADO 

UNA HCE, está atualmente composto pelos seguintes docentes:  

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Edison Uggioni 

Mestre  

Coordenação  

 

Tempo Integral 01.03.1990 

Resumo do Currículo:  
 
Graduação: Ciências – Habilitação Matemática (Licenciatura); (FUCRI/FACIECRI); 
Conclusão: 12.12.1986.  
Especialização: Ensino de Matemática; (FUCRI/FACIECRI); Conclusão: 31.10.1989.  
Mestrado (IPLAC/CUBA): Educação; Dissertação: “PROPOSTA METODOLÓGICA PARA 
A ATENÇÃO DAS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO”; (UNESC/IPLAC); Conclusão: 
11.01.2001.  
Mestrado: Ciências Ambientais; Dissertação: “MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA À 

SIMULAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DE CURTA DIREÇÃO”; (UNESC); Homologação: 

21.05.2009.  

 

Experiência Acadêmica:  
* Docente – Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) / Criciúma – SC – 1990 
até os dias atuais.  
* Docente – Colégio Estadual Padre Miguel Giacca – Criciúma / SC – 1985 – atual 
* Representante Titular do CONSU na categoria Corpo Docente –UNESC, Criciúma – SC, 
1999 a 2006.  
* Representante Titular do CONSEPE representando o CONSU –UNESC, Criciúma – SC, 

2000 a 2001.  

* Representante Suplente do CONSU representando o CONSEPE -(UNESC, Criciúma – 
SC, 2002 a 2003.  
* Representante Titular do CONSU no Coordenador do Curso de Graduação da área da 
Licenciatura – UNESC, Criciúma – SC, 2006.  
* Representante Titular do CONSEPE na categoria corpo docente – UNESC, Criciúma – 
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SC, 2002 a 2003.  
* Atividades administrativas no curso de Matemática – Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC) – Criciúma / SC – 1999 a 2003.  
* Representante Titular do CONSEPE na categoria Coordenador Adjunto do Curso de 
Graduação de Matemática – Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Criciúma 
– SC, 2003 a 2006.  
* Representante Titular do CSA na categoria Corpo Docente – Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (UNESC), Criciúma – SC, 2004 a 2006.  
* Representante Titular do CONSELHO CURADOR representando o CSAUniversidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC), Criciúma – SC, 2004 a 2005.  
* Representante Suplente representando o CSA -UNESC, Criciúma – SC, 2005 a 2006.  
* Representante Titular do CSA na categoria Coordenador de Curso de Graduação – 
UNESC, Criciúma – SC, 2006 a 2007.  
* Representante Titular do CONSEPE na categoria Coordenador do Curso de Graduação 
de Matemática – UNESC, Criciúma – SC, 2006.  
* Presidente da Junta Eleitoral de Coordenador e Coordenador Adjunto do Curso de 
Tecnologia em Cerâmica (UNESC) – Criciúma / SC – 2005.  
* Coordenador adjunto do curso de Matemática – Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) – Criciúma / SC – 2003 a 2005.  
* Integrante da Comissão Eleitoral - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – 
(UNESC) – Criciúma / SC – 2005.  
* Integrante da Comissão responsável pela análise e apresentação das sugestões sobre as 
diretrizes e normas referentes ao regulamento das eleições da FUCRI/UNESC – (UNESC) 
– Criciúma / SC – 2005.  
* Integrante da Comissão responsável pela elaboração da proposta orçamentária 2006 – 
(UNESC) – Criciúma / SC – 2006.  
* Coordenador titular do curso de Matemática – Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) – Criciúma / SC – 2006 até a presente data.  
* Membro da comissão de credenciamento docente – UNESC – Criciúma / SC – 2004 até a 
presente data.  
* Pesquisador (PPAC / FAPESC / PIC VI / CNPQ / GPIII) – UNESC – Criciúma / SC – 2004 
até a presente data.  
* Integrante da Comissão responsável pela elaboração da proposta orçamentária 2007 – 
(UNESC) – Criciúma / SC – 2007.  
* Representante Titular da CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS na categoria 
Coordenação de curso – Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Criciúma – 
SC, 2007 a 2009.  
* Integrante da Junta Eleitoral para escolha de Coordenador e Coordenador Adjunto do 
Curso de Ciências Biológicas (UNESC) – Criciúma / SC – 2008.* Integrante da Comissão 
responsável por encaminhar o sistema de ingresso por mérito – (UNESC) – Criciúma / SC 
– 2006 a 2008.  
* Integrante da Comissão responsável por encaminhar o processo seletivo Inicial pelo 
ENEM – (UNESC) – Criciúma / SC – 2008.  
* Integrante da Comissão responsável por encaminhar o processo seletivo inicial de 
ingresso nos cursos superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos – (UNESC) – Criciúma / SC – 2006 a 2008.  
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* Integrante da Comissão Científica para o 1° Congresso de Humanidades, Ciências e 
Educação da UNESC – Criciúma / SC – 2008.  
* Integrante da Comissão para análise do impacto da aplicabilidade das propostas de 
planos de carreira do corpo docente, técnico-administrativo e dos docentes do Colégio de 
Aplicação – (UNESC) – Criciúma / SC – 2008.  
* Membro da Comissão para apresentação de parecer sobre a Proposta Orçamentária 
FUCRI/UNESC/2009 – Portaria nº 02/2008/ Câmara de Administração e Finanças, 
Criciúma – SC, 2008.  
* Membro da Comissão para estabelecer conteúdos de avaliação do processo de ensino 
aprendizagem a serem ministrados nas disciplinas nos cursos de Graduação da UNA HCE, 
Portaria nº 03/2008/ COLEGIADO UMA HCE, Criciúma – SC, 2008.  
* Membro da Comissão para estudar o currículo da prof. Luciane Costa Campos, Portaria 
nº 05/2008/UNA HCE, Criciúma – SC, 2008.  
* Membro da Comissão para acompanhamento do Concurso da Câmara Municipal de 
Criciúma – Portaria nº 27/08/Reitoria, Criciúma – SC, 2008.  
* Membro da Comissão para encaminhar o Sistema de Ingresso por Mérito – Portaria nº 
33/2009 – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – UNESC, Criciúma – SC, 2009.  
* Membro da Comissão para realizar a seleção de candidatos do Processo Seletivo de 
Estrangeiros para ingresso nos cursos de Graduação – Portaria nº 34/2009 – Pró-Reitoria 
de Ensino de Graduação – UNESC, Criciúma – SC, 2009.  
* Membro da Comissão para encaminhar o Processo Seletivo Inicial do ENEM – Portaria nº 
35/2009 – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – UNESC, Criciúma – SC, 2009.  
* Concede prorrogação de prazo ao relator prof. Edison Uggioni para analisar a 
regulamentação sobre Bolsa de Estudo DCE/CA, Portaria nº 04/2010/CONSU, Criciúma – 
SC, 2010.  
* Membro da Junta Eleitoral que coordenará o processo eleitoral para escolha de 
coordenador e coordenador adjunto do curso de Farmácia – Portaria nº 010/2010 – Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação – UNESC, Criciúma – SC, 2010.  
* Representante Titular do CONSU / Coordenador do Curso de Graduação da área da 
Licenciatura – UNESC, Criciúma – SC, 2015 a 2017.  
* Representante Titular da CONCELHO SUPEROR DE ADMINISTRAÇÃO - CSA na 
categoria Coordenação de curso – Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 
Criciúma – SC, 2015 a 2017.   
 
 

 
 
 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Elisa Netto Zanette 

Mestre 

Álgebra Linear 

Cálculo I e II 

 

Tempo integral  01.08.1985 
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Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:  Graduação em Ciência - Habilitação Matemática. Fundação Educacional de 
Criciúma. 1978  
. 

Especialização em : Formação em Educação a Distância. (Carga Horária: 390h).  

Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  

Título: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DA DISCIPLINA DE 

CÁLCULO I, NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, NA GRADUAÇÃO.2002 

Mestrado: Educação. Instituto Pedagógico Latino Americano y Caribeño.  

Título: La Informática em la educación matemática: el uso de la computadora en el 

processo educativo en el curso de Matemática, em la perspectiva del perfeccionamento de 

la práctica professional - validado pela Universidade Federal de São Carlos,Ano de 

Obtenção: 2000. 

Experiência Acadêmica e profissional: 

 Professora Mestre, categoria IV na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), 

Coordenadora do Setor de Educação a Distância da Unesc e lider do Grupo de Pesquisa 

CNPq/Unesc em Educação a Distância na Graduação.  

E experiência na área de Matemática Superior, Educação a Distância e Tecnologias 

Aplicadas a Educação.  

Llinhas de pesquisa são relacionadas a: educação, educação a distância, educação 

matemática, informática e educação, formação de professores.  

Coordenadora Adjunta e Professora  do Curso de Matemática . 

Atua também nos Cursos de Engenharia Civil, Produção. 

 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Graziela Fátima 

Giacomazzo 

Mestre  

Educação, Mídias e Tecnologias 

Educacionais 

Didática 

Gestão de Processos Educativos 

 

Integral  28.08.2000 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:  Pedagogia; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, Brasil: 1990.  

Mestrado: em Educação ; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.  

Título: Aprendizagem e Conhecimento: por uma pedagogia da cooperação em educação a 

distância, Ano de Obtenção: 2007. 

Doutorado: Em Educação; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 

Brasil. Título: Ciência Modo 2 e o Ensino nas Universidades do Século XXI: a dinâmica das 

redes e da educação a distância, Ano de obtenção: 2014.  
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Experiência Acadêmica e profissional  

Participa do Grupo de Pesquisa Inovação e Avaliação na Universidade 

CNPq/UFRGS/PPGEDU FACED e do Grupo de Pesquisa Educação a Distância na 

Graduação - CNPq/UNESC. 

 Docente na Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciência e Educação da Universidade 

do Extremo Sul Catarinense (UNESC) desde 2000 . 

 Assessora Pedagógica no Setor de Educação a Distância desde 2001. Atua na Formação 

Continuada dos Docentes da UNESC para o uso das Tecnologias na Educação e na 

Formação Continuada dos Professores da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. 

 Experiência na área de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação 

e Cultura Digital,, Educação a distância, Tecnologias, Aprendizagem, Avaliação, Formação 

de Professores.  

 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Leandro Neckel 

Mestre 

 

Mecânica Geral 

Pesquisa em Física 

Integral  01.08.2012 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:. Licenciatura em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010)   

Mestrado Engenharia de Materiais, Área Cerâmica pelo programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina Título: Modeling and 

Simulation of Balistic Impact on Ceramic-Metal System,Ano de Obtenção: 2012.  

 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

- profissional: Ensino Médio (2º grau). Colégio Marista - Criciúma. 2002/2004 

- acadêmica: É coordenador das disciplinas de física do programa de nivelamento do 

Núcleo Básico nesta universidade. Tem experiência em áreas de Física e Ensino-

Aprendizagem com ênfase em Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações, 

atuando principalmente com os seguintes temas: Materiais compósitos, Fibras Cerâmicas, 

Absorção de Impacto e Modelamento Matemático. 

 
 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Zélia Medeiros 

Silveira 

Psicologia da Aprendizagem 

 

Integral  01.10.1998.  
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Mestre 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  Pedagogia - Habilitação em Supervisão Escolar.  Fundação Educacional de 
Criciúma. 1988. 
Especialização em :  Psicopedagogia Clínica e Institucional. (Carga Horária: 
645h). UNESC.( 2006) 
Título: A Psicopedagogia clínica e institucional na construção de sujeitos autônomos e 
felizes.  
Mestrado: Mestrado em Educação -Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, 

Brasil.  

Título: A noção de problema na proposta pedagógica do curso de Medicina da UNESC e a 

Problematização de Paulo Freire,Ano de Obtenção: 2009. 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

 Atualmente é professora  adjunta da Universidade do Extremo Sul Catarinense.  

Psicopedagoga no Centro Simone de Beauvoir. 

 

 

 Para formação do NDE foram consideradas as orientações dadas na Resolução CONAES 

N° 1, de 17/06/2010 e Resolução 07/2010/CSA e Resolução 08/2010/CÂMARA DE ENSINO 

DE GRADUAÇÃO. 

 

2.3 Corpo docente 

       O corpo docente é selecionado primeiramente dentre os docentes titulados da Instituição e, 

havendo necessidade, realiza-se processo seletivo externo. Os docentes após contratados 

participam da formação continuada promovida pela instituição e pela UNAHCE. Cabe ressaltar 

que a cada nova contratação será efetuada a socialização dos novos docentes na IES. O corpo 

docente do curso de Física é constituído por profissionais habilitados ao exercício das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Estes são contratados de acordo com a legislação 

trabalhista e selecionados a partir das disposições contidas no estatuto e regimento geral da 

IES e editais de processos seletivos de docentes.  

       O docente enquadra-se em duas categorias:  

 - Professor do quadro permanente;  

 - Professor do quadro temporário. 
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      Perfil do docente  
 

 Deseja-se que o professor da Unesc seja:  

 Ético - necessária para preservar os Princípios e Valores, Objetivos e Missão da Instituição;  

 Dotado de conhecimento teórico - o professor precisa estar familiarizado com os 

fundamentos que sustentam a base do saber (as epistemes) com o qual se relaciona;  

 Capaz de relacionar a teoria e a prática com a realidade profissional;  

 Responsável e dedicado, cumpridor de seus deveres e obrigações.  

 Flexível - capacidade de desenvolver suas atividades, respeitando os direitos e opiniões dos 

outros;  

 Acessível - capacidade de estabelecer relacionamentos dentro da comunidade acadêmica;  

 Observador - capacidade de observar nutre o professor de informações importantes sobre 

especificidades de seus aprendizes, o que o norteará na preparação e utilização de 

métodos didáticos que visem promover a aprendizagem;  

 Criativo - capacidade criadora ou de inventividade dará ao professor muitas opções para 

desenvolver suas atividades;  

 Pesquisador de práticas pedagógicas investigativas;  

 Humilde - ninguém sabe tudo que não tenha o que aprender nem sabe nada que não tenha 

o que ensinar, esta deverá ser uma das metas do professor da UNESC em sua ação 

pedagógica;  

 Comprometido com a qualidade da aprendizagem dos/as alunos/as;  

 Experiente em planejamento e otimização do currículo e dos respectivos conteúdos das 

disciplinas com um foco para a realidade de mercado de trabalho;  

 Incentivador da autonomia do estudante para a produção individual e para o trabalho em 

equipe;  

 Comprometido com a sua formação continuada;  

 Capaz de ouvir e de expressar-se;  

 Dotado de cultura geral;  

 Compreensivo acerca da diversidade existente entre os/as alunos/as, contribuindo com a 

criação de estratégias de qualificação de um ensino inclusivo;  
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 Capaz de elaborar e executar projetos interdisciplinares, privilegiando a construção de 

saberes não fragmentados;  

 Comprometido com a avaliação, entendendo-a como um processo e um importante 

momento de reflexão-ação e reflexão do conteúdo ministrado com a realidade vivida pelo 

educando;  

 Usuário de novas metodologias, tecnologias, estratégias e materiais de apoio.  

 Atualmente o corpo docente do curso de Física está estruturado da seguinte maneira: 

 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Adriane Brogni 

Uggioni 

Mestre  

Introdução à Docência em 

Física 

Física I, II, III e IV 

Estágio Supervisionado 

Parcial  01.03.1997 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação: Física Licenciatura – Pela Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC  ) – 

2011 

Graduação :  Ciências – Habilitação Matemática (Licenciatura); (FUCRI/FACIECRI); 

Conclusão: 12.12.1986. 

Especialização em : Especialização em matemática do ensino médio. (Carga Horária: 

390h).  

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.2001 

Mestrado: Em Ciências Ambientais.  UNESC Universidade do Extremo Sul Catarinense.  

Título: “Utilização da modelagem matemática no planejamento ambiental no litoral sul de 

Santa Catarina”, Ano de Obtenção: 2005. 

Experiência Acadêmica e profissional:  

Professora Efetiva da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina – 1986 -  atual 

Professora atuante nos Curso de Matemática, Ciência da Computação, Ciências 

Contábeis, Farmácia, Engenharia Civil e Ambiental e Sanitária. 

 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Alexandre 

Gonçalves Dal Bó 

Doutor 

Química Experimental 

INTRODUÇÃO A 

TERMODINÂMICA 

Integral   12.03.2012 
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Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:. Química pela Universidade Federal de Santa Catarina com habilitação em 

Bacharel (2004) e Licenciatura em (2006).  

Mestrado: Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007). nome, 

título do trabalho, instituição, ano de conclusão 

Doutorado: Doutor em Físico Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (2011) 

com período em co-tutela na Université Joseph Fourier, Grenoble França, (2008-2010) 

orientado por Dr. Redouane Borsali e Dr. Sébastien Fort do CERMAV.   

Experiência Acadêmica e profissional: 
Foi bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES) Projeto: Estudo de 
macromoléculas para aplicação em biomateriais (2011-2012), orientado pela Dr. Nádya 
Pesce da Silveira da UFRGS. Atualmente é professor e pesquisador na Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, atuando no programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais.  
 
 
 

 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Andre Cechinel 

Doutor 

Produção e Interpretação de 

textos 

Metodologia Ciêntifica e da 

Pesquisa 

Integral  21.02.2011.  
 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  Letras e Literatura de Língua Inglesa Bacharelado. Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC, Brasil.  Título: Tiresias in The Waste Land. (2004) 

Mestrado:  Literatura  Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.  

Título: O Espaço Tensionado em The Waste Land,Ano de Obtenção: 2007. 

Doutorado:  Programa de Pós-graduação em Literatura. Universidade Federal de Santa 

Catarina, UFSC, Brasil.  

com período sanduíche em New York University - NYU (Orientador: Dr. Eduardo 

Subirats).  

Título: The Waste Land e sua Máquina de Teses, Ano de obtenção: 2011.  

Experiência Acadêmica e profissional:  

Professor de Teoria Literária e Literatura da Universidade do Extremo Sul Catarinense 

(UNESC). Professor do Mestrado em Educação da UNESC. 

 Pesquisador associado ao Grupo de Pesquisa Littera - Correlações entre cultura, 

processamento e ensino: a linguagem em foco. Tem experiência na área de Letras-inglês e 
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Literaturas de Língua Inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Literaturas 

estrangeiras modernas, literatura e ensino, literatura comparada e textualidades 

contemporâneas. 

 
 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Elcio Angioletto Física Experimental II 

Física Moderna e 

Contemporânea 

 

Integral   

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:. Física - Departamento de Física da UFSM (1996)  

Mestrado: Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo (2000). nome, título do 

trabalho, instituição, ano de conclusão 

Experiência Acadêmica e profissional:  

Professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), nos cursos de 

Engenharia de Materiais, Civil, Mecânica e Química. 

 
 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Eloir Fátima 

Mondardo Cardoso 

Mestre 

Fundamentos de Matemática 

Elementar 

 

Horista  02/08/1999  
 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  Ciência/Habilitação Matemática. Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, 1984 

Especialização em :  Matemática. (Carga Horária: 405h). Universidade do Extremo Sul 

Catarinense. 1996. 

Mestrado: Educação . Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, Brasil.  

Título: A prática pedagógica: percepções de professores de Matemática e dirigentes da 

educação, Ano de Obtenção: 2007. 
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Experiência Acadêmica e profissional:  

 Professora da Rede Estadual em duas escolas: Escola de Educação Básica Padre Miguel 

Giacca e Escola de Educação Básica Antônio Milanez Netto.( 1985 – atual ) 

Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Educação Matemática, atuando 

principalmente nos seguintes temas: educação, educação matemática, formação 

continuada. 

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Elton Mendes 

Mestre 

 Mecânica Quântica I 

 

Parcial  01.10.2010 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  Licenciatura em Química. Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, 

Brasil.(2009) 

Graduação em Engenharia Química.  Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, 

Brasil.  

Título: Purificação de Solventes Utilizados na Limpeza de Peças. (2007) 

Mestrado: Mestrado em Engenharia Química  Universidade Federal de Santa Catarina, 

UFSC, Brasil.  

Título: Desenvolvimento de Pó de Vidro Bactericida e Fungicida Através de Reações de 

Troca Iônica para Uso como Aditivo Biocida na Indústria. Ano de Obtenção: 2011. 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

- profissional: Ensino Médio (2º grau). Colégio São Bento .Criciúma SC 1999/2001 

professor titular do Centro Universitário Barriga Verde. 

Professor  da Universidade do Extremo Sul Catarinense em disciplinas nas áreas da 

química, física e engenharia.  

- acadêmica: Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase no 

desenvolvimento de materiais avançados, atuando principalmente nos seguintes temas: 

troca iônica, materiais antimicrobianos, vidros bactericidas, vidros fungicidas, efeito 

oligodinâmico, eletrodos, células eletroquímicas e baterias. 

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Everson Ney 

Huttner Castro 

Especialista 

Políticas, Normas e Organização 

da Educação Básica 

 

Parcial  01.03.1994  
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Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:  em Pedagogia - Habilitação em Orientação Educacional.  

Faculdade Porto Alegrense. 1989 

Especialização em : Especialização em Orientação Educacional. (Carga Horária: 390h).  

Faculdade Porto Alegrense. 1990 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

Possui experiência como Orientador Educacional na Educação Básica.  

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Erlon Mendes 

Mestre 

Modelagem Matemática - 

Optativa 

 

Parcial  01.08.2007 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  Licenciatura em Química. Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, 

Brasil.2010 

Graduação em Engenharia Química.  Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 

Brasil. 2002 

Especialização em :  

Especialização em :  

Mestrado : Engenharia Química  Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.  

Título: Uso Racional de Ferramentas de Engenharia Metabólica: Produção Bacteriana de 

Hidrogênio e de Violaceína, Ano de Obtenção: 2006. 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

- profissional: Ensino Médio (2º grau).  Colégio São Bento. Criciúma SC -1993/1995 

- acadêmica: Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Engenharia 

Metabólica, atuando principalmente nos seguintes temas: engenharia metabólica, 

engenharia genômica, modelagem e simulação. 

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Evânio Ramos 

Nicoleit  

Mestre 

Cálculo IV 

Cálculo Numérico 

 

Integral   01.08.2000 
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Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:. Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (1993). 

Mestrado: em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1996).  

Experiência Acadêmica e profissional:  

Professor/pesquisador da Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc.  

Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas de 

Telecomunicações. Atua principalmente nos seguintes temas: Informática Médica e 

Telemedicina, Telecomunicações e Educação a Distância (EaD). 

Professor nos Cursos de Engenharia Civil, Materiais e Ciência da Computação. 

 
 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

João Alberto 

Ramos Batanolli 

Especialista  

Filosofia 

 

Integral   01.04.1997 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação: História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1984)  

Especialização em : História do Brasil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (1987). 

 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Leandro Neckel 

Mestre 

Mecânica Geral 

 

Integral  01.08.2012 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:. Licenciatura em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010)   

Mestrado Engenharia de Materiais, Área Cerâmica pelo programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina Título: Modeling and 

Simulation of Balistic Impact on Ceramic-Metal System,Ano de Obtenção: 2012.  

 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

- profissional: Ensino Médio (2º grau). Colégio Marista - Criciúma. 2002/2004 

- acadêmica: É coordenador das disciplinas de física do programa de nivelamento do 

Núcleo Básico nesta universidade. Tem experiência em áreas de Física e Ensino-
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Aprendizagem com ênfase em Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações, 

atuando principalmente com os seguintes temas: Materiais compósitos, Fibras Cerâmicas, 

Absorção de Impacto e Modelamento Matemático. 

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Louise Miron 

Roloff 

Mestre 

Algebra Linear 

 

Parcial  27.07.2012 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:. Graduação em Matemática.  Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 

Brasil. 2005 

Título: Gráficos e Tabelas: Análise do funcionamento cognitivo e representacional em 

atividades de matemática do livro didático.  

Especialização em :  Gestão e Metodologia de Ensino. (Carga Horária: 420h). Faculdade 

Dom Bosco - Campus Mercês, FDB, Brasil. 2006 

Título: Gráficos e Tabelas: Análise do Funcionamento Cognitivo e Representacional em 

atividades de matemática de livros didáticos.  

Experiência Acadêmica e profissional: 

professora do Colégio Energia - Florianópolis - (Córrego Grande) desde o ano de 2005 até 

início de 2009. 

 professora do Colégio Energia - Criciúma no período de março de 2008 até fevereiro de 

2012. 

É orientadora do Kumon Instituto de Educação desde março de 2010 até a presente data 

onde trabalha com crianças a partir dos 3 anos de idade. 

Professora da Unesc nos curso de Engenharia e Ciência da Computação. 

 
 
 
 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Marcio Carlos Just 

Mestre 

História e Filosofia da Física 

Física Experimental I e III 

Metodologia do Ensino da Física 

 

Parcial  01.08.2000 
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Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  em Engenharia Agrimensura. Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, Brasil. 1990.  

Especialização em : Especialização em Ensino de Física.  Universidade Federal de Santa 

Catarina, UFSC, Brasil. Título: O estudo da mudança de fase da matéria por meio de 

atividades experimentais: uma proposta. 2001 

Mestrado:  Ciências Ambientais -  Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, 

Brasil. Título: AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO 

EM LAVOURAS DE ARROZ: O CASO ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DE IRRIGAÇÃO E 

DRENAGEM SANTO ISIDORO NA REGIÃO SUL DE SANTA CATARINA , Ano de 

Obtenção: 2010. 

Experiência Acadêmica e profissional: 

 Colégio Marista de Criciúma (2012 -  atual ) 

Professor das disciplinas de Física e Física Experimental nos cursos de graduação das 

Engenharias: Ambiental e Sanitária, de Agrimensura, Civil, Química e Produção da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense. 

 Tem experiência na área de Física, com ênfase em Ensino, Metrologia, Técnicas Gerais 

de Laboratório, Sistema de Instrumentação. 

 Na UNESC utiliza o Laboratório de Física (LAFIEX), onde ministra aulas de Física 

experimental para as engenharias. 

 

 
 
 

 
Docente/Titulação 

Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Normélia Ondina 

Lalau de Farias 

Especialista  

Química Geral I 

Química Geral II 

Integral   19.02.2001 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:. Química Industrial pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, 

Licenciatura em Química pela Universidade do Estado de Santa - UDESC  

Especialização em : Químicas avançadas pela Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC 

Especialização em : ; Didática e metodologia para o ensino superior pela Universidade do 

Extremo Sul Catarinense - UNESC. 
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Experiência Acadêmica e profissional:  

Professora na Universidade do Extremo sul Catarinense nas áreas de química . 

Coordenadora geral do Colégio Unesc.(2013- atual) 

 
 
 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Roge de Assis 

Lima 

Mestre 

Projeto livro de Física horista 18.03.2010 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  Licenciatura Plena em Física.  Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, 

Brasil. (2003)  

Mestrado: Mestrado em Ecologia  . Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.  

Título: Propriedades Ópticas da Água - Identificação de Contaminantes Contidos por 

Espectroscopia de Transmissão ,Ano de Obtenção: 2008. 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: PROFISSIONAL DE APOIO À 
NAVEGAÇÃO AÉREA . 1993 atual 
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Ensino Médio, Colégio São 

Bento – Criciúma SC ( 2008/2009)  

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

 

Simone das 
Graças Nogueira 
Feltrin / 
Especialista  
 

 

Libras 
Fundamentos e Metodologia da 

Educação Especial 

parcial  
 

01.08.2011 
 

Resumo do Currículo:  
 
Graduação: Pedagogia - Universidade do Sul de Santa Catarina- UNISUL\ Conclusão: 
2002  
Especialização: Metodologia Interdisciplinar de Ensino e concluindo a especialização em 
LIBRAS - Conclusão: 2012  
Mestrado: Educação (em andamento) 2012. Defesa: prevista para 2014.  
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Experiência Acadêmica e Profissional:  
Professora efetiva da rede pública estadual - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA BARÃO 
DO RIO BRANCO de Urussanga-SC, na qual trabalha a 10 anos no SAEDE- Serviço de 
Atendimento Educacional Especializado (sala de recursos para alunos com deficiência, 
entre eles alunos surdos). 
 Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Especial - atuando 
principalmente na formação de professores em LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais e 
Educação Inclusiva. 
- Professora do Curso de Artes Visuais, Pedagogia, Educação Física, Matemática, Física e 

História da UNESC. 

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Viviane Raupp 

Nunes de Araujo 

Mestre 

Cálculo III 

 

Parcial  25.02.2008 

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  LICENCIATURA EM MATEMATICA.  Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, 2003 

Especialização em :  EDUCAÇÃO MATEMATICA. (Carga Horária: 360h). Universidade do 

Extremo Sul Catarinense, UNESC, 2005.  

Título: A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

Mestrado:  EDUCAÇÃO. Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, Brasil. 2007 

Título: Reflexões sobre a formação inicial de professores: Um olhar da Filosofia da 

Educação Matemática ,Ano de Obtenção: 2007. 

 

Experiência Acadêmica e profissional:   

Professora concursada da Escola de Educação Básica João Dagostim. 

 
 

Docente/Titulação Disciplina Regime de 

trabalho IES 

Admissão 

na IES 

Zélia Medeiros Psicologia da Aprendizagem Integral  01.10.1998.  
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Silveira 

Mestre 

  

Atualização do Currículo: 04/05/ 2014. 

Graduação:.  Pedagogia - Habilitação em Supervisão Escolar.  Fundação Educacional de 
Criciúma. 1988. 
Especialização em :  Psicopedagogia Clínica e Institucional. (Carga Horária: 
645h). UNESC.( 2006) 
Título: A Psicopedagogia clínica e institucional na construção de sujeitos autônomos e 
felizes.  
Mestrado: Mestrado em Educação -Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, 

Brasil.  

Título: A noção de problema na proposta pedagógica do curso de Medicina da UNESC e a 

Problematização de Paulo Freire,Ano de Obtenção: 2009. 

 

Experiência Acadêmica e profissional:  

 Atualmente é professora  adjunta da Universidade do Extremo Sul Catarinense.  

Psicopedagoga na Centro Simone de Beauvoir. 

 
 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 A realidade social e os impactos sobre a educação: uma visão de mundo 

Segundo o Marco Situacional (Projeto Pedagógico Institucional da UNESC), estamos 

vivendo um tempo de muitas turbulências, em que valores são confundidos, interesses pessoais 

são negociados e sobrepõem-se à necessidade do coletivo. Tal situação contribui para o 

aumento da violência, da ganância e da falta de humanidade. A sociedade está organizada de 

tal forma que não há estrutura adequada para a construção do cidadão consciente - crítico.  

A educação é afetada por estes valores no sentido de contemplar a necessidade de 

aumento do índice de escolaridade e redução do analfabetismo, o que não prioriza a qualidade 

do processo.  

                      Para o Curso de Física repensar esta organização é compromisso da 

Universidade uma vez que a educação é afetada por estes valores, o que hoje se faz no sentido 

de contemplar a necessidade de aumento do índice de escolaridade e redução do 

analfabetismo. Questões que a princípio, não priorizam a qualidade do processo. 

 Neste aspecto verifica-se que os objetivos de resgate da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida não são alcançados. A educação deve ser direito de todos os cidadãos. Para 
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que seja possível modificar a realidade da sociedade no âmbito regional, é necessário que 

estas questões sejam discutidas no meio acadêmico. 

 Não é a sociedade que deve transformar a educação e sim, a educação deve 

buscar atingir o objetivo de transformar a sociedade melhorando a qualidade de vida de seus 

cidadãos. 

Freire (2001), afirma que a transformação da realidade social ocorre quando o processo 

de educação torna-se mais democrático, menos elitista e menos discriminatório, sem isentar o 

Estado de sua obrigatoriedade neste processo.  

Percebe-se a partir da afirmação que quando cada um dos agentes assume o papel de 

discutir a educação como meio de transformação social, é possível sonhar com uma realidade 

mais justa onde todos tem a oportunidade de se desenvolver e participar ativamente do 

processo de desenvolvimento da sociedade. 

 
3.2 A função da instituição de ensino no contexto da realidade social 

Quando o modelo de democracia imposto pelo capitalismo revelou-se um agente de 

fomento da desigualdade social, percebeu-se a necessidade de que se criassem ferramentas 

que promovessem a inclusão social e a redistribuição de renda. 

Esse modelo aponta para a necessidade de forças emergentes que combatam a 

regulação e promovam a emancipação dos indivíduos na sociedade. Neste contexto, percebe-

se que as relações emancipatórias que dão autonomia as pessoas, dão-se a partir do acesso 

ao conhecimento. 

As Instituições de Ensino têm a missão de disseminar o conhecimento em todas as 

áreas e para todas as camadas da sociedade. Baseado na premissa de que o conhecimento 

liberta, percebe-se a importância de tirar o cidadão de um estado de alienação tornando-o um 

sujeito crítico que traz contribuições efetivas para melhoria da qualidade de vida de seus pares. 

E, o que são as instituições de ensino, senão seus educadores? Os agentes de 

socialização do conhecimento que promovem a reflexão sobre diversos aspectos a partir de 

situações complexas devem agir, na concepção de Paulo Freire, dentro de um modelo de 

educação progressista. Freire (2001) afirma que o educador progressista, é aquele que ao 

decidir, assume riscos e está sujeito a críticas que retificam e ratificam a sua prática e que, por 

meio da experimentação, constrói-se e desconstrói-se fazendo aos poucos na prática social da 
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qual se torna parte. Este educador assume o compromisso de desocultar a verdade e jamais 

mentir, sendo leal a radical vocação do ser humano para a autonomia. 

Neste contexto, percebe-se a importância da Educação para a mudança da 

sociedade visto que a partir do conhecimento, torna-se possível construir um mundo mais 

humano e justo para todos. 

 
 

3.3 A formação de profissionais  

 

Na UNESC, conforme Políticas de Ensino, o ensino representa um processo pedagógico 

interativo e intencional, no qual professores e alunos devem corresponsabilizar-se com as 

questões do processo de ensino e da aprendizagem, bem como com os valores humanos 

essenciais como o respeito, a solidariedade e a ética. 

Para atingir essa finalidade o ensino na graduação deve buscar a formação de 

profissionais com competência técnica e habilidades, capazes de preservar o conhecimento 

acumulado e de construir novos conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da UNESC aponta no artigo 6º, que o ensino deve pautar-

se nos seguintes princípios: 

“II. Flexibilização de métodos e concepções pedagógicas; 
VIII. Equilíbrio nas dimensões acadêmicas de ensino, pesquisa e 

extensão; 
XII. Respeito à diversidade étnica-ideológica-cultural;                                                   
XVI.      Valorização dos profissionais da UNESC.” 

 A concepção de mundo e de sociedade presente no curso de Física – Licenciatura, traz 

a ideia de um mundo globalizado, intermediado pelos meios de comunicação de massa, um 

mundo veloz no que se refere à probabilidade de mudanças inesperadas, tanto na natureza 

quanto na ciência, na política e na economia. A(s) sociedade(s) que vive(m) nesse mundo, em 

consequência, revela(m)-se, a cada dia, como um corpo sólido e movente na direção dos 

diversos valores que se impõem e se transformam a partir das realizações humanas em sua(s) 

cultura(s), na interculturalidade e nos diversos contextos multiculturais. 

 No curso de Física  da Unesc, além das discussões teóricas acerca dos conteúdos da 

matriz curricular, acadêmicos e professores debatem sobre questões políticas, sociais e 

econômicas que cercam o universo das ciências, estabelecendo relações com a educação. 
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Esses debates se originam, muitas vezes, no contato com a realidade, por ocasião dos estágios 

obrigatórios e não-obrigatórios , das pesquisas e dos projetos de extensão com que se 

envolvem um grande número de acadêmicos, todos os anos. 

 

 

4 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

 
        Comunitária desde sua origem, a Unesc tem suas decisões pautadas pelo atendimento 

das necessidades e demandas da sociedade. “Educar, por meio do ensino, pesquisa e 

extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida” é a missão da 

Unesc expressa enfaticamente no artigo 4º do seu Estatuto.  

       Também o mesmo documento, no seu artigo 5º, diz que “A Unesc consagra como valores, 

além do seu caráter comunitário os que assegurem a dignidade de todos os seres e seus 

direitos fundamentais, vedadas quaisquer discriminações filosóficas, políticas, religiosas, 

sociais, de gênero, de classe ou qualquer outra que possa existir”. 

       Para dar conta desses referenciais, a Unesc define como objetivos, no artigo 7º do mesmo 

Estatuto, dentre outros, o de “promover a educação integral, profissional e a formação do 

cidadão” e “desenvolver Ciência, Arte, Cultura, Tecnologia e Inovação em benefício da 

sociedade”. 

       A Física, ciência que tem por objetivo o estudo das leis que regem o Universo as quais 

funcionam tanto no âmbito do microcosmo quanto no macrocosmo, é um dos campos das 

ciências naturais que tem grandes aplicações na atualidade e estes conhecimentos, podem ser 

utilizados para fins pacíficos com o objetivo de melhorar a qualidade dos ambientes de vida. 

       Historicamente, o homem influencia e é influenciado pelo meio em que vive buscando 

sempre explicar e melhorar sua existência na sociedade. Esta é uma consequência direta das 

novas descobertas científicas, muitas das quais utilizadas para fins e intenções diversas 

daquelas para as quais foram criadas.  

       A rápida evolução da industrialização e das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), na contemporaneidade, tem modificado as formas de relacionar-se, de ensinar, de 

aprender e de produzir conhecimentos. Este movimento tem potencializado a necessidade de 

formação, nas escolas, de sujeitos com competência para interpretar, compreender, atuar e 
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intervir conscientemente na sociedade em que estão inseridos. Para isso, é necessário investir 

na formação dos professores. 

       No Brasil, a política de formação de professores é regulada pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, n. 9394/96. 

Essa lei destaca que a formação para o exercício do magistério na Educação Básica se dá em 

cursos de Licenciatura. Visando atender a demanda de formação de professores nas diversas 

áreas do conhecimento, o MEC instituiu a Política de Formação Profissional do Magistério da 

Educação Básica, por meio do Decreto n. 6755 de 29 de janeiro de 2009. 

       O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica é resultado do 

trabalho colaborativo entre o Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas de 

Educação Superior (IPES) e as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, com a 

finalidade de organizar a formação inicial e continuada desses profissionais. A ação faz parte do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em vigor desde abril de 2007.  

      A intenção, segundo o MEC1 é formar 330 mil professores que atuam na educação básica e 

ainda não são graduados, nos próximos cinco anos. De acordo com o Educacenso 2007 cerca 

de 600 mil professores em exercício na educação básica pública não possuem graduação ou 

atuam em áreas diferentes das licenciaturas em que se formaram. 

      O Plano Nacional de Formação é destinado aos professores em exercício das escolas 

públicas estaduais e municipais sem formação adequada a LDB, oferecendo cursos superiores 

públicos, gratuitos e de qualidade. O projeto prevê o atendimento aos municípios dos estados 

da Federação, por meio de Instituições Públicas de Educação Superior, com a colaboração de 

universidades comunitárias. Alguns cursos também são oferecidos pela Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). tanto na modalidade presencial como a distância.  

        A formação inicial abrange três situações: professores que ainda não têm formação 

superior (primeira licenciatura); professores já formados, mas que lecionam em área diferente 

daquela em que se formaram (segunda licenciatura); e bacharéis sem licenciatura, que 

necessitam de estudos complementares que os habilitem ao exercício do magistério.  

 

 Bases legais que apoiam a criação do curso: 
 

                                                 
1
 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13583&Itemid=970  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13583&Itemid=970
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O projeto do Curso de Licenciatura em Física da Unesc, ampara-se em: 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, Curso de Licenciatura, de graduação plena instituído pela Resolução 

CNE/CP n. 01/2002 de 18 de fevereiro de 2002, que “constituem os princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e 

curricular de cada estabelecimento de ensino e aplica-se a todas as etapas e 

modalidades da educação básica” e alterada pela Resolução n. 01/2005 de 17/11/2005 

do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. 

 Parecer n. CNE/CES 1.304/2001 de 06/11/2001 do Conselho Nacional de Educação/ 

Câmara de Educação Superior que trata das “Diretrizes Nacionais Curriculares para os 

cursos de Física”.  

 Resolução CNE/CES n. 09/2002, de 11 de março de 2002 do Conselho Nacional de 

Educação/ Câmara de Educação Superior, que “estabelece as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física”.  

 Resolução CNE/CES n. 02/2007, de 18/06/2007 do Conselho Nacional de Educação/ 

Câmara de Educação Superior, que “dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial”. 

 Resolução nº 04/2008/UNA HCE que aprova o Núcleo Comum de Disciplinas para os 

Cursos de Licenciatura da UNIDADE ACADÊMICA DE HUMANIDADES, CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO da Unesc. 

 Resolução 12/2008/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO alterada pela Resolução 

nº 24/2008/ CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, que regulamentam a elaboração 

de projetos de cursos novos de graduação na Unesc. 

 
4.1 O município e entorno do campus 

 
       O curso de Física – Licenciatura da UNESC é o único curso  na modalidade presencial no 

município de Criciúma-SC,  e pode atender as demandas dos municípios vizinhos. Desta forma 

torna-se um curso de extrema relevância, pois é responsável pela formação da primeira turma 

dos profissionais da educação em Física.  

http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/1883.pdf
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/1883.pdf
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/1883.pdf
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        Criciúma tem-se destacado nacionalmente  por sua diversidade no atendimento em 

serviços: educação, saúde, informática e automação industrial. Em relação à agricultura, o 

município é um dos maiores em termos de produtividade de arroz por hectare (rizicultura), e é 

grande produtor de mel, fumo, entre outros. Nesse contexto é que foi criada a Fundação 

Educacional de Criciúma – FUCRI, mantenedora da Universidade do Extremo Sul Catarinense 

– UNESC, que em face de sua localização geográfica, interage mais intensa e efetivamente 

com as referidas microrregiões. Além do reconhecimento regional conquistado pelo trabalho, a 

Instituição está ampliando sua área de abrangência, graças a uma boa relação com outros 

estados e países, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Angola 

(África). Sua origem remete-se à segunda metade da década de 60, época em que o sul do 

Estado de Santa Catarina, principalmente a região carbonífera, vivenciava um surto de 

desenvolvimento econômico e populacional. 

       A UNESC está localizada no bairro universitário próximo a saída sul da cidade de Criciúma 

e ao aeroporto Diomício Freitas de Forquilhinha. Esta região da cidade sofreu uma importante 

transformação ao longo dos últimos anos com o incremento da oferta de serviços e imóveis 

para locação em decorrência da ampliação e diversificação do número de estudantes e 

pesquisadores que frequentam o campus. São pessoas de diversas regiões do estado de Santa 

Catarina, de outros estados do Brasil e, até mesmo, de outros países com os quais a Instituição 

mantém convênios. 

       Localizando o campus geograficamente na cidade de Criciúma, percebe-se um cenário 

bastante propício ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. A cidade oferece uma 

diversificação muito grande de segmentos empresariais que necessitam de profissionais 

habilitados para manter o ciclo de seu crescimento. São cerâmicas, empresas da cadeia do 

vestuário, carboníferas, metalúrgicas, indústrias flexográficas e de descartáveis, de tintas e 

solventes além de um diversificado mercado de serviços e varejo. Sendo uma cidade polo, 

Criciúma desponta como centro de especialidade para outras cidades pertencentes à AMREC – 

Associação dos municípios da região carbonífera, AMESC – Associação dos municípios do 

Extremo Sul Catarinense e a AMUREL – Associação dos municípios da região de Laguna. 
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4.2 Demanda de profissionais  

      A educação é concebida como uma prática social e um processo lógico de emancipação 

do cidadão. Dessa forma, um currículo proposto para a formação docente deverá refletir a 

construção coletiva de um projeto viável capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma 

Educação de qualidade para todos. 

           Nesse sentido, o Curso de Física-Licenciatura  proposto pela Universidade  do Extremo 

Sul Catarinense  vem atender a uma demanda reprimida que não encontra espaço na região 

por falta de oportunidade, orientando-se pela perspectiva da Política Nacional de Formação de 

Professores, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação em Física, e, portanto, 

como parte no processo de reação à injustiça social na educação superior.  

            Assim, o Curso de Física- Licenciatura, por meio do presente Projeto Pedagógico, 

constrói-se pela via do compromisso social, capaz de recriar novas possibilidades de superação 

de problemas e desafios na sociedade e na educação básica, de modo a propiciar um novo 

caminho para além do “esgotamento de tudo o que uma escola de educação básica possa 

oferecer aos seus alunos” (Res. CNE/CP n° 1/2002). 

 

4.3 Previsão para a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

 
            Os resultados obtidos nas avaliações institucionais, que são promovidas pelo Setor de 

Avaliação Institucional (SEAI), são analisados e disponibilizados para a coordenação do curso 

para que se possa avaliar juntamente com o NDE as melhorias que possam ser corrigidos e 

determinados aspectos do curso, de acordo com as necessidades e possibilidades.  

            Por meio de reuniões pontuais e ordinárias, o corpo docente, juntamente com o NDE 

deverá proceder a avaliação permanente do processo pedagógico a tomar decisões quanto a 

encaminhamentos futuros em face dos resultados alcançados. Esse modo de organização 

pretende dar ao curso uma característica de gestão cooperativa e co-participativa por meio da 

qual se organizam as decisões e os procedimentos de gestão do curso, sempre observadas às 

características e as políticas de graduação da UNESC. A Coordenação do Curso de física 

realizará encontros periódicos a fim de promover discussões sobre integração e 

interdisciplinaridade que propiciem reflexões críticas, científicas e pedagógicas sobre ensino em 

Física.  
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          O curso, o seu projeto pedagógico, os docentes, a coordenação, os discentes e a 

Instituição são permanentemente avaliados pelo Setor de Avaliação Institucional (SEAI) e pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), e externamente, pelo Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (ENADE), e outros.  

          Programa de Formação Continuada: a Pró-Reitoria de Ensino e a UNAHCE oferecem 

semestralmente a atualização dos professores com relação a sua instrumentalização 

pedagógica. 

         O Projeto pedagógico do Curso de Física deve passar por momentos de revisão e 

reflexão sobre os desafios encontrados de forma periódica por parte dos envolvidos no curso. 

Os acadêmicos tem sua participação garantida por meio de seus representantes  que 

participam ativamente de todas as discussões em torno do planejamento das ações do curso. 

Além disso, são convocados a participar de forma direta das decisões que devem nortear o 

desenvolvimento da estrutura curricular do curso. Os docentes participam da construção do 

Projeto Pedagógico por meio das convocações realizadas para as reuniões de colegiado onde 

todos os aspectos relativos às ações a serem desenvolvidas são discutidas de forma ampla por 

todos. Os professores participantes do NDE – Núcleo Estruturante Docente dão suporte a 

gestão do curso no sentido de ratificar as decisões que são tomadas a partir do amplo debate 

desenvolvido em torno do Projeto Pedagógico do Curso.  

      Todos os dados coletados foram compilados para a estruturação do plano de ação a ser 

implementado pela gestão do curso.  

Os processos de avaliação do curso acontecem continuamente nas reuniões do NDE e 

Colegiado do curso. Quanto ao PPC a revisão acontece a cada  ano com uma metodologia que 

possibilite uma ampla participação da comunidade acadêmica, conduzida pela coordenação do 

curso e NDE.  

As avaliações internas (reuniões pedagógicas, avaliação conduzida pelo SEAI) e externas 

(ENADE, visitas in loco,) do curso contribuem para que o curso reflita sobre as dificuldades 

encontradas e suas possibilidades de resolução.  
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5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURRÍCULO  

5.1 Princípios filosóficos 

 

        No início de 2000, com as novas reflexões realizadas sobre a missão institucional, 

elaborou-se o PPI da UNESC, no qual foram explícitos os valores, princípios filosóficos, 

políticos e metodológicos norteadores das ações a serem desenvolvidas, de forma a dar 

consistência e significado à sua atuação junto à sociedade. Nas Políticas de Ensino da Unesc, 

estão expressos o comprometimento com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

relativas aos princípios que norteiam a organização dos currículos dos cursos de graduação, 

que são: 

       Flexibilização: sistema integrado e flexível, articulado ao ensino, pesquisa e extensão, 

permitindo trajetórias e liberdade de escolha aos envolvidos no processo.  

       Contextualização: processo de articulação, diálogo e reflexão entre teoria e prática, 

incluindo a valorização do conhecimento extra escolar do aluno (práticas sociais e mundo do 

trabalho).  

       Competência: capacidade do docente e do discente de acionar recursos cognitivos, visando 

resolver situações complexas.  

       Problematização: processo pedagógico desenvolvido por meio de situações problema, com 

vistas à elaboração de conhecimentos complexos. 

       Interdisciplinaridade: processo de intercomunicação entre os saberes e práticas 

necessários à compreensão da realidade ou objeto de estudo, sustentando-se na análise crítica 

e na problematização da realidade. 

       O curso de Física terá como princípio  filosófico a formação sócio educacional para o 

exercício da cidadania, alicerçado na visão de homem e de realidade centrados na livre 

expressão do pensamento e da ação.  

       O Curso de Física, como parte integrante e integradora desse contexto, tem a função de 

contribuir na formação de seres humanos como profissionais interativos e transformadores 

capazes de conquistar e exercer a cidadania. Para isso deverão ser priorizadas as relações 

humanas com respeito, fortalecendo o diálogo permanente, em que os interesses sociais 

estejam acima dos individuais. Implica na inserção dos sujeitos em uma sociedade almejada e 
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defendida pela Unesc como: democrática, igualitária, justa e ecologicamente integrada às 

diferentes formas de participação dos cidadãos.  

       Como profissional da educação, seu compromisso principal é atuar com ética e 

compromisso, tendo em vista a construção dessa sociedade justa e igualitária, conhecendo e 

respeitando as questões atinentes à ética, estética, solidariedade e ludicidade, no contexto do 

exercício profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática 

educativa   

       Ao transitar entre o conhecimento teórico e a realidade cotidiana caberá ao Licenciado em 

Física, problematizar em suas múltiplas dimensões, as experiências e vivências dos sujeitos no 

contexto sócio educacional,  estabelecendo relações e sugerindo caminhos teórico-práticos 

capazes de explicar/modificar a realidade social. 

       Deverá, portanto, ser um profissional com sólido fundamento teórico, propositivo e 

capacitado para o trabalho docente, capaz de: construir e oportunizar a construção de 

conhecimentos científico-tecnológicos do campo educacional, em contextos escolares e  não-

escolares .  

       Isso implicará não só compreender a história e o processo de ensino-aprendizagem em 

Física e o contexto sócio educacional em que está inserido como também identificar as 

mediações, demandas e respostas que devem ser construídas para que as transformações 

sócio educacionais  possam vir a ocorrer.  

       Neste contexto concorda-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP 1, de 18/02/02) em seu Art. 3º, ao referir-

se aos princípios norteadores que fundamentam a formação profissional e que agregamos ao 

presente projeto pedagógico:  

I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, 

tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar 

àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se 

espera;  
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b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 

valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em 

uso capacidades pessoais;  

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências;   

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o 

diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências 

a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias.  

III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o 

processo de construção do conhecimento. 

       Para isso, o projeto pedagógico e a estrutura curricular de curso devem contemplar: A 

docência, como a base comum da formação profissional do professor de Física; O conteúdo 

específico de Física, concentrado na Física Clássica e Física Moderna ou Contemporânea; 

Aprofundamento do conhecimento pedagógico com aumento significativo de disciplinas de 

caráter didático e metodológico, comuns aos cursos de licenciatura da Unesc; O estudo nas 

diversas disciplinas com foco teórico e experimental. 

       A adoção desses princípios fará com que o docente em Física obtenha sua formação sócio 

educacional alicerçada nos aspectos teórico-metodológicos, comprometidos com: .os valores 

estéticos, políticos e éticos inspiradores da sociedade democrática; à compreensão do papel 

social da escola; o domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em 

diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar; o domínio do conhecimento 

pedagógico; o conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento 

da prática pedagógica;  gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 

 

5.2 Princípios metodológicos  

 

A UNESC compreende o currículo como um processo dinâmico resultante de interações 

diversas, estabelecida por meio de ações didáticas com interfaces políticas, administrativas e 

econômicas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação direcionam a 

reflexão para a reestruturação curricular. A formação de profissionais exige que estes possuam 
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habilidades e competências de modo que estes possam se refletir em atividades de cunho 

individual e/ou coletivo.  

A atualização curricular leva em conta principalmente as diretrizes curriculares para a 

formação bem como as necessidades locais e regionais. A reflexão sobre a reforma curricular 

também pressupõe uma ampla discussão da organização de práticas que envolvem a educação 

e o seu processo. O professor, de acordo com a sua realidade na sala aula e a posição dos 

acadêmicos frente ao currículo que está sendo desenvolvido na sua formação, são também 

indicadores para a atualização curricular. Todo este movimento se reflete nos estudos dos 

colegiados dos cursos derivando daí as proposições de alteração curricular.  

           A matriz curricular está, assim, voltada para a construção de conhecimentos e para o 

desenvolvimento de competências e atitudes, além de utilizar-se de uma metodologia interativa, 

dinâmica, participativa e investigativa.  

             Um dos princípios que orientam a proposta curricular e que tem sido trabalhado com 

muita dedicação no curso de Física da UNESC é garantir a possibilidade de trabalho 

interdisciplinar. A gestão do curso faz papel de mediador nas articulações desenvolvidas entre 

os docentes e as disciplinas ministradas, visando à construção de projetos temáticos que 

permitam o desenvolvimento de alternativas de trabalho para a formação dos profissionais.  

           Além da interdisciplinaridade, o curso entende a necessidade de manter um diálogo 

constante com a sociedade, com as organizações e com os profissionais da área para garantir 

que se contemplem ações voltadas ao cumprimento da contextualização, da problematização e 

do desenvolvimento das competências demandadas pelo mercado.  

Fica claro, ainda, a necessidade de revisão e atualização das práticas de ensino 

buscando estratégias que levem a compreensão e o desenvolvimento dos saberes por parte 

dos educandos. As práticas utilizadas podem ser as mais diversas, desde aulas expositivas 

contextualizando situações práticas até seminários, visitas técnicas entre outras que 

demonstrem eficiência na apropriação do conhecimento e, também, no desenvolvimento de 

habilidades voltadas a autogestão e a gestão do trabalho em equipe. 
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6 OBJETIVOS DO CURSO 

 

Objetivo Geral 

 Formar profissionais em Física – Licenciatura - para atuar como educadores na 

Educação Básica, capacitados a: desenvolver, de forma pedagogicamente consistente, o 

ensino da Física Clássica e Contemporânea, valorizando a sua interação com as ciências 

afins, o mundo tecnológico, os determinantes  e as implicações sociais daí decorrentes, com 

a função social de preparar os seus alunos para o exercício consciente da cidadania. 

 

    Objetivos Específicos 
  
        O curso terá como objetivos específicos habilitar os profissionais em Física a serem 

capazes de:  

 Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, familiarizando-se com as áreas 

clássicas e contemporâneas; 

 Descrever e explicar fenômenos naturais, as técnicas laboratoriais, os processos e 

equipamentos tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais 

concernentes à produção e aplicação do conhecimento em Física;  

 Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais ou 

teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou 

matemáticos apropriados; 

 Elaborar e realizar projetos de pesquisa em Física que possibilitam a apropriação de 

conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 Analisar e avaliar os livros didáticos e paradidáticos de Física; 

 Identificar o contexto socioeconômico, político e administrativo da escola e os fatores do 

processo ensino-aprendizagem de Física promovendo uma maior interação entre o 

conhecimento técnico científico e o cotidiano da escola; 

 Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional 

específica, participando de debates, seminários, atividades extraclasse que envolvam o 

conhecimento não compartimentado visando a estreitar os vínculos entre diversos 

cursos da universidade e de outras instituições; 
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 Planejar, desenvolver e adaptar materiais didáticos de Física, utilizando textos, artigos, 

livros, imagens e formalismo de modo equilibrado, recursos tecnológicos diversos, 

roteiros de laboratório, demonstrações e simulações com auxílio de  computadores e 

redes, identificando os elementos relevantes e às estratégias adequadas ao processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, 

compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes 

contextos sócio-políticos, culturais e econômicos. 

 

7 PERFIL DO EGRESSO 

 

O curso de graduação em Física - Licenciatura - tem como concepção a formação de 

físico-educador, com formação didático-pedagógica e dominador de métodos científicos que 

integra teoria e prática associada à ação-reflexão-ação, contribuindo na sua formação de 

pesquisador. O curso de Graduação em Física, como parte integrante e integradora do contexto 

sociocultural, político e econômico em que está inserido, terá como função a de contribuir na 

formação de profissionais educadores interativos e transformadores, capazes de conquistar e 

exercer a cidadania com ética e comprometidos com educação.  

Em uma sociedade em rápida transformação, surgem continuamente novas funções 

sociais e novos campos de atuação, colocando em questão os paradigmas profissionais 

anteriores, com perfis já conhecidos e bem estabelecidos. Dessa forma, o desafio do curso de 

Graduação em Física é propor uma formação, ao mesmo tempo ampla e flexível, que 

desenvolva habilidades e conhecimentos necessários às expectativas atuais e capacidade de 

adequação a diferentes perspectivas de atuação futura.  

Para qualificar adequadamente o discente a ser formado será necessário possibilitar ao 

mesmo o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes que o habilitem como 

profissional e cidadão. Desta forma o ensino, a pesquisa e a extensão deverão ser instrumentos 

eliciadores desse processo. 

A aprendizagem será, pois, entendida como um processo de construção permanente em 

que o conhecido, interagindo com o novo, provocará transformações significativas tanto no 

sujeito que aprende como no meio em que este está inserido.  
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Nesse processo, far-se-á necessário priorizar as relações humanas como respeito e 

solidariedade, fortalecendo o diálogo permanente em busca de uma sociedade mais igualitária 

e inclusiva, onde o compromisso social da coletividade esteja acima de interesses puramente 

pessoais ou individuais. 

Para dar consistência a esses princípios, a estrutura curricular que se propõe deverá 

permitir o repensar crítico dos conteúdos e mecanismos necessários à intervenção profissional 

nos processos educativos de forma coerente, dinâmica e flexível, garantindo assim uma 

formação de qualidade teórico-ético-política e cultural. 

As competências e habilidades serão desenvolvidas por meio de estudo, análise, 

experimentação, oficinas, laboratórios, viagens de estudo, entre outros, oportunizando ao futuro 

docente em Física as ferramentas teórico/práticas e éticas para realizar com qualidade e 

satisfação a sua função. Os discentes contarão também com Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, AVA, onde os professores postam conteúdos, realizam momentos on line 

interativos de estudo, apresentam resultados das avaliações e outras formas de auxiliar na 

solução das dificuldades apresentadas. O diário on line, com acesso possibilitado ao acadêmico 

dará ao mesmo a condição de acompanhar seu desempenho e verificar os itens merecedores 

de correção ou de realce.  

Os procedimentos institucionais, as metodologias e os conteúdos deverão caminhar 

então na mesma perspectiva das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Física e que o 

Parecer N.º: CNE/CES 1.304/2001 estabelece núcleos que se integram e se completam, a partir 

de perfis específicos, tomados como referencial para o delineamento da formação em Física, 

em função da diversificação curricular proporcionada através de módulos sequenciais 

complementares ao núcleo básico comum, que são: Físico – pesquisador; Físico – educador; 

Físico – tecnólogo; Físico – interdisciplinar.  

O curso de Graduação em Física da Unesc, contempla a formação do Físico – 

educador. Segundo as Diretrizes Curriculares o Físico-educador dedica-se preferencialmente à 

formação e à disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da 

atuação no ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação científica, como 

vídeos, “software”, ou outros meios de comunicação.  

O perfil esperado é de um profissional com uma sólida formação em Física, dominando 

os seus aspectos conceituais, como os históricos e epistemológicos e em Educação, de forma a 



 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

42 

dispor de elementos que lhe garantam o exercício competente e criativo da docência nos 

diferentes níveis do ensino formal, com domínio dos aspectos nos espaços não formais, 

atuando tanto na disseminação dos conhecimentos desenvolvidos pela Física enquanto 

instrumento de leitura da realidade e construção da cidadania, como na produção de novos 

conhecimentos relacionados ao seu ensino e a sua divulgação.  

As Diretrizes Curriculares para os cursos de Física, definem o perfil geral dos formados 

como: “O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que, apoiado em 

conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz de abordar e tratar problemas 

novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas formas do saber e do 

fazer científico ou tecnológico. Em todas as suas atividades a atitude de investigação deve estar 

sempre presente, embora associada a diferentes formas e objetivos de trabalho”. 

A formação do Físico nas Instituições de Ensino Superior, segundo as  Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Física (PARECER N.º: CNE/CES 1.304/2001) deve levar em 

conta tanto às perspectivas tradicionais de atuação dessa profissão, como novas demandas 

que vêm emergindo nas últimas décadas., promovendo o desenvolvimento das competências 

essenciais desses profissionais: 

1. Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado com suas 

áreas clássicas e modernas;  

2. Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em 

termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais;  

3. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais ou 

teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos 

apropriados;  

4. Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional 

específica; 

5. Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade 

social, compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes 

contextos sócio-políticos, culturais e econômicos.  

O desenvolvimento das competências citadas acima, está associado ao 

desenvolvimento de habilidades básicas, a serem complementados por outras competências e 
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habilidades mais específicas, segundos perfis de atuação desejados. As habilidades gerais que 

devem ser desenvolvidas pelos formandos em Física, são: 

1. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos naturais;  

2. Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de 

medições, até à análise de resultados; 

3. Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de 

validade; 

4. Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução 

elaborada e demorada; 

5. Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de 

procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados; 

6. Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem 

computacional; 

7. Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em 

medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais); 

8. Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber 

,tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas; 

9. Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como 

relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras. 

Para o Físico-educador são também habilidades e competências específicas 

necessárias de serem desenvolvidas: O planejamento e o desenvolvimento de diferentes 

experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias 

adequadas; A elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, 

identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais. 

A formação do Físico-educador deve incluir vivências que vão tornando o processo 

educacional mais integrado. Dentre elas, pode-se citar: realização de experimentos em 

laboratórios; experiência com o uso de equipamento de informática; elaboração de pesquisas 

bibliográficas com identificação e localização de fontes de informação relevantes; contato com 

ideias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências, através da leitura de textos básicos; 

oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um dado assunto 
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através de, pelo menos, a elaboração de um artigo, comunicação ou monografia; participação 

na elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino. 

Portanto, uma vez formado, o licenciado em Física deverá ser capaz de desenvolver 

como competências e habilidades essenciais:  

Dominar os princípios e conceitos gerais e fundamentais da Física, nas áreas clássicas 

e contemporâneas, das didáticas e das suas respectivas metodologias com vistas a conceber, 

construir e administrar situações de aprendizagem e de ensino;  

Atuar como físico-educador em todos os espaços e ambientes da educação básica para 

o qual é licenciado, realizando seu trabalho com qualidade, de forma crítica e reflexiva, com 

qualificação para o exercício profissional com base no rigor científico e intelectual e pautado no 

princípio ético, tendo responsabilidade em suas ações.  

Atuar como físico-educador nos espaços e ambientes não-formais como os programas 

de educação popular, educação de jovens e adultos, de divulgação em diferentes mídias e na 

formação continuada dos professores das series iniciais, articulando-se nos movimentos sócio 

culturais da comunidade, em geral, assim como especificamente em sua categoria profissional.  

Planejar e desenvolver ou adaptar materiais didáticos de Física, utilizando textos, 

artigos, livros, imagens e formalismo de modo equilibrado, roteiros de laboratório, 

demonstrações e simulações com auxílio de  computadores e redes, identificando os elementos 

relevantes e às estratégias adequadas ao processo de ensino e aprendizagem; 

Contribuir com o desenvolvimento e aperfeiçoamento do projeto pedagógico da 

instituição em que atua de maneira coletiva e solidária, interdisciplinar e investigativa. 

Estabelecer diálogo entre a sua área e as demais áreas do conhecimento relacionando o 

conhecimento científico e o contexto  social, desenvolvendo e aprimorando suas práticas 

educativas e propiciando aos seus alunos a percepção da abrangência dessas relações; 

Ser capaz de estudar, pesquisar, esclarecer e intervir, profissional e 

academicamente, no contexto específico e histórico-cultural, a partir de conhecimentos de 

natureza técnica, científica e cultural, contribuindo com a sua formação de físico-pesquisador.  

Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que os possibilitem compreender, 

analisar e gerenciar as relações internas aos processos de ensino e aprendizagem assim como 

aquelas externas que os influenciam. 
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Dominar o processo de construção do conhecimento em Física, assim como o processo 

de ensino desta ciência, articulando ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento 

em ensino de física  e na sua prática pedagógica;  

Aprender de forma autônoma e contínua, mantendo atualizada sua cultura geral, 

científica, pedagógica e sua cultura técnica específica;  

Coordenar ações de diversas pessoas ou grupos e dominar habilidades básicas de 

comunicação e cooperação;  

Desenvolver sua atuação profissional com ética e consequente responsabilidade social, 

respeitando direitos individuais e coletivos, diferenças culturais, políticas e religiosas e 

comprometendo-se com a preservação da biodiversidade. 

O Curso de Licenciatura em Física compreende conteúdos, atividades e práticas que 

constituem base consistente para a formação do professor capaz de atender ao perfil descrito 

acima.  

A matriz curricular será, pois, oferecida, com base nos eixos fundamentais da formação 

do Físico-educador, acima descritos, contemplando também as disciplinas obrigatórias 

institucionais conforme Resolução n. 12/2008/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. 

Certamente com esta configuração se objetivará a melhor preparação profissional do formado, 

permitindo que ele possa vir a exercer as atribuições que lhe são atribuídas.  

A organização do currículo comprometer-se-á ainda com os princípios institucionais para 

a graduação descritos na Resolução n. 05/2008/CONSU, assim constituídos:  

 Flexibilização: sistema integrado e flexível, articulado ao ensino, pesquisa e 

extensão, permitindo trajetórias e liberdade de escolha aos envolvidos no processo. 

 Contextualização: processo de articulação, diálogo e reflexão entre teoria e 

prática, incluindo a valorização do conhecimento extra escolar do aluno (práticas sociais e 

mundo do trabalho). 

 Competência: capacidade do docente e do discente de acionar recursos 

cognitivos, visando resolver situações complexas. 

 Problematização: processo pedagógico desenvolvido por meio de situações 

problema, com vistas à elaboração de conhecimentos complexos. 

 Interdisciplinaridade: processo de intercomunicação entre os saberes e práticas 

necessários à compreensão da realidade ou objeto de estudo, sustentando-se na análise crítica 
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e na problematização da realidade. 

Toda a dinâmica pedagógica do Curso de Graduação em Física estará, pois, voltada 

para a construção de conhecimentos e para o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes relacionadas à área afim, utilizando metodologia interativa, dinâmica, participativa e 

investigativa.  

 

8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

8.1 Estratégias de implantação do currículo 

        O curso conjuntamente com a Instituição proporciona aos alunos a integração com as 

Políticas de Educação voltadas a movimentos sociais, culturais e de conhecimento sobre as 

raízes e antecedentes da região. 

        Para atender o que preconiza a Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012 o Curso faz 

opção pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente. Nas disciplinas de Produção e Interpretação de Textos, Filosofia e Gestão 

de Processos Educativos são trabalhados textos que possibilitam aos acadêmicos aprimorar 

seus  conhecimento para a Educação em Direitos Humanos. 

O evento Maio Negro na UNESC, é periodicamente realizado já há 11 anos e que teve 

sua recente última edição em 2013, o XI Maio Negro 

(http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/).  É uma iniciativa que tem como 

proponentes o Curso de História da UNESC, a ONG ACR - Anarquistas Contra o Racismo e a 

Unidade Acadêmica de Humanidades Ciências e Educação - UNAHCE. Tem como público alvo 

a comunidade da UNESC (estudantes, docentes, funcionários e gestores), movimentos sociais 

de Criciúma e região, professores da rede municipal, estadual e particular de ensino, 

comunidade em geral, sindicatos, estudantes e educadores de faculdades da região, Ong´s e 

Entidades Estudantis. 

A Lei Federal 10.639/03 abriu uma ampla fronteira para o ensino e a aprendizagem de 

tudo o que diz respeito à história do continente africano e da população negra no Brasil. No 

entanto, o país ainda carece de material didático, formação de professores e reflexões 

pertinentes sobre a história da África e dos africanos. Nesse sentido, o MAIO NEGRO abre uma 

perspectiva inovadora para pensar, reconhecer e reconstruir a história dos africanos desde uma 

perspectiva interna àquele continente e os reflexos da dispersão de africanos pelo mundo, 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/
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principalmente, o Brasil. A África antes dos colonizadores nos mostra que são muitas Áfricas 

que se apresentam aos nossos olhos: a África “branca” e a África “negra”; a África islâmica e a 

África tradicional; a África Mediterrânica; a África subsaariana e África tropical. Mas em todas 

estas Áfricas, o que vemos são povos autônomos, com costumes e instituições próprias, 

senhores de seus destinos, donos de sua história. 

Nas edições dos eventos, os professores e os estudantes de toda a UNESC, tem a 

oportunidade de conhecer a outra África que não aquela estereotipada e fixa à natureza 

prodigiosa do continente, geralmente retratada nos livros e nos meios de comunicação.  Uma 

história dinâmica, com sons e imagens, que representam reis, rainhas e seus reinos, rotas de 

comércio, pessoas portadoras de conhecimento, religiosidade e sentimentos, enfim, uma 

história muito rica em todos os sentidos e em contato contínuo com os outros continentes 

conhecidos naquela época.  

Por outro lado, vários aspectos da afro descendência que sobreviveram no Brasil e que vão 

muito além do samba, da capoeira, do carnaval e da religiosidade de matriz africana são 

bastante explorados. Isto tem grande relevância acadêmica e cultural formativa, pois foram 

mais de cinco milhões de africanos que foram transportados para o Brasil de forma compulsória 

e que aqui criaram meios de sobrevivência e formas de inserção social, cultural e política. 

Nesse sentido, tivemos os jornais da imprensa negra, os intelectuais negros, as organizações 

políticas e culturais e, recentemente, as conquistas das ações afirmativas e as terras das 

comunidades remanescentes de quilombos.  

As temáticas das africanidades e das afro descendências, diretamente ligadas aos 

estudos da diáspora africana, cada vez mais ocupam os corações e mentes, primeiramente dos 

pesquisadores, e hoje de todos os interessados pelo tema. A partir de uma concepção do 

“Atlântico negro”, proposta pelo sociólogo inglês Paul Gilroy, começou-se a pensar no oceano 

como uma via de mão dupla que trazia não apenas pessoas e mercadorias mas também 

concepções de mundo, culturas  e pensamentos. É uma outra concepção da construção do 

conhecimento que passa a dar uma relevância ao que se produziu na outra margem, o 

continente africano deixa de ser apenas fornecedor de mão de obra para a construção do novo 

mundo e se torna também protagonista da nossa história. 

Tem como objetivo principal “aprofundar e subsidiar educadores/as, instituições 

escolares/ educacionais acerca de questões pertinentes a Lei 10.639/ 2003, proporcionando o 
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acesso efetivo deles às principais discussões que tem ocorrido em âmbito estadual/ nacional 

acerca das questões relacionadas à pesquisa e o ensino afro nos currículos escolares”. 

Como objetivos secundários o Maio Negro busca: Divulgar as ações e a produção de 

conhecimentos relacionados à negritude, cultura e educação  afro em Criciúma e região; 

Estimular a reflexão sobre as discussões que estão acorrendo a nível nacional acerca do 

assunto; Proporcionar a troca de experiências entre educadores, estudantes, pesquisadores e 

comunidade em geral; Auxiliar e subsidiar, as iniciativas de instâncias educacionais da região 

que estejam implantando projetos que levem em conta a questão da educação afro e indígena, 

bem como, incentivar o início de desenvolvimento de projetos em unidades educacionais que 

não o tenham; Trazer para a Instituição as discussões que estão sendo feitas nas universidades 

do Brasil e na sociedade em geral; Sensibilizar a sociedade criciumense para a importância do 

efetivo desenvolvimento da referida temática nos currículos escolares; Apresentar materiais 

didáticos que ampliem a discussão em sala de aula acerca do assunto. Na Figura 1 esta a 

representação do Folder do evento.  

 
 Figura 1 - Folder do XI Maio Negro na UNESC 
 

 
                        Fonte: Maio Negro da UNESC (2013) 
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Fonte: Maio Negro da UNESC (2013) 

 

Em relação à Cultura Indígena, a UNESC conta com o evento “Semana Indígena da 

UNESC: História e Cultura do Povo Guarani” 

No Brasil e na América de um modo geral, a história dos povos indígenas ainda é uma 

realidade desconhecida pela maioria da população. No meio escolar e acadêmico, o uso do 

termo “índio” no sentido genérico continua sendo uma prática cotidiana. Conhecemos muito 

mais sobre a realidade histórica da Europa ocidental do que a história dos diversos povos 

nativos do continente americano. 

Conhecer a história e a cultura dos povos indígenas da América não é uma simples 

atividade de ensino e pesquisa para suprir uma lacuna ignorada pela educação e pela História; 

é uma possibilidade de “um conhecer” para vislumbrarmos um novo modo de vida no Planeta. 

Hoje mais do nunca, não são os povos indígenas que precisam de mais um tipo de política de 

proteção ou ajuda, é a sociedade moderna do homem branco ocidental que precisa enfrentar o 

dilema crucial da Caixa de Pandora, do capitalismo globalizado que está devorando o planeta 

num ritmo acelerado. Conhecer a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil e da 

América pode significar o inicio de uma libertação cultural. 
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 A Semana Indígena da UNESC tem por objetivo fomentar as discussões acerca da 

importância da valorização e preservação da história, das culturas e do legado das populações 

indígenas como elemento essencial para a construção das identidades sociais dos diversos 

grupos que formaram o continente americano. Na Figura 3 a representação do folder do evento. 

 

Figura 3 - Folder do Evento I Semana Indígena da UNESC 
 

 
Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 
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Palestra de Indígena Guarani para Acadêmicos, Docentes e Funcionários na I Semana 
Indígena da UNESC 
 

 
- Entrevista com Indígena em Socialização com Escolares da Região, Docentes, 

Discentes e Funcionários na UNESC 
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Entrevista com Indígena em Socialização com Escolares da Região, Docentes, 

Discentes e Funcionários na UNESC 

 

- Relato de Vida de Indígena para Escolares da Região, Docentes, Discentes e 
Funcionários na UNESC 
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O Setor de Arqueologia do Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da 

UNESC/ I-PAT / I-PARQUE, oferece prestação de serviços para o licenciamento arqueológico 

de áreas que sofreram algum tipo de impacto. Conta com equipe e laboratório especializados e 

com o suporte de outros setores do I-PARQUE. Na Figura 8 a atuação em campo do setor de 

arqueologia da Unesc. 

O Setor de Arqueologia desenvolve, entre outras, as seguintes atividades: 

diagnóstico prévio; levantamento arqueológico; salvamento arqueológico; análise de material; 

educação patrimonial; guarda de material e endosso institucional. 

Realiza também serviços para obras de usinas hidrelétricas, pequenas centrais 

hidrelétricas, rodovias, áreas de extração mineral, empreendimentos imobiliários, linhas de 

transmissão, instalação de dutos, indústrias, aeroportos e portos. 

Conta com equipe formada por Arqueólogo Coordenador, Arqueólogos, Vários 

Assistentes em Arqueologia, Biólogos, Geógrafos, Historiador e Zooarqueólogo. 

Alguns exemplos de projetos do Setor de Arqueologia da UNESC com relação com 

a cultura indígena e o patrimônio cultural indígena: “Projeto de Pesquisa intitulado “Programa de 

Salvamento Arqueológico na Jazida de Argila de Vargem Grande II”, no município de Lauro 

Müller/SC”; “Projeto de Pesquisa intitulado “Programa de Salvamento Arqueológico na Jazida 

de Argila de Vila Maria”, no município de Nova Veneza/SC”; “Projeto de Pesquisa intitulado 

“Monitoramento Arqueológico da área de intervenção da Rede de Distribuição de Gás Natural - 

ramal de expansão entre os municípios Maracajá e Araranguá - SC”. Outras informações na 

home page do setor (http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/). 

A importante inserção regional do Setor de Arqueologia da UNESC levou a 

instituição a sediar em 2013 a IX Jornada de Arqueologia Íbero-Americana 

(http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808). 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808
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Atuação do Setor de Arqueologia 

 

                    Fonte: Setor de Arqueologia da UNESC (2013) 

 

No Curso de Física as dimensões previstas em resoluções federais que configuram 

requisitos legais sobre a cultura afro-brasileira e indígena, bem como das políticas ambientais 

são vivenciadas pelos acadêmicos desde as primeiras fases do curso, que são contempladas 

nas disciplinas de Metodologia Científica e da Pesquisa onde são aplicados textos com as 

temáticas para a elaboração de resumos, artigos e debates sobre as pesquisas das referidas 

temáticas na educação básica. Na disciplina de Filosofia são promovidas discussões, que 

promovem o interesse, e a socialização de como são tratados os temas relacionados a cultura 

indígena e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas da região onde a Unesc  tem forte 

atuação. Na disciplina  Políticas, Normas e Organização da Educação Básica também são 

abordadas as temáticas com relação as leis federais que foram instituídas , desta maneira 

colocando os acadêmicos de como devem abordar essas temáticas futuramente quando 

ingressarem no quadro do magistério no ensino médio. Com a disciplina Gestão de Processos 

Educativos o professor trabalha também como as concepções, políticas e práticas dos temas 

em questão devem ser tratados para o fortalecimento dos processos educativos. 
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Considerando a Lei nº 9.795/1999, que indica  “A educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidade do processo educativo, em caráter formal e não 

informal”, trabalha-se com a prática que a educação ambiental será desenvolvida como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente. Pretende-se através de um trabalho 

transversal no curso trabalhar esta temática na disciplina de  Gestão de Processos Educativos, 

na Semana de Meio Ambiente da Unesc, palestras, ações coletivas, nas práticas do Estágio 

Obrigatório e outras. Na Unesc já ocorre o processo de coleta seletiva do lixo e coleta de águas 

das chuvas. 

 É enfatizada para todos os acadêmicos e professores que compõe o colegiado do 

Curso de Física, a importância das Políticas de Educação, incentivando-os  a participar de 

cursos de capacitação internos e externos a Instituição e de reuniões de colegiados, para que 

possam debater os temas relacionados a cultura indígena e afro-brasileira e as políticas 

ambientais para aplicá-las de modo transversal, contínuo e permanente. 

 A vinculação entre uma universidade e a região em que está inserida é profunda, 

mesmo que não percebida imediata e diretamente. A Universidade não determina os rumos de 

uma sociedade, mas exerce uma influência inegável e considerável sobre ela. De alguma forma 

a Universidade e o que ela produz se unem ao conjunto de forças que compõe o todo da 

sociedade e se irradiam de forma sistêmica na cidade, na região, no Estado, nos cenários 

nacional e internacional.  

 As inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão por onde passam centenas de 

professores e milhares de acadêmicos a cada semestre são desenvolvidas com reflexos em 

todos os segmentos sociais. Mas o que diferencia e imprime qualidade no que é feito é o 

direcionamento filosófico, a concepção política e pedagógica, a visão de mundo subjacente. 

Além da produção e socialização de conhecimento e tecnologia, uma universidade está sempre 

produzindo mentalidades, atitudes, valores, concepções, visão de mundo e sociedade.  

 Dessa forma, ética, estética, cultura, valores humanos, senso de justiça e 

responsabilidade social, qualidade de vida, visão de economia, tecnologia, meio ambiente, 

sustentabilidade e tantos outros conceitos e virtudes são prerrogativas que exigem um 

posicionamento institucional e a ela são inerentes. Aliás, todos estes conceitos citados acima de 

fato compõem o meio ambiente no seu sentido mais amplo e profundo como totalidade que une 



 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

56 

o dentro e o fora do ser humano e podem com facilidade se inserir como tema transversal ao 

campo ambiental em todos os cursos. 

 Não é tarefa fácil manter uma coerência entre as suas intencionalidades, princípios 

filosóficos, políticos e pedagógicos e suas ações no cotidiano da Instituição. Afinal, são dezenas 

de cursos de graduação, milhares de alunos da região e de diversas partes do país, alunos 

estrangeiros, centenas de professores com especialidades diferentes, gestores com 

concepções e correntes diversas, muitas vezes contrastantes e até conflitantes, mas que 

devem sempre buscar o diálogo e a complementaridade.  

 E esse diálogo, essa busca pela unidade ainda que na diversidade são facilitados e se 

tornam possíveis com a fundamentação, a solidez e a clareza da Missão Institucional. É em 

torno dela que devem gravitar as ações, os projetos, os programas e as políticas que compõem 

o ser e o fazer institucionais. É pela Missão que se definem as repercussões, irradiações, 

influências e realizações da universidade na realidade externa. É pela predominância da Missão 

na paisagem mental que se encontram vieses de encaixe para a questão ambiental em 

qualquer de suas infinitas concepções e dimensões. 

Por exemplo ao direcionarmos nosso trabalho para a  Vida e a Cidadania. Isso no 

sentido do desenvolvimento e formação das pessoas e sua crescente conscientização para a 

qualificação das relações interpessoais e da sociedade com a Natureza. Desenvolver os valores 

humanos essenciais é fundamental para a superação dos principais desafios que ora se 

apresentam. Nesse sentido, responsabilidade social e sustentabilidade passam a ter um 

entendimento sistêmico, pois tudo está interligado. Sendo assim, natureza e sociedade mantêm 

uma relação de interdependência e reciprocidade.  

O ambiente de vida, do ponto de vista sistêmico, começa dentro de nós, em nossa 

dimensão biológica. Nossa saúde é o indicador da qualidade desse ambiente interno. Como 

nos alimentamos, dormimos, bebemos água, desintoxicamo-nos, praticamos atividades físicas, 

entre outras coisas, tudo isso determina algum grau de qualidade biológica. E essa dimensão 

está relacionada a outra, ainda interna e individual: a nossa dimensão psíquica, na qual 

gravitam nossos pensamentos e sentimentos. O indicador de qualidade dessa dimensão do 

ambiente de vida é o estado de bem-estar, de paz e de tranquilidade que podemos vivenciar. 

Devemos cuidar também do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, saber o que 

estamos sentindo, não alimentar as emoções destrutivas e desenvolver as positivas. 
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Essas duas dimensões intimamente relacionadas se estendem para a próxima dimensão 

do ambiente de vida: a dimensão social. O indicador de qualidade dessa dimensão é a 

maneira como nos relacionamos com os outros. O outro é diferente, desafia-me, causa-me 

reações. Mesmo assim, é preciso manter o bem-estar e a paz pessoal ante os constantes 

desafios e tensões do dia a dia. Nesse contexto, percebemos que a paz que buscamos não é 

uma contingência externa, mas se desenvolve dentro de nós como resultado do 

autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço mais eu tenho condições para compreender o 

outro. Mais condições tenho para me corrigir e melhorar. Cresce a importância do exercício dos 

valores humanos como compreensão, paciência, transparência, lealdade, confiança, 

persistência, paz e não violência, entre tantos outros. Esse exercício é que promove a 

qualificação e o desenvolvimento pessoal, do ponto de vista emocional, gerando equilíbrio; e 

também por decorrência social com o outro e com a sociedade, onde a resolução de conflitos 

se baseia na dialética, na interatividade, na integração dinâmica e onde a ética e o bem comum 

devem se sobrepor aos interesses pessoais.   

São essas três dimensões profundamente inter-relacionadas que definem a qualidade 

da próxima dimensão do ambiente de vida: a dimensão natural planetária. Pela consciência 

da interdependência, pela busca da justiça social e da solidariedade coletiva, pela expansão da 

ética para bioética, ecoética e cosmoética expandimos também nossa consciência de 

pertencimento em relação à natureza e de nossa mais vital dependência: tudo o que temos, 

sabemos e desenvolvemos de alguma maneira vem da natureza. Antes de sermos seres 

econômicos, somos seres ecológicos, feitos de água, terra, fogo e ar. Se temos capacidade de 

criar uma segunda natureza engendrando ambientes artificiais em busca de bem-estar e 

felicidade, isso também se deve aos recursos naturais. Nós é que somos feitos pela natureza. A 

Natureza nos é superior. Nós é que pertencemos a ela e não o contrário como temos pensado. 

Conscientes disso, devemos buscar soluções para os problemas de degradação social e 

ambiental gerados pelo nosso desconhecimento, ganância e falta de valores humanos. Novos 

modelos da física, da psicologia e da biologia apontam para o encontro com esses 

conhecimentos tão antigos para a humanidade e que agora temos a possibilidade de verificar 

cientificamente e promover, por necessidade de sobrevivência como espécie e sociedade 

organizada, as recuperações e preservações ambientais necessárias. 



 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

58 

 Como vemos, se considerarmos essa concepção sistêmica do ambiente de vida seu 

estudo, aprofundamento, pesquisa e extensão cabem com relativa facilidade em todos nossos 

cursos. Mas sabemos que levar nossa Missão Institucional às mais profundas conseqüências 

não é tarefa fácil. Todo crescimento e todo desenvolvimento necessitam de esforço e exercício. 

Podemos estar diante de uma nova utopia, mas é a utopia que nos faz sonhar. A utopia é o que 

nos faz ter horizontes, buscá-los e continuar caminhando na certeza de alcançá-los.  

A concepção pedagógica de um curso de graduação se materializa na organização 

curricular, na metodologia, na avaliação e na própria compreensão dos processos de 

aprendizagem e ensino. Entende-se que o ensino se constitui na intervenção do docente no 

processo de aprendizagem do aluno. Ao criar metodologias de ensino problematizadoras, o 

docente possibilita as condições para que o aluno aproprie-se com autonomia do conhecimento 

historicamente elaborado.  

A organização didático-pedagógica do curso apresenta matriz curricular abrangendo 

um núcleo de disciplinas comuns aos cursos de Licenciatura da Unesc, em harmonia com os 

elementos complementares que configuram o seu currículo pleno, propiciando a aquisição do 

saber de forma articulada. Esse núcleo tem por objetivo, oportunizar a formação para a 

docência sintonizada com os novos paradigmas da educação 

A metodologia de trabalho proposta no curso, busca iniciar a formação de um sujeito 

capaz de compreender sua práxis como uma ação contextualizada capaz de intervir 

socialmente por meio de seu trabalho. Para isso, cada uma das disciplinas propostas no 

currículo do curso deverá aprofundar seus conteúdos a partir dos questionamentos sobre a 

necessidade desta na formação do perfil de egressos do curso. Deve promover os estudos a 

partir e/ou no contexto social e cotidiano, respeitando os vários olhares (cultural, histórico e 

social) e assim, concretizar a proposta de trabalho por meio de uma metodologia de 

problematização. 

Este precedente cria as condições para que o professor rompa com o olhar unilateral 

e facetado da ação pedagógica, assumindo uma nova concepção de currículo, de 

aprendizagem e de ensino. O fazer interdisciplinar, planejado coletivamente e estudado com 

profundidade se constitui como a opção para minimizar a distância entre o ideal (teoria) e a 

prática (contexto real). Para isso será necessário estudar, investigar, refletir sobre a prática e 

aprofundá-la teoricamente.  



 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

59 

As práticas devem permear toda a formação do professor e não podem ficar 

reduzidas a espaços isolados, restritos ao estágio e desarticuladas do restante do curso. De 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação dos professores de Educação 

Básica, a Prática como Componente Curricular (PCC) consiste numa aproximação dos 

conhecimentos aprendidos nas diversas disciplinas com o campo de atuação da escola 

(RESOLUÇÃO n.04/2008/UNA HCE).  

A PCC deve transcender ao estágio supervisionado com o objetivo de promover a 

articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar. As práticas devem ser 

desenvolvidas com ênfase nos procedimentos de observação, reflexão, análise e registro, 

visando à atuação do acadêmico em situações-problema contextualizadas. Estas práticas 

podem ser mediadas com o uso de tecnologias da Informação e comunicação – computador, 

vídeo, narrativas orais e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras, 

estudo de casos e outros. 

Os momentos de discussão e reflexão, relevantes na formação dos acadêmicos, 

serão proporcionados por meio de Oficinas e de Seminários. As Oficinas serão os espaços de 

atividades práticas interdisciplinares, específicas das disciplinas, abordando os conteúdos, 

durante a realização dos mesmos. Os Seminários serão promovidos para estudos temáticos 

individualizados ou interdisciplinares e socialização dos projetos de pesquisa, possibilitando a 

troca de experiências dentro de temáticas comuns. 

As disciplinas de estágio terão um tratamento eminentemente pedagógico como 

estratégias de profissionalização que integram o processo de ensino-aprendizagem. O 

acadêmico em situação de estágio curricular age sobre o meio e recebe influência do mesmo, 

possibilitando sempre que necessário reelaborar seus conhecimentos ao trabalhar com 

conteúdos e métodos associados à realidade social, que permitem interferir e modificar esta 

mesma realidade. 

A metodologia de ensino a ser utilizada no curso integrará os elementos necessários 

ao processo de ensino e aprendizagem, proporcionando as condições necessárias ao 

aprendizado e desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores éticos, 

indispensáveis ao processo de formação técnica e humana. Nas ações pedagógicas poderão 

ser utilizados os recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unesc para comunicação, 

interação e socialização do conhecimento.  
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O ensino, a pesquisa e a extensão se constituem num tripé de ações em que se 

fundamenta uma universidade. Por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, será possível conhecer e acompanhar as inovações no campo da Física que, em 

geral, são de difícil compreensão pelos que ainda não dominam sua fundamentação teórica.  

A Unesc tem tão fortemente esta preocupação que, além do que se expressa 

regimentalmente, já aprovou suas políticas de ensino, de pesquisa e de extensão, 

estabelecendo os princípios e linhas prioritárias que orientam o trabalho docente e discente, 

objetivando formar um profissional competente, crítico e comprometido com os valores 

humanos, éticos e profissionais. 

As atividades de extensão buscarão envolver os acadêmicos com a comunidade 

e/ou com as instituições educativas. O curso de Física poderá oferecer serviços e/ou cursos de 

extensão devidamente coordenados por setor específico seguindo as normas estabelecidas 

pela Unesc. 

Em todas as disciplinas os alunos serão estimulados à criatividade e a desenvolver sua 

capacidade de interagir com os outros, manifestando com lógica, coerência e conteúdo suas 

ideias e posições. Esta experimentação, do apoio de docentes/supervisores e orientadores já 

previstos nas normativas institucionais, gerará com certeza melhores condições e dará maiores 

oportunidades para a realização do Estágio Curricular Obrigatório e o Trabalho Monográfico de 

Conclusão de Curso como resultado do Estágio Curricular. 

A matriz oferece ainda disciplinas optativas que se realizam a partir da procura dos 

estudantes de acordo com suas áreas de interesse que porventura não foram satisfeitas 

durante o percurso já estabelecido. Além da possibilidade de optar, individualmente, por 

qualquer disciplina que tenha relação com sua formação de professor de Física Licenciado de 

qualquer curso ou instituição, que deverá ser apreciada e validada pelo NDE do Curso de Física 

– é possível promover para toda a turma, a realização de uma das disciplinas na oitava fase ( 

8ª): Mecânica Quântica II , Mecânica Analítica, Teoria Eletromagnética, Modelagem 

Matemática, Métodos de Físico-Matemática e Introdução à Teoria da Relatividade. 

A inclusão das pessoas com deficiência/transtorno ou dificuldades específicas faz parte das 

Politicas de Ensino da UNESC, para assegurar a acessibilidade, a permanência e o sucesso 

dos acadêmicos no ensino superior, dispõe dos núcleos de psicopedagogias, núcleo de 

atendimento aos estudantes com deficiência/transtorno, núcleo das necessidades econômicas e 
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núcleo de estudos étnicos raciais, afro-brasileiros, indígenas e minorias (NORMA 

ADMINISTRATIVA 01/2015). 

Segundo as normas administrativas da PROGRAD nº 001/2015 e 001/2013, a IES se organiza 

para o aluno com deficiência ou mobilidade reduzida (art.8º, Decreto nº 5.296/04, Lei 10.098/00) 

e para atender, também, aos requisitos legais acerca da proteção dos direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista.  

Sobre a acessibilidade atitudinal e arquitetônica, para atender a estes possíveis perfis, o curso 

conta com salas de aulas em espaços seguros, adaptados ao acadêmico com deficiência ou 

mobilidade reduzida, como os cadeirantes. A Coordenação do Curso está localizada no andar 

térreo, que conta com rampa de acesso facilitado. As portas de todos estes espaços, bem como 

o piso, não possuem obstáculos, pois dão acesso sem barreiras físicas.  

Quanto à acessibilidade pedagógica, é preciso que sejam previstas ações que removam as 

barreiras de aprendizagem e, para isso, quando houver a necessidade, é possível a contratação 

de um segundo professor (LIBRAS, por exemplo), realizada junto ao DH e CPAE, quando 

devidamente comprovada a deficiência. A partir daí, após os trâmites burocráticos de 

contratação, é possível que o estudante seja acompanhado pelo segundo professor, um direito 

garantido em lei, respeitado por esta IES.  
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8.2 Perfil gráfico das disciplinas 

 

 
 

Representação do Desenho Curricular dos núcleos disciplinares necessários a formação 

do Físico Licenciado 

 

NÚCLEO DIMENSÃO ATIVIDADES CURRICULARES CH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FÍSICA 

FÍSICA I 60 

FÍSICA II 60 

FÍSICA III 60 

FÍSCA IV 60 

LIBRAS 30 

FÍSICA MODERNA E 90 
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BÁSICO 

CONTEMPORÂNEA 

OPTATIVA 60 

MECÂNICA QUÂNTICA I 90 

MECÂNICA GERAL 60 

INTRODUÇÃO A TERMODINÂMICA 60 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA FÍSICA 60 

  
 
 
 
MATEMÁTICA 

CÁLCULO I 60 

CÁLCULO II 60 

CÁLCULO III 60 

CÁLCULO IV 60 

CÁLCULO NUMÉRICO 60 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 
ELEMETAR 

60 

ÁLGEBRA LINEAR 60 

GEOMETRIA ANALÍTICA 60 

 QUIMICA QUÍMICA GERAL I 60 

QUÍMICA GERAL II 60 

  
 
 
 
PEDAGÓGICA 

INTRODUÇÃO À DOCÊNCIA EM 
FÍSICA 

30 

PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO 

60 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

30 

POLÍTICAS, NORMAS E 
ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

60 

FILOSOFIA 60 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA 
PESQUISA 

60 

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 60 

DIDÁTICA 60 

GESTÃO DE PROCESSOS 
EDUCATIVOS 

60 

PRÁTICA DE 
ENSINO COMO 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

 
 
 
FÍSICA 

FÍSICA EXPERIMENTAL I 30 

FÍSICA EXPERIMENTAL II 30 

FÍSICA EXPERIMENTAL III 60 

FÍSICA EXPERIMENTAL IV 60 

METODOLOGIA DO ENSINO DE 
FÍSICA I 

60 

METODOLOGIA DO ENSINO DE 
FÍSICA II 

75 

PESQUISA EM FÍSICA 60 

 QUÍMICA QUÍMICA EXPERIMENTAL 30 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 126 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 144 
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COMO 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

FÍSICA ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 144 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

FÍSICA ATIVIDADES ACADÊMICO 
CIENTÍFICO CULTURAIS 

200 

TOTAL GERAL 2.849 

 
 

8.3 Tecnologias de informação e comunicação  

 
             Para melhor acompanhamento do aproveitamento das atividades, ou mesmo para a 

sua execução, são utilizados o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Diário Eletrônico e 

Lousa Digital. Além disso, os acadêmicos possuem acesso ao Portal de Periódicos CAPES, 

ferramenta que amplia o acesso a informação científica.  

             A Resolução n° 09/2003 /CONSU, cria o Setor de Educação à Distância, SEAD. O 

Setor de Educação a Distância (SEAD) é uma unidade vinculada a Pró-Reitoria de UNESC, 

responsável pela  concepção, produção, difusão, gestão e avaliação de projetos e experiências 

inovadoras em Educação a Distância (EAD), que congrega uma equipe multidisciplinar 

representativa das diversas áreas de conhecimento. As ações do SEAD amparam-se nos 

pressupostos definidos no Marco Referencial e no Projeto Político e Pedagógico (PPP) da 

UNESC. O SEAD foi concebido em consonância com a missão da UNESC e implementado em 

função das necessidades sociais de formação e capacitação de profissionais de diversas áreas, 

utilizando as tecnologias de comunicação e informação como um recurso para o aprender à 

distância. Representa assim, uma estratégia da Instituição para democratizar o acesso e a 

permanência dos estudantes visando à melhoria da qualidade de educação. 

As estratégias de ensino deverão abranger técnicas individualizadas e integrativas, com 

a utilização de aulas expositivas e dialogadas, estudos dirigidos, dinâmicas de grupo, 

seminários e utilização de recursos audiovisuais e laboratoriais e Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TICs. Os professores ainda poderão oferecer atividade por meio do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA tais como: interagir via chats, fórum ou pelo Parla; organizar 

suas aulas e materiais usando o recurso da WebPage; publicar material didático, textos 

complementares, links, atividades; publicar as aulas desenvolvidas na lousa digital interativa; 

solicitar atividades/trabalhos que podem ser publicados no AVA pelo acadêmico; realizar 
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atividade avaliativa usando o recurso do QUIZ entre outras atividades  que possibilitem a 

participação ativa do acadêmico no processo ensino/aprendizagem. 

Esta participação proporcionará a formação do profissional culturalmente competente, 

capaz de dialogar, trabalhar em equipe, resolver problemas, com ética e responsabilidade social 

no sentido de consolidar a missão institucional e contribuir no desenvolvimento do seu país. 

 

8.4 Políticas de permanência do estudante 

 
O acompanhamento pormenorizado da evasão na Unesc deu origem ao atual Programa 

Permanente de Combate à Evasão (PPCE) que, além de apresentar as causas dessa não 

permanência do acadêmico nos cursos, articula as atribuições de cada segmento da Instituição 

com o objetivo de monitorar e combater a evasão, e, consequentemente, aumentar os 

indicadores de permanência do acadêmico na IES. 

No processo de construção de uma Política Institucional de Permanência com Sucesso, 

a Pró-reitoria de Ensino de Graduação vem reunindo vários programas, projetos e ações já em 

andamento ou em fase de implementação na UNESC, os quais direcionam seus fazeres no 

sentido de favorecer a permanência do estudante com sucesso em sua formação profissional, 

humana e cidadã. Na Política Institucional de Permanência dos Estudantes com Sucesso, Res. 

n. 07/2013/CÂMARA ENSINO DE GRADUAÇÃO, estão detalhados os seguintes programas 

com o objetivo de estimular a permanência do acadêmico na Instituição: 

 

 Programa de bolsas e financiamentos educativos/CPAE. 

 Cursos de Extensão: Produção textual I, II, III, Informática Básica I, II, III, 
Programa de Monitorias – UNACET, UNACSA, UNAHCE, UNASAU. 

 Estágios não obrigatórios.  

 Inglês sem Fronteiras: curso de Inglês para estudantes integrantes de Programas 
de Iniciação Científica. 

 Internacionalização/Mobilidade Estudantil – Programa de Relações 
Internacionais. 

 Núcleo de Psicopedagogia – núcleo de atendimento aos problemas de 
aprendizagem. 

 Programa de Orientação Profissional (POP). 

 Projeto Potencial-ações para melhoria do ser das relações interpessoais.  

 Programa Permanente de Combate à Evasão da UNESC (PPCE).  

 Programa de Educação Inclusiva. 

 Programa de Nivelamento das Disciplinas Introdutórias – UNACET. 
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 Intensivo sobre fundamentos da matemática para Ciências Sociais Aplicadas, 
Recepção do Calouro. 

 Trote Solidário. 

 Programa de Formação Continuada da UNESC. 

 Programa de Combate ao Álcool e a outras drogas. 
 

          Dentro da política de educação inclusiva a acessibilidade é um dos pontos contemplados 

na UNESC.  Os edifícios do campus da UNESC são acessíveis aos deficientes no que tange à 

locomoção motora por meio de rampas e/ou elevadores que atendem à necessidade das salas 

e laboratórios. Os estacionamentos destinados aos deficientes estão demarcados de forma 

clara e se situam em locais de fácil acesso nos diferentes pontos do campus, os quais vêm 

sendo ampliados de acordo com a crescente demanda de solicitações. Os veículos que fazem o 

transporte de pessoas deficientes têm acesso diferenciado e áreas de estacionamento 

exclusivas. 

           A coordenação do curso de Física presta atendimento pedagógico aos acadêmicos 

elucidando todas as questões relativas ao processo ensino-aprendizagem. 

 

8.5 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 
Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, o Regimento Geral da 

UNESC, aprovado pela Resolução n. 01/2007/CSA, artigo 86, estabelece que “A avaliação do 

processo de ensino aprendizagem, corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos, estará 

fundamentada no Projeto Político Pedagógico institucional e será processual, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.”.  Por processualidade do 

desempenho acadêmico, entende-se uma concepção de avaliação que esteja integrada ao 

processo de ensino-aprendizagem, objetivando o acompanhamento do desempenho do 

acadêmico e do professor.  

Para a recuperação da aprendizagem o professor deve revisar os conteúdos a partir de 

dúvidas expressas pelos acadêmicos anteriormente à realização da prova, assim como, no 

momento da entrega, discutir as provas e trabalhos em sala de aula, com revisão dos 

conteúdos que os acadêmicos encontrarem dificuldade. Havendo necessidade de outras 

ferramentas de recuperação de conteúdos o professor poderá optar por uma ou mais 

sugestões, tais como: Realização de seminários, saídas de campo, estudos dirigidos, análise 
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escrita de vídeos, relatórios de aulas práticas e ou de atividades, resolução de casos clínicos, 

análise de artigo entre outras, destacadas Resolução n. 01/2011/CAMARA DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO. Nesse momento a Instituição está promovendo a reflexão e rediscutindo a 

proposta.  

Os cursos apresentam os princípios da avaliação processual da UNESC, que normatiza 

as avaliações processuais, definindo os critérios de avaliação e recuperação da aprendizagem, 

por disciplina, são apresentados aos discentes ao início de cada semestre por meio do plano de 

ensino. 

Com o intuito de alcançar a aprendizagem dos alunos, os educadores devem utilizar 

diversas metodologias de ensino, como aulas expositivas, seminários, simulações, aulas 

práticas, visitas as escolas do ensino médio, entre outras técnicas que privilegiem o 

desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos do Curso de Física da Unesc. 

 

8.6 Atividades complementares  

 

 As Atividades Complementares - AC são atividades que flexibilizam os currículos, com o 

objetivo de contribuir na integralização curricular, agregando valor à formação profissional. As 

AC se farão por meio da efetivação de várias atividades acadêmicas, científicas, culturais, 

esportivas, artísticas e de inovação tecnológica.  São princípios das Atividades 

Complementares: complementar o currículo dos cursos; incentivar a autonomia/ autoformação 

do acadêmico; ampliar os conhecimentos para além da sala de aula; possibilitar a vivência de 

diversas realidades culturais relacionadas ao campo de atuação e convivência com 

profissionais experientes na área de formação. 

Em 2011, a UNESC explicitou sobre as atividades complementares (Resolução 

14/2011/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO16), definindo institucionalmente as 

orientações acerca dos aspectos administrativos e didático-pedagógica. 
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 Quadro das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC 

 

TIPO DE ATIVIDADE CARGA HORÁRIA DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS POR TIPO DE 

ATIVIDADE 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

Publicação de artigo 
relacionado à área do 
curso, em revista com 
conselho editorial. 

20 horas por artigo, se 
autor único. 

10 horas por artigo, se 
em co-autoria. 

40 horas Cópia do artigo e da 
página em que conste 
o conselho editorial. 

Capítulo de livro 
relacionado à área do 
curso, publicado em 
revista com conselho 
editorial 

30 horas por capítulo de 
livro, se autor único. 

20 horas por capítulo de 
livro, se em co-autoria. 

60 horas Cópia do capítulo e da 
página de identificação 
do livro em que conste 
o conselho editorial. 

Comunicações em 
eventos científicos na 
área do curso. 

05 horas por trabalho 
comunicado. 

20 horas Cópia do resumo 
publicado nos anais do 
evento e certificado. 

Participação em 
seminários, semanas 
pedagógicas, cursos de 
extensão ou outros 
eventos vinculados à 
área do curso. 

Carga horária 
equivalente ao do 
evento, computando-se 
no máximo 20 horas por 
semestre. 

60 horas Certificado de 
participação, 
devidamente 
registrado pelo órgão 
promotor do evento. 

Participação em projetos 
sociais. 

Carga horária 
equivalente a do evento, 
computando-se, no 
máximo, 10 horas por 
semestre. 

80 horas Certificado de 
participação 
devidamente 
registrado pelo órgão 
promotor do evento. 

Participação em projetos 
de pesquisa e extensão 
na área do curso. 

40 horas por projeto. 50 horas Declaração expedida 
pelo órgão 
competente. 

Participação em grupos 
de pesquisa, aprovados 
insti-tucionalmente na 
área do curso. 

Até 20 horas por 
semestre. 

60 horas Declaração expedida 
pelo órgão 
competente. 

Ministração de cursos, 
oficinas e palestras 
extracurriculares, na 
área do curso. 

Carga horária 
equivalente ao evento, 
computando-se no 
máximo 10 horas por 
semestre. 

40 horas Declaração expedida 
pelo órgão 
competente. 

Realização de disciplina 
complementar,na 
Instituição, relacionada à 
área do curso. 

Carga horária 
equivalente à disciplina. 

Máximo de 
36 horas (02 

créditos) 

Declaração da 
Secretaria Acadêmica. 
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Realização de Estágio 
Não Obrigatório. 

Limite de 20 horas por 
semestre 

Máximo de 
40 horas 

Contrato (cópia). 

 

 
 
INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES-ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS DO CURSO 
DE FÍSICA.  
 
 
Justificativa: Quando da criação do Curso de Física foram determinadas as AACC pela 

RESOLUÇÃO n 13/2011/CONSU, no entanto a tabela com as atividades aprovadas para o 

cumprimento das 200 horas exigidas, para integralização da Matriz curricular nº 1 do Curso de 

Física, apresenta poucas alternativas para que os acadêmicos possam realizar e cumprir a 

carga horária determinada. Para tanto, justifica-se a inclusão de novas  Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC), possibilitando assim maiores oportunidades, para que os 

acadêmicos do Curso de Física consigam até o final da 8ª fase ter concluído as duzentas horas 

exigidas para a integralização da matriz curricular. O colegiado do curso de Física aprovou este 

pedido em 16/10/2014. 

 

 

Quadro II das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC 

 

TIPO DE ATIVIDADE CARGA HORÁRIA DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRI

OS 
POR TIPO DE 
ATIVIDADE 

MÁXIMO 
PERMITID

O 

Monitorias  Aproveitamento de 20 
horas por monitoria; 
máximo de três monitorias 

60 horas Declaração 
institucional 

Cursos de Língua 
Estrangeira 

Aproveitamento de até 20 
horas, sendo que serão 
consideradas 10 horas 
para cada módulo 
cursado. 

20 horas Declaração 
Institucional ou 
Certificado 

Participação como ouvinte 
em eventos científicos 
(seminários, congressos, 
palestras, conferências, 
fóruns, workshops) 

Aproveitamento de até 20 
horas por evento. 

80 horas Certificado ou 
declaração de 
participação com o 
registro da carga 
horária. 
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Participação como ouvinte 
em defesas de teses de 
doutorado, dissertações de 
mestrado. 

Aproveitamento de uma 
hora por participação. 

10 horas Declaração de 
participação do 
Coordenador do 
programa. 

Participação em ações 
comunitárias não 
curriculares. 

Aproveitamento de até 10 
horas por evento. 

40 horas Declaração de 
participação do 
coordenador da 
ação. 

Participação em cursos na 
modalidade a distância, 
correlatos à licenciatura 
com aprovação prévia do 
NDE. 

Equivalente a carga 
horária do evento, 
limitando-se a 10 horas 
por curso. 

40 horas Declaração de 
participação 
expedida pelo órgão 
responsável. 

Viagens de estudo Aproveitamento de até 10 
horas por viagem 

40 horas Lista de chamada 
encaminhada pelo 
professor. 

Aulas de reforço na 
disciplina de Física nas 
Escolas da Rede Pública de 
Educação. 

Aproveitamento de até 10 
horas por módulo. 

40 horas Declaração 
expedida pela 
Direção da Escola. 

Participação em feiras de 
Ciências promovidas pelas 
Escolas ou Órgãos Oficiais 
de Educação. 

Aproveitamento de até 10 
horas por evento. 

40 horas. Declaração ou 
certificado expedida 
pelo órgão 
responsável. 

 

 
Cabe a coordenação de curso de Física registrar as horas referentes às atividades 

desenvolvidas, com prévio enquadramento e pontuação. No curso, os alunos são motivados a 

participarem de Workshops, Minicursos , palestras ofertados durante a realização da semana 

de tecnologias da Unesc ao longo dos semestres, bem como desenvolverem atividades sócio 

educativas nas escolas da região, em consonância com a pontuação e descrição das atividades 

complementares, também enfatiza a realização de atividades sociais, voltada à integração dos 

afrodescendentes e dos indígenas na sociedade do trabalho e na educação superior. 

  

8.7 Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Na Unesc, as normas para a realização de Trabalho de Conclusão de Curso nos cursos 

de graduação são regidas pela Res. N 66/2009/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO e, 

externamente, pelas Diretrizes Curriculares dos cursos.  
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No Curso de Física Licenciatura da UNESC não se aplica o TCC. 

 

8.8 Estágio obrigatório e não obrigatório 

 

O fortalecimento do estágio curricular obrigatório e não obrigatório entendido como um 

ato educativo e formativo dos cursos. O estágio obrigatório é concebido como um processo 

educativo, previsto na matriz curricular, que objetiva vivenciar situações práticas do exercício 

profissional, possibilitando ao acadêmico a compreensão do seu papel social junto à 

comunidade. O estágio curricular não obrigatório é concebido como aquele em que o 

acadêmico faz por opção, estando vinculado ao currículo e atendendo às especificidades da 

área do curso.  

O estágio, nos cursos da Unesc, também é um dos indicadores de reflexão-ação do 

curso nas reformulações dos currículos. Esta via de mão dupla entre universidade e escolas, 

contribui para a análise e ações desencadeadas pelos cursos, visando sempre preparar o 

profissional para o mercado de trabalho.  

As normas gerais para a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios na 

Unesc estão explicitadas, em consonância com a legislação vigente, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o Estatuto e o Regimento Geral da Instituição, na Res. 13/2013/ CÂMARA DE 

ENSINO DE GRADUAÇÃO.  

Quanto ao aspecto relacionado aos estágios, cada curso tem a sua especificidade, 

atendendo a carga horária de acordo com o que preconiza a legislação específica a cada curso. 

Apontaram que receberam o acompanhamento esperado para um melhor desempenho 

profissional. 

 Conforme o Projeto Político Pedagógico do Curso e matriz curricular, os estágios 

obrigatórios estão distribuídos em três disciplinas (Estágio I, II, III ), que serão descritos 

posteriormente.  

Objetivos do estágio obrigatório: 

Geral : Vivenciar situações práticas do exercício profissional, possibilitando ao 

acadêmico a compreensão de sua função social junto à comunidade e interagindo com ela por 

meio da experimentação do referencial teórico-prático construído durante o curso, por meio do 

ensino, pesquisa e extensão. 
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Específicos : 

Como atividade voltada para a integração entre teoria e prática, a disciplina de Estágio 
Supervisionado oportunizará ao aluno condições de:  

 
1. Compreender melhor a sua função junto à comunidade escolar, interagindo com ela por meio 
de vivências que exijam reflexão do referencial teórico-metodológico adquirido no curso 
superior;  

2. Vivenciar situações concretas da prática docente no  Ensino Médio e em espaços não-
formais de educação;  

3. Desenvolver a capacidade para atuar junto à comunidade em geral, na modalidade extensão 
universitária, vivenciando a prática docente em espaços não formais;  

4. Ampliar o desenvolvimento de suas habilidades pedagógicas e técnicas, agindo com ética, 
responsabilidade e competência durante a execução do estágio;  

5. Promover o desenvolvimento dos valores humanos como solidariedade, cooperação, 
respeito, amizade entre outros, entre os atores envolvidos no processo de estágio.  

6. Refletir sobre seu compromisso como educador, posicionando-se coerentemente entre 
fundamentação teórica e prática pedagógica, articulando saberes e necessidades dos alunos 
com objetivos e finalidades da série ou disciplina – objeto do estágio;  
 
7. Comprometer-se com a produção de conhecimentos por meio de pesquisa, ensino e 
extensão, oportunizando o desenvolvimento de habilidades investigativas e resolução de 
problemas, próprias de um educador comprometido com a escola cidadã.  

8. Propor ações e trabalhos pedagógicos inovadores que introduzam mudanças na prática 
educativa, visando à transformação da sociedade.  

9. Continuar a sua própria formação, por meio da construção de saberes técnicos e 
pedagógicos, relacionados ao profissional da educação os quais deverão processar-se de 
forma contínua.  
 
SISTEMÁTICA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  
 
               A integração do Curso de Física Licenciatura com as redes públicas de ensino ocorre 

principalmente por meio do desenvolvimento dos estágios curriculares, mediante convênio 

assinado com a Secretaria Estadual de Educação (Cv.2012.403). Também por meio de projetos 

de extensão que os acadêmicos desenvolvem nas escolas do ensino básico para contemplar as 

AACCs.  

                A UNESC e o Curso de Física Licenciatura promovem ações de ensino, pesquisa e 

extensão que envolve todas as redes de ensino da região sul de Santa Catarina. Em especial 

podemos citar os convênios com as Gerências Regionais de Educação – GEREDs, vinculadas 
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a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Onde os professores desenvolvem, 

juntamente com os acadêmicos, as atividades práticas como componente curricular. 

As atividades programadas para o Estágio Curricular Supervisionado, no Curso de Física 

Licenciatura da UNESC, devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-

práticos adquiridos pelo acadêmico no decorrer do curso. O Estágio é acompanhado pelo  

Professor da Disciplina de Estágio Supervisionado que fará a supervisão do estágio e um 

Professor  da unidade de educação básica onde será realizado o estágio para cada acadêmico, 

em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária 

dos professores. 

                 São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:  

a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de 

estágio; 

 b) reuniões do acadêmico com o professor orientador;   

c) visitas à escola por parte do professor da disciplina de Estágio Supervisionado; 

 d) relatório do estágio supervisionado de ensino.  

                 O período de observação, preparatório para o de regência, consiste em uma 

avaliação participativa em que o estagiário irá integrar-se ao cotidiano da escola, para que 

possa familiarizar-se com o processo pedagógico real, desde instalações, projeto político 

pedagógico e atividades didáticas dos professores e acadêmicos. 

 A regência compreende atividades específicas de sala de aula em que o estagiário poderá 

desenvolver habilidades inerentes à profissão docente, sob supervisão do professor orientador 

do estágio. 

                  O Estágio Supervisionado compõe as unidades curriculares do Núcleo de Formação 

Pedagógica, organizado e desenvolvido de modo a relacionar a teoria e a prática. Nesse 

sentido, o Estágio Supervisionado no Curso de Física Licenciatura  da UNESC deve ser 

compreendido como mais um espaço de aproximação e integração do acadêmico com a 

realidade educacional, com o objeto de conhecimento do campo de trabalho do professor de 

Física no Ensino Médio. Ao mesmo tempo, constituir-se-á num momento privilegiado de 

iniciação profissional. 
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Para todo estagiário será gerado um Termo de Compromisso de Estágio Curricular Obrigatório 

que dispõe das obrigações da Unidade Básica de Ensino (CONCEDENTE), das obrigações do 

Estagiário e da UNESC. 

Caberá à CONCEDENTE: 

a) Permitir que o ESTAGIÁRIO realize as atividades de estágio previstas; 

b) Avaliar o desempenho do ESTAGIÁRIO, preenchendo instrumento de avaliação enviado 

pela UNESC; 

c) Oportunizar ao estagiário acesso a documentos, sobretudo ao PPP e às estruturas 

administrativas da escola, propiciando inseri-lo no cotidiano escolar; 

d) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO, orientações técnico-pedagógicas e de relacionamento 

humano durante o desenvolver das atividades de estágio; 

e) Participar de encontros para avaliação do desempenho do estagiário, organizados em 

parceria com a UNESC, no decorrer do período de estágio. 

 

Caberá ao Estagiário: 

a) Desenvolver as atividades previstas no projeto de estágio apresentado ao professor 

orientador; 

b) Observar as normas internas da CONCEDENTE e as normatizações da UNESC, no que 

se refere às atividades de estágio; 

c) Preencher e entregar periodicamente, ou sempre que solicitado, à UNESC instrumento 

de avaliação fornecido pela mesma. 

d) Elaborar e entregar à UNESC Relatório de Estágio ao final do semestre cursado. 

 

Caberá à UNESC: 

a) Indicar professor orientador / responsável pelo estágio; 

b) Encaminhar à CONCEDENTE instrumentos de avaliação e frequência do ESTAGIÁRIO; 

c) Promover a avaliação do estágio; 

d) Manter "Seguro Contra Acidentes Pessoais", em favor do ESTAGIÁRIO. 

e) Acompanhar, por meio do Professor Orientador / Responsável, o ESTAGIÁRIO através 

de orientações permanentes, de observações diretas sempre que possível e/ou 

necessário e das avaliações feitas pela CONCEDENTE. 
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           A sociedade atual demanda um profissional com uma formação geral, que extrapola o 

domínio de uma área específica do conhecimento e que requer além da aquisição de conteúdos 

básicos, o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes formativas, exigências do 

mundo científico e tecnológico atual. Isto significa que os conteúdos e procedimentos 

(disciplinas) trabalhados tenham como fundamento a integração entre teoria e prática, a ética 

profissional, o desenvolvimento de novos conhecimentos e relações inter-pessoais. O estágio é 

o espaço de aprendizagem do fazer concreto das ideias do curso de licenciatura em Física, 

onde uma variedade de atividades de aprendizagem profissional se manifestam para o 

estagiário tendo em vista sua profissionalização. O estágio é o locus onde a identidade 

profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma 

ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e sistematicamente. 

As atividades do Estágio Supervisionado iniciam-se a partir da segunda metade do curso.  

              Como atividade voltada para a integração entre teoria e prática, a disciplina de Estágio 

Supervisionado deverá oportunizar ao aluno condições de: 

1. Compreender melhor a sua função junto à comunidade escolar, interagindo com ela por meio 

de vivências que exijam reflexão do referencial teórico-metodológico adquirido no curso 

superior;  

2. Vivenciar situações concretas da prática docente no  Ensino Médio e em espaços não-

formais de educação;  

3. Desenvolver a capacidade para atuar junto à comunidade em geral, na modalidade extensão 

universitária, vivenciando a prática docente em espaços não formais;  

4. Ampliar o desenvolvimento de suas habilidades pedagógicas e técnicas, agindo com ética, 

responsabilidade e competência durante a execução do estágio;  

5. Promover o desenvolvimento dos valores humanos como solidariedade, cooperação, 

respeito, amizade entre outros, entre os atores envolvidos no processo de estágio;  

6. Refletir sobre seu compromisso como educador, posicionando-se coerentemente entre 

fundamentação teórica e prática pedagógica, articulando saberes e necessidades dos alunos 

com objetivos e finalidades da série ou disciplina – objeto do estágio;  
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7. Comprometer-se com a produção de conhecimentos por meio de pesquisa, ensino e 

extensão, oportunizando o desenvolvimento de habilidades investigativas e resolução de 

problemas, próprias de um educador comprometido com a escola cidadã; 

8. Propor ações e trabalhos pedagógicos inovadores que introduzam mudanças na prática 

educativa, visando à transformação da sociedade; 

9. Continuar a sua própria formação, por meio da construção de saberes técnicos e 

pedagógicos, relacionados ao profissional da educação os quais deverão processar-se de 

forma contínua.  

                 O estágio obrigatório dos cursos de graduação é processo educativo que contribui na 
formação profissional.  
                  A sistemática do estágio obrigatório supervisionado na Licenciatura envolve a 

docência, entendida como a ação pedagógica exercida pelo estagiário junto a pessoas ou 

grupo de pessoas, em situação de ensino formal e sistemático ou em espaços não formais de 

educação, podendo assumir as seguintes formas:  

 

a) Regência de classe  

b) Ministração de palestras ou cursos  

c) Atendimento especializado a aluno ou grupo de alunos com necessidades educacionais 
especiais  

d) Outras formas que sejam aceitas e aprovadas pela Coordenação do Curso e pelo professor 
responsável pelo estágio.  
 

Conscientes de que os Cursos de Licenciatura possuem em comum o objetivo de 

formar educadores, ou seja, o profissional de educação, faz-se necessário definir dentre às 

quatrocentas horas de estágio supervisionado, previstas pela nova legislação nacional, o 

mínimo possível/necessário da carga horária (não menor que 15% da carga horária total), 

que deverá voltar-se para a docência em escolas das redes pública e/ou particular de ensino, 

entendido a docência como: observação e acompanhamento, participação no planejamento, 

execução e avaliação do ensino, projetos pedagógicos e de situações de aprendizagem. O 

curso de Física Licenciatura  prevê, para a disciplina de Estágio, três semestres letivos, que 

assim se expressam: 
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a) ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  (126 HORAS) 

 

 Promover discussões e leituras que fundamentam a práxis do ensino da Física e de 

interdisciplinaridade: livros, periódicos, proposta curricular de Santa Catarina, 

parâmetros curriculares nacionais; 

 Vivenciar o cotidiano escolar com atenção especial a educação matemática 

considerando os seguintes aspectos: diagnóstico da realidade escolar –questões 

administrativas e pedagógicas; observações em sala de aula – relação professor-aluno, 

conteúdo/forma e critérios de avaliação; atuação em sala de aula- planejamento, 

execução e avaliação das atividades de ensino aprendizagem; produzir relatórios 

científicos da pesquisa e do estágio supervisionado; 

 Análise do Projeto Político Pedagógico e da infra estrutura da escola; 

 Planejar, executar e avaliar planos de ensino e de aula, referentes ao processo ensino-

aprendizagem de Física do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio; 

 

b) ESTÁGIO SUPERVISIONADO II  (144 HORAS ) 

 

 Análise do Projeto Político Pedagógico e da infra-estrutura da escola.  

 Observação de aulas de Física, em diferentes turmas onde ocorrerá o estágio – 15 

(quinze)   horas/aula. 

 Elaboração do Planejamento do estágio, contemplando os conteúdos definidos pelo 

professor regente de classe. 

 Regência de Classe em Física, no ensino médio, num total de 25 (vinte e cinco) 

horas/aula. 

 Relatório do estágio. 

 Seminário de socialização e avaliação do estágio supervisionado. 
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c) ESTÁGIO SUPERVISIONADO III ( 144 HORAS ) 

 

 Elaboração do Projeto de pesquisa, abordando diferentes aspectos do processo ensino-

aprendizagem em física. 

 Realização da Pesquisa. 

 Elaboração do Relatório da pesquisa e apresentação em forma de Painel. 

 Seminário de socialização dos resultados obtidos na pesquisa. 

 Elaboração do Plano de Estágio na modalidade de Extensão com base nos dados 

obtidos pela pesquisa. 

 Desenvolvimento do estágio, em forma de extensão, com duração mínima de 25 (vinte e 

cinco) horas/aula. 

 Elaboração do Relatório da extensão e apresentação em forma de painel do estágio.  

 Elaboração de um artigo com base no estágio realizado.  

 Seminário de socialização e avaliação dos resultados do estágio.  

 

9 ATIVIDADES DE ENSINO ARTICULADAS À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Na Unesc, o processo ensino-aprendizagem deve integrar a pesquisa e a extensão 

como princípio pedagógico, promovendo a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão. A Instituição, concordando com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 

na LDB,  prevê, em seu Estatuto, Art. 40,  a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão: “[...] como processo e prática educativa, cultural e científica que se integra ao ensino 

e à pesquisa, viabilizando a relação transformadora entre a UNESC e a sociedade e o retorno 

da aplicação desses aprendizados para a melhoria da prática acadêmica de alunos e 

professores”. Por meio da Res. N. 14/2010/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, busca-se 

fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, apontando os caminhos para 

que o processo ensino-aprendizagem atinja a sua excelência. 

A pesquisa, como dimensão da Universidade e indissociável do ensino e da extensão, 

é um processo de construção do saber que objetiva a produção e/ou a ampliação do 

conhecimento científico e tecnológico.  Tanto para indivíduos envolvidos nas atividades de 
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pesquisa propriamente ditas, quanto para a Universidade e a sociedade, a pesquisa articula-se 

com o ensino e o fortalece, na medida em que também qualifica os processos de aprendizagem 

desenvolvidos na graduação e pós-graduação.  A pesquisa, enquanto forma de produzir 

conhecimentos, remete o pesquisador à realidade. A reflexão sistemática e racional sobre ela 

desenvolve no pesquisador competências no sentido de obter respostas para superar os 

desafios em torno das diferentes problemáticas colocadas pela sociedade. Dessa forma, 

considera-se que a socialização dos conhecimentos e alternativas geradas pelo processo de 

investigação implica na melhoria e fortalecimento na saúde, educação, meio ambiente, 

tecnologia e desenvolvimento socioeconômico. Por meio da pesquisa e da extensão, o curso 

objetiva formar um profissional de atitude investigativa, que busque aperfeiçoamento 

profissional contínuo, o qual é amparado pelo nosso quadro de docentes doutores e 

pesquisadores que estão inseridos em grupos de pesquisa da Instituição. 

 

 

10 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Programa de Avaliação Institucional da UNESC (PAIUNESC) surgiu no contexto 

do debate nacional sobre Avaliação Institucional. Neste, defendia-se um processo de 

avaliação contínua e sistemática que desse maior visibilidade às condições de ensino e ao 

mesmo tempo fornecesse elementos para o planejamento da gestão e do desenvolvimento 

da educação superior.  

A Avaliação Institucional na UNESC tem caráter pedagógico e busca subsidiar os 

gestores com dados qualitativos e quantitativos nas tomadas de decisão, buscando 

essencialmente a qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, a coordenação do curso 

de Física se propõe a atualizar o Projeto Pedagógico do Curso  buscando nos relatórios 

emitidos pelo SEAI – Setor de Avaliação Institucional da Unesc, as informações necessárias 

para subsidiar as políticas de ensino do curso. Dentre algumas das avaliações que podem 

subsidiar as análises estão: Avaliação do Ingressante, avaliação do concluinte, avaliação do 

ensino de graduação, avaliação docente e avaliação da coordenação do curso. Ainda são 

analisados os relatórios de evasão do curso. Os resultados obtidos no ENADE, quando 

houver, também serão analisados para identificação de pontos fortes e fracos, que serão 
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trabalhados por meio de ações específicas que possam contribuir para a reformulação de 

processos e metodologias educacionais e administrativas.  

Em relação à avaliação do desempenho acadêmico, o Regimento Geral da UNESC, 

Resolução n. 01/2007/CSA, artigo 86, estabelece que: “A avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem, corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos, estará 

fundamentada no Projeto Político Pedagógico Institucional e será processual, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”.  

                 Por processualidade do desempenho acadêmico, entende-se uma concepção de 

avaliação que esteja integrada ao processo de ensino-aprendizagem, objetivando o 

acompanhamento do desempenho do acadêmico e do professor. Por avaliação externa, 

compreende-se aquela realizada pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior). Para esse fim, a UNESC orienta-se pela legislação em vigor. 

A UNESC concebe a Avaliação Institucional como um processo permanente de 

autoconhecimento, de reflexão, visando aprimorar a qualidade de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão administrativa. Não se trata de uma avaliação para fins de dominação, classificação, 

punição ou premiação. Trata-se de uma avaliação diagnóstica para fins de planejamento, 

revisão e orientação, bem como para perceber o grau de distanciamento entre os objetivos 

propostos e a prática estabelecida no cotidiano institucional. Enfim, é um instrumento que a 

Universidade pode utilizar para cumprir efetivamente sua Missão e seus objetivos. A política de 

avaliação institucional pauta-se nas seguintes diretrizes: 

 Consolidação do processo de avaliação pela ética, seriedade e sigilo profissional. 

 Socialização de informações precisas, por meio de processos avaliativos e 

propositivos. 

 Melhoria contínua dos instrumentos de avaliação utilizados. 

 Comprometimento com os processos de autoavaliação, junto aos diversos serviços 

prestados pela Instituição. 

 Compromisso social com o ensino de qualidade, subsidiando os gestores da 

Instituição, com os resultados da avaliação para fins de planejamento e tomadas de 

decisão. 

A Comissão Própria de Avaliação da Unesc, CPA, interage com o Setor de 

Avaliação Institucional, SEAI, e, juntos, têm a responsabilidade de conduzir todo o processo de 
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avaliação interna, visando à construção e consolidação de uma cultura de avaliação com a qual 

a comunidade acadêmica se identifique e se comprometa. 

Dentre as avaliações desenvolvidas há a Avaliação do Ensino de Graduação, que a 

até 2011 ocorria a cada três semestres. A partir de 2013 está passou a ser realizada 

semestralmente. Esse processo avaliativo permite que o estudante e o professor avaliem o 

desempenho docente e da turma, respectivamente, bem como se autoavaliem. 

 

 

11 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 
11.1  Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE 

Segundo informações da CPAE disponível no site da Unesc, a vocação democrática 

e participativa da Instituição tem suas origens e raízes desde seus primórdios quando ainda 

Fucri, denominação guardada ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como Universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum dos 

Estudantes, um espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria. Foi mais um passo para a 

efetivação, o fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos da Unesc. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e implantada a 

Diretoria do Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma de institucionalizar e dar 

foro oficial a essa relação aberta e participativa envolvendo Reitoria e Corpo Discente. Mais do 

que um canal de comunicação, a Diretoria era o porto seguro dos acadêmicos na luta por seus 

direitos e conquistas. Paralelo ao aspecto político, a Diretoria passou a gerir programas e 

projetos de interesse direto dos acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na 

Universidade, obedecendo ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do Estudante passou 

a ser denominada Coordenadoria, cujo nome completo é Coordenadoria de Políticas de 

Atenção ao Estudante (CPAE). Junto com o novo nome, vieram maior espaço físico e aumento 

significativo da equipe, bem como novos programas. 

 A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse aspecto 

não pode se apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a flexibilidade e a 

criatividade na busca da harmonia com a dinâmica da realidade onde se insere. Por outro lado, 
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alguns de seus programas, projetos e ações exigem uma sólida estrutura material e uma rede 

de pessoas especializadas e competentes que extrapolam os seus limites geográficos, agindo 

de forma interdependente e articulada com outros setores e departamentos da Instituição. 

Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da Unesc, a 

CPAE procura se organizar, se instrumentalizar e agir de forma multidimensional com foco na 

integralidade e totalidade de seu campo de atuação. Dessa forma, direciona seus trabalhos com 

vistas a contemplar as três dimensões implícitas no conceito de meio ambiente do texto 

institucional: ser individual - ser social - ser planetário, num TODO-INTEGRADO. 

A CPAE tem como atribuições: 

 Propor, coordenar e executar programas de acesso e permanência ao ensino superior; 

 Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos seletivos de bolsas de 

estudos e financiamentos ao ensino superior; 

 Atuar na promoção de parcerias com setores internos da Unesc e, ainda, setores públicos e 

privados, para o desenvolvimento de ações que venham a beneficiar todo o corpo discente; 

 Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que possibilitem, aos 

mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e dificuldades no decorrer de sua 

vida estudantil; 

 Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os acadêmicos; 

 Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do estudante; 

 Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos acadêmicos, por 

meio de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 

 Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

 Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como sua articulação com 

a Instituição; 

 Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter institucional ou não; 

 Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

 Elaborar relatórios de suas atividades. 

 

Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante - sala 04 com horário de 

atendimento externo de segunda a sexta feira das 08 h ás 12 h e das 13h30 ás 21h. 
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11.2  Unidade acadêmica 

 
 A Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação (UNA HCE) é composta por 

dez cursos de licenciatura (Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, 

Física – PARFOR, História, Letras, Pedagogia, Matemática e Sociologia – PARFOR), três 

cursos de bacharelado (Artes Visuais, Ciências Biológicas e Educação Física), dois programas 

de pós-graduação stricto sensu (Mestrado em Educação e em Ciências Ambientais), além do 

Colégio UNESC (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pós-Médio – Ensino Técnico  pelo  

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC). 

É função da unidade acadêmica, a partir das diretrizes institucionais, definir as políticas para 

os programas de ensino, pesquisa e extensão a partir de seu projeto pedagógico e dos projetos 

dos cursos da Educação Superior bem como o projeto da Educação Básica que estão alocados 

na UNA. As decisões referentes a quaisquer dessas instâncias são tomadas coletivamente no 

colegiado da unidade, o qual é formado pelo coordenadores de curso em nível de graduação 

como também da Direção da Educação Básica, além dos representantes da comunidade 

acadêmica. 

Entre outras atividades, cabe à unidade:  

a) alocação do corpo docente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração 

e serviços; 

b) realizar a distribuição do corpo docente na Instituição, com a designação de sua 

respectiva carga horária e atividades em conformidade com as sugestões dos cursos; 

c) zelar pela regularização dos projetos pedagógicos dos cursos de suas matrizes 

curriculares e dos documentos gerados em função das matrizes; 

d) incentivar a participação docente em eventos científicos e culturais, programas de 

intercâmbio ou outras formas de cooperação internacional; 

e) propor a criação de novos cursos que atendam as demandas regionais; 

f) promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outras atividades para o 

aperfeiçoamento de seus quadros docente e técnico-administrativo; 

g) incentivar a participação dos docentes em programas e projetos de pesquisa e extensão; 

h) propor mecanismos e políticas para fomentar e implementar programas, projetos e 

atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão; 
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I) analisar os resultados da avaliação dos cursos de graduação, pós-graduação, dos 

programas e projetos de pesquisa e extensão, bem como propor os encaminhamentos 

julgados pertinentes. 

 

Compõe o quadro administrativo da UNA HCE um diretor e três coordenadores (de 

ensino, de pesquisa e pós-graduação e de extensão).  A secretaria da unidade está situada 

na sala 15 do bloco administrativo e funciona no período vespertino e noturno, entre 13h30 

e 22h.  

 

11.3  Coordenação 

 
                   Atualmente, a coordenação do curso está localizada no bloco da Biblioteca - sala 03 

com horário de atendimento externo de segunda a sexta-feira das 13h15 às 18:00 hs e aos 

sábados das 8:00 h às 12:00 hs. A coordenação conta com uma secretaria e uma sala de 

coordenação que possibilita o atendimento aos discentes e docentes. Além disso, a 

Universidade possibilita também uma sala de professores localizada no Bloco da Biblioteca. 

 

11.4  Salas de aula 

As atividades curriculares do curso de Física se dão em diversos ambientes, sendo 

que os mais comuns nas fases iniciais são em salas de aula. O curso de Física dispõe de salas 

de aula com ótima infraestrutura, as quais oferecem recursos didáticos modernos e 

permanentes, como computador, projetor multimídia, lousa de vidro e equipamentos de som. 

Além disso, é possível ministrar aulas em ambientes diferenciados, como  salas com lousa 

digital e outros.  

      As salas permanentes do curso de Física estão localizadas no bloco J. Para 

conforto dos acadêmicos e professores todas as salas possuem boas condições de ventilação 

natural e artificial, luminosidade, cadeiras e mesas adequadas. Além disso, temos espaços 

compartilhados, como o auditório para 300 pessoas e outras salas maiores onde ocorrem as 

reuniões de colegiado do curso e atendimento individual aos acadêmicos. 

 

SALA DE PROFESSORES 
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Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Sala para professores.  

Identificação: bloco da biblioteca.  

Quantidade: 1  

Capacidade de professores: 20  

Área Total (m²): 74.  

Complemento: Das 7hs:30 as 11hs:55 de segunda-feira a sábado, e das 13hs:30 as 
22hs:35 de segunda a sexta-feira. Com rampa de acesso.  

 

      Os professores do curso de Física tem à sua disposição uma ampla e confortável 

sala de professores localizada no Bloco da biblioteca Central. Esta sala é climatizada, bem 

iluminada e arejada, e está equipada com computadores, acesso a internet e espaços para 

reuniões ou orientações individuais.  

      Conta também com espaço específico para descanso com sofás, tv, jornais e 

revistas.  

     Para reuniões de colegiado do curso são utilizadas salas de aula no Bloco J.  

 

 
11.5  Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL 

 

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back - UNESC é promover com 

qualidade a recuperação de informações bibliográficas, com enfoque no desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, associando tecnologias e atendimento humanizado. 

O acervo está arranjado por assunto de acordo com a classificação decimal de 

Dewey 21ªed, e catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de catalogação Anglo-

Americano. 

A Biblioteca possui duas bibliotecas setoriais, uma localizada no Hospital São José 

que atende os cursos da área de saúde, prestando serviços a professores, alunos, estagiários e 

funcionários, tanto do Hospital São José quanto da UNESC, conforme o convênio estabelecido 

entre as partes.  

A outra Biblioteca está localizada no Iparque – Parque Científico e Tecnológico e 

atende a professores, alunos, estagiários e funcionários dos cursos das áreas de ciências 

exatas e da terra 
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Para atender as solicitações de livros que não constam nas bibliotecas de extensão, 

foi criado o Serviço de Malote, que é o transporte de acervo realizado diariamente. As 

atendentes dessas bibliotecas fazem a solicitação para a Biblioteca Central e os materiais 

solicitados são encaminhados no dia seguinte, pela manhã. 

 

Estrutura física 

 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - UNESC está instalada 

possui uma área física de 2.688,50m². 

Para atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de três salas para 

estudo individual, com 35 espaços de estudo e oito salas para estudo em grupo, com 

capacidade para 64 assentos, uma sala com 50 assentos. As salas de estudo em grupo são 

agendadas no Setor de Empréstimo ou no posto de trabalho que fica no segundo pavimento. 

São 156 assentos distribuídos nos dois salões de estudo, térreo e segundo pavimento. 

Todas as salas possuem ar-condicionado e iluminação adequada. 

O acervo de livros está armazenado em estantes de aço, com 5 bandejas duplas e 

base fechada. Na cor cinza e tamanho padrão, 200cm x 100cm x 55cm (altura, largura e 

profundidade). 

O acervo de periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) de multimeios 

estão armazenados no arquivo deslizante, em espaço apropriado para cada tipo de material.  

Os mapas acondicionados individualmente em saquinhos de tecido, devidamente 

identificados ficam na mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

A restauração do acervo acontece no Centro de Documentação da UNESC. 

A área da Biblioteca do Hospital São José é de 123,08m² e a do Iparque de 20m². 
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Estrutura organizacional 

Bibliotecários: 

Nomes Registro Regime de trabalho 
semanal 

Rosângela Westrupp CRB 346 14ª 40h 

Tânia Denise Amboni CRB 589 14ª 40h 

Eliziane de Lucca CRB  1101 14ª 40h 

 

Funcionários técnicos-administrativos 24 

 
 
Políticas de articulação com a comunidade interna 

 

Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de graduação e pós-

graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos assuntos que envolvam a 

Biblioteca, bem como sobre aquisição das bibliografias básicas e complementares que atendem 

o projeto político pedagógico dos cursos.  

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela Biblioteca. 

Informa, por e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de dados on-line 

em teste, além de divulgar sua Biblioteca Virtual disponível no www.unesc.net/biblioteca.  

Os serviços de empréstimo, renovação e reserva de material bibliográfico oferecido 

a comunidade interna, estão descritos no Regulamento da Biblioteca, anexo. 

 
Políticas de articulação com a comunidade externa 

 

A Biblioteca está aberta à comunidade externa e oferecendo consulta local ao 

acervo, bem como serviços de reprografia, cópia de documentos acessados em outras bases 

de dados e comutação bibliográfica. 

Disponibiliza atualmente 8 computadores para consulta à Internet, onde a 

comunidade interna e externa pode agendar horário. O tempo é de 1hora diária a cada duas 

vezes por semana.  
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Política de expansão do acervo 

 

As Bibliotecas da UNESC possuem uma Política de Desenvolvimento de Coleções, 

que tem como objetivo definir e implementar critérios para o desenvolvimento de coleções e a 

atualização do acervo. Foi aprovada pela Resolução n. 06/2013/Câmara Ensino de Graduação. 

 

Descrição das formas de acesso 

 

É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 

22h40 e sábado das 8h às 17h.  A biblioteca do Hospital São José funciona de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 18h, já a Biblioteca do Iparque funciona de segunda à sexta-feira das 

9h15 às 13h15 e das 14h15 às 22h15.  

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia básica estipulada 

em cada disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta local. 

 

Biblioteca Virtual 

 

Na Biblioteca virtual - BV, são disponibilizados os endereços das principais bases de 

dados, bem como um catálogo de periódicos, separados pela área do conhecimento - 

www.unesc.net/biblioteca.  

Para divulgar a BV à comunidade interna, a equipe da Biblioteca oferece um 

programa de capacitação para acesso às bases de dados em laboratório de informática, cujo 

objetivo é divulgar o serviço de comutação bibliográfica e difundir a pesquisa em bases de 

dados e periódicos on-line. 

A Biblioteca disponibiliza um espaço chamado de Sala de Acesso às Bases de 

Dados, com 12 computadores onde o usuário realiza suas pesquisas com orientação de um 

profissional bibliotecário, em mais de 100 bases de dados, sendo 95 pelo Portal de Periódicos 

Capes. As bases de dados estão disponíveis no endereço 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/90/3317/. 

Nesse mesmo local são oferecidas, semanalmente, as oficinas de: 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A4; 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/90/3317/


 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

89 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A5; 

 Citação e Referência; 

 Pesquisa em bases de dados. 

O calendário e informações de inscrição ficam a disposição dos interessados no 

endereço http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429. 

 

Informatização 

 

O acervo (livros, monografias de pós-graduação, dissertações, teses, periódicos e 

multimeios), e os serviços (processamento técnico, consulta a base local, empréstimo – 

materiais bibliográficos e chaves dos guarda-volumes, renovação, devolução e reserva), estão 

totalmente informatizados pelo programa PERGAMUM, programa este desenvolvido pelo 

Centro de Processamento de Dados da PUC/Paraná.  Pela Internet o usuário pode fazer o 

acompanhamento da data de devolução do material bibliográfico, além de poder efetuar a 

renovação e reserva.  

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 11 computadores, onde é possível 

também efetuar a reserva e a renovação dos materiais bibliográficos. A Biblioteca está 

equipada com sistema anti-furto. 

 

Convênios 

 

 IBGE – Convênio de Cooperação Técnica. Anexo A. 

 Grupo de Trabalho das Bibliotecas da ACAFE, realizando intercâmbio com as 

demais instituições de ensino do estado. Anexo B. 

 Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC. Anexo B. 

 Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de Psicologia 

da USP. Anexo C. 

 Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN. Anexo D. 

 Bireme. Anexo E. 

 Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429
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 RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 

 BiblioAcafe – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema Acafe. 

 Comutação Bibliográfica 

 

Programas 

 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita orientada, orientação 

quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, capacitação para acesso às bases de dados: 

local e virtual, catalogação na fonte e comutação bibliográfica, conforme Regulamento. Para 

utilizar os serviços de comutação bibliográfica, a biblioteca está cadastrada no Ibict e na 

Bireme.  

Outro programa oferecido é o Empréstimo entre Bibliotecas, facilitado com o 

lançamento do Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas ACAFE. Esse é um serviço onde o 

usuário tem acesso a informações bibliográficas das instituições do Sistema ACAFE, por meio 

de uma única ferramenta de busca. Essa interação proporcionou agilidade na recuperação da 

informação. 

Para atender os usuários portadores de deficiência visual e deficiência motora 

crônica, a Biblioteca faz a digitalização de todos os materiais necessários para o seu 

desempenho acadêmico.  

Semestralmente é oferecido aos funcionários, capacitação envolvendo: qualidade 

no atendimento ao usuário de bibliotecas, relacionamento interpessoal e base de dados. 

 

 
11.6  Auditório 

 
A UNESC conta com três auditórios para uso dos acadêmicos. O auditório Ruy Hulse 

localizado no campus Universitário – bloco S com uma estrutura composta por plateia, com 

capacidade para 310 (trezentas e dez) pessoas sentadas e 90 (noventa) pessoas em pé; átrio 

de entrada; sala de apoio (recepção); sanitários masculino e feminino; copa; 02 (dois) camarins; 

01 (um) lavabo; bastidores; corredores de acesso; 03 (três) acessos sociais; uma saída de 

emergência e uma saída de serviço. 
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O auditório Ruy Hulse pode ser usado para realização de conferências, seminários, 

colóquios, workshops, projeções de filmes, colações de grau, apresentação de espetáculos 

musicais, teatrais e de dança e realização de outros eventos de âmbito sociocultural da Unesc, 

ou de seu interesse. 

O átrio do auditório Ruy Hulse é visto como um espaço de exposições. É um local 

disponível para a realização de coffee break, coquetel, mostras de cunho cultural, acadêmico, 

científico e técnico da Unesc, ou de interesse da Instituição. 

E dois mini auditórios, um no bloco P sala 19, composto por um único ambiente, 

com capacidade para 110 (cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras estofadas, com projetor 

multimídia e lousa digital e outro no complexo esportivo com capacidade para 90 pessoas 

sentadas em cadeiras estofadas e projetor multimídia. 

Os Mini auditórios podem ser usados para a realização de conferências, seminários, 

colóquios, workshops, projeções de filmes e outros eventos, culturais, acadêmicos, científicos e 

técnicos da Unesc, ou pelos quais a Universidade tenha interesse. 

 
11.7  Laboratório(s) 

 
O Curso de Física visa consolidar o conhecimento teórico através de experiências práticas, 

fazendo com que os acadêmicos do curso desempenhem pesquisas e experimentos 

laboratoriais nos cursos das áreas afins, com a finalidade de formar profissionais pluralistas.  

Nestes laboratórios ocorrem atividades práticas relacionadas às disciplinas de Química 

Experimental, Química Geral I e II , as disciplinas de Física Experimental, Estágio 

Supervisionado e demais disciplinas do curso . 

 
  

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório 

Identificação:  Laboratórios de Química Experimental Bloco S/UNESC   

Quantidade: 3  

Capacidade de alunos: 24  

Área Total (m²): 56 (por laboratório)  

Complemento: Funcionamento das 19hs:30 as 22hs:35 de segunda a sexta-feira, e das 
7hs:30 as 11hs:35 aos sábados. Com rampa de acesso para deficientes físicos.  

 



 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

92 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA (03 Laboratórios)  
 
      Nos laboratórios de química buscamos consolidar o conhecimento teórico através de 

experiências práticas, fazendo com que os acadêmicos desempenhem pesquisas e 

experimentos laboratoriais nos cursos das áreas afins. Nestes laboratórios ocorrem atividades 

práticas relacionadas às disciplinas de Química geral e Química Experimental. O laboratório 

utilizado pelo curso de Física possui capacidade para o atendimento de 24 acadêmicos, com 

área total de 57,31 m².  

       Os laboratórios de química contam com uma sala de preparo e uma sala de atendimento 

para atividades administrativas. 

       Os laboratórios contam com os seguintes equipamentos: agitador de hélices, agitadores 

magnéticos com aquecimento, agitadores sem aquecimento, aparelho de floculação – Jartest, 

aparelho de ponto de fusão, balança analítica, balanças semi-analíticas, banho maria, banho 

maria (rota evaporador), banho ultratermostático com circulação, bombas à vácuo, chapas de 

aquecimento, centrífuga para butirômetro, colunas deionizadoras, condutivímetro, deionizador, 

dessecadores, destilador de nitrogênio, digestor de proteínas, eletrodos para pHmetro, eletrodo 

redox para pHmetro, estufas de esterilização e secagem, estufa incubadora de D.B.O., forno 

mufla, geladeira duplex, lanterna, lâmpada ultravioleta, lâmpada ultravioleta e germicida, 

liquidificadores, mantas aquecedoras, paquímetros universais, pHmetros de bancada, pHmetro 

de bolso, quarteador de amostras, refratômetros manuais, refrigerador, rota evaporador, 

termômetros digitais, turbidímetro, viscosímetro Cup Ford nº 03, viscosímetro Cup Ford nº 04, 

viscosímetro Cup Ford nº 06, viscosímetro Cup Ford nº 08, chuveiros de segurança com lava-

olhos e cabines de segurança química e lava olhos. 

Nestes laboratórios ocorrem atividades práticas relacionadas às disciplinas de Química 
Experimental, Química Geral I e II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

93 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA I (Térreo –Bloco S Sala 15) 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Curso de Física  

 

           Os laboratórios de Química , no que tange a normas e regulamentos de utilização,  

baseia-se no documento Regimento Interno – Utilização dos Laboratórios de Ensino da Área 

da Saúde (LEAS). Os alunos quando iniciam as atividades práticas pela primeira vez no 

laboratório são orientados sobre as normas do laboratório, agendamento de estudos, equipe 

de assistentes técnicos de cada laboratório, higiene e organização pessoal e do laboratório, 

empréstimos de materiais, segregação de resíduos. 
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              Em relação à segurança, a instituição possui o Manual de Biossegurança e os alunos 

quando iniciam as atividades práticas pela primeira vez no laboratório são orientados sobre as 

normas de segurança laboratorial, agendamento de estudos, equipe de assistentes técnicos 

de cada laboratório, higiene e organização pessoal e do laboratório, utilização de 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e os Equipamentos de Proteção Individuais 

(EPIs), empréstimos de materiais, segregação de resíduos. Alguns equipamentos são 

inspecionados anualmente para garantir segurança de seus operadores como é o caso de 

cabines de segurança química, biológica e autoclaves. Para a maioria das atividades 

desenvolvidas neste laboratório estão descritas instruções de trabalho e procedimentos de 

operações de equipamentos que facilitam o preparo das atividades práticas pelos assistentes 

técnicos. 

              A acessibilidade é funcional no laboratório, pois este é de fácil localização e utilizável 

pelos diversos usuários da instituição. Também relacionado à segurança, este laboratório está 

contemplado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) que 

prioriza a segurança, ocupacional, minimização de resíduos, preservação do meio ambiente e 

saúde pública. 

              No caso dos insumos/materiais estão disponíveis em quantidade e qualidade 

adequados para o desenvolvimento de atividades práticas realizadas pelas disciplinas 

inerentes aos cursos de graduação. 
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Acadêmicos do Curso de Física em Aulas Práticas de Química Experimental 

 

Fonte: Arquivo do Curso de Física 

 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Matemática “Prof. Dr. Ademir Damasio”  

Identificação: Bloco P- sala 30  

Quantidade: 01.  

Capacidade de alunos: 30 acadêmicos   

Área Total (m²): 56,9 m²  

Complemento:  
O laboratório esta disponível aos acadêmicos e professores das 8h às 22h, para os 
que possuem a chave de acesso controladas pela coordenação do curso ou nos 
horários da coordenação do curso – 13h30 às 21h30. 

 
  

     O Laboratório de Matemática possui computadores e materiais didáticos para explorar temas 

de matemática que abordam desde o ensino básico até o universitário. Serve de subsídio para 

que os acadêmicos do Curso de Física Licenciatura possam visualizar na prática as diversas 

relações entre a teoria e a prática, utilizando os mais diversos materiais didáticos ( sólidos 
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geométricos, ábacos, material dourado ).  O laboratório é utilizado durante as aulas de Cálculo, 

Geometria, Fundamentos de Matemática Elementar e Álgebra.  

  

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório 

Identificação: Laboratório de Física Experimental - Bloco R2/UNESC   

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: 43  

Área Total (m²): 86,25  

Complemento: Funcionamento das 13hs:30 as 22 hs de segunda a sexta-feira, e das 
7hs:30 as 18 hs aos sábados. Com rampa de acesso e elevador para deficientes físicos.  
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         O Laboratório de Física Experimental (LaFiEx) está localizado no Bloco R, sala 20, da 

UNESC. Conta com um acervo variado de experimentos de física básica: mecânica, ondas, 

fluidos, calor, eletricidade, magnetismo e óptica. Com espaço para acomodar, confortavelmente, 

trinta e seis acadêmicos em seis bancadas, no LaFiEx é possível realizar diferentes 

experimentos ao mesmo tempo, com o acompanhamento do professor de física e de um 

estagiário qualificado.   O LaFiEx possibilita a construção do conhecimento através do processo 

de análise dos resultados obtidos quando da realização dos procedimentos catalogados e, além 

da investigação da natureza e construção do conhecimento dos assuntos específicos 

escolhidos pelo professor de física, o acadêmico aprende o método científico, que pode ser 

aplicado em outras áreas da física e também na sua futura profissão.  

            Nestes ambientes acadêmicos também podem criar experimentos, com a supervisão do 

professor, que sejam interessantes para quem escolhe o tema a ser trabalhado (Experimentos 

Eletivos), desenvolvendo as habilidades necessárias para que o acadêmico do curso de Física 

seja um profissional completo, com conhecimento teórico e prático. 

 
 
Acadêmicos do Curso de Física em Aula de Física Experimental 
 

 
Fonte: Arquivo do Curso de Física 
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Fonte: Arquivo do Curso de Física 
 
 
Professor Márcio Just demonstrando experiências no Laboratório de Física 
 

 
Fonte :arquivo de imagens do Curso de Física da Unesc 
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Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório 

Identificação:  Laboratório de informática 8 - Bloco XXIC/UNESC  

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: 48 (24 computadores com 48cadeiras)  

Área Total (m²): 66  

Complemento: Funcionamento das 13hs:30 as 22hs:35 de segunda a sexta-feira, e das 
7hs:30 as 11hs:35 aos sábados. Com rampa de acesso para deficientes físicos.  

 

Para que as atividades práticas laboratoriais sejam devidamente preparadas e 

disponibilizadas aos professores e alunos, os laboratórios possuem uma equipe de Assistentes 

de Laboratórios, alguns com formação técnica, outros em processo de formação superior e 

alguns já graduados. Estes são divididos nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. O 

gerenciamento dos resíduos laboratoriais (Laboratório de Química ) também é efetuado por 

profissional habilitado. A manutenção de equipamentos é realizada pelo setor de Manutenção 

Eletroeletrônica da instituição. 

O laboratório de Física e Matemática são visitados constantemente por escolas da 

região. Nestas visitas são demonstrados alguns experimentos aos visitantes que além de 

conhecerem os cursos de graduação, podem visualizar a estrutura laboratorial e ver na prática 

assuntos discutidos em sala de aula. As visitas são atendidas pelos Assistentes de Laboratório. 

Estes laboratórios também atendem os Programas de Pós-graduação no que diz respeito à 

utilização de materiais e equipamentos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz curricular do curso  

Matriz Curricular n. 01 - Curso de Graduação em Física - Licenciatura 

 

Organização Geral das Disciplinas do Curso de Licenciatura em Física  

Duração (04 anos) Créditos CH H 

Disciplinas/conteúdo 

Prática como Componente Curricular PCC distribuídos ao 

longo da Matriz Curricular 

149 2.682 h/a 

 

2235h 

Estágio Supervisionado 23  414h 

Sub-Total 172  2649h 

Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais   200h 

Total   2849h 
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Cód. DISCIPLINAS / FASES 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

CRÉD 

Hora Hora 

T P T P T P T P T P T P T P T P 50 *60 

  Produção e Interpretação de Textos 4 -                             4 72 60 

  Introdução a Docência em Física 1 1                             2 36 30 

  Fundamentos e Metodologia da 
Educação Inclusiva 1 1                             2 36 30 

  Álgebra Linear 4 -                             4 72 60 

  Química Geral  4 -                              4 72 60 

  Fundamentos de Matemática 
Elementar 4 -                             4 72 60 

                                    20 360 300 

  Geometria Analítica     4 -                         4 72 60 

  Metodologia Científica e da Pesquisa                                                                                       3 1                         4 72 60 

  Cálculo I     4 -                         4 72 60 

  Química Geral II        4 -                         4 72 60 

  Física I     3 1                         4 72 60 

                                    20 360 300 

  Psicologia da Aprendizagem         3 1                     4 72 60 

  Química Experimental I         1 1                     2 36 30 

  Física Experimental I         1 1                     2 36 30 

 Física II     4 -           4 72 60 

  Filosofia         4 -                     4 72 60 

  Cálculo II         4 -                     4 72 60 

                                    20 360 300 
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  História e Filosofia da Física             3 1                 4 72 60 

  Educação, Mídias e Tecnologias 
Educacionais             3 1                 4 72 60 

  Introdução ao Estudo de Libras             1 1                 2 36 30 

  Cálculo III             4 -                 4 72 60 

  Física III              3 1                 4 72 60 

  Física Experimental II             1 1                 2 36 30 

                                    20 360 300 

  Políticas, Normas e Organização da 
Educação Básica                 3 1             4 72 60 

  Didática                 3 1             4 72 60 

  Cálculo IV                 4 -             4 72 60 

  Física IV                 3 1             4 72 60 

  Física Experimental III                 3 1             4 72 60 

                                    20 360 300 

  Metodologia do Ensino de Física I                     3 1         4 72 60 

  Mecânica Geral                     4 -         4 72 60 

  Cálculo Numérico                     4 -         4 72 60 

  Física Experimental IV                     3 1         4 72 60 

  Estágio Supervisionado I                     6 1         7  126 

                                    23 288 366 

  Gestão de Processos Educativos                          4 -     4 72 60 

  Metodologia do Ensino de Física II                         4 1     5 90 75 

  Física Moderna e Contemporânea                         5 1     6 108 90 

  Estágio Supervisionado II                         8 -     8   144 
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                                    23 270 369 

  Optativa                             4 - 4 72 60 

  Pesquisa Educacional em Física                             3 1 4 72 60 

  Mecânica Quântica I                             6 - 6 108 90 

  Introdução a Termodinâmica                             3 1 4 72 60 

  Estágio Supervisionado III                             8 - 8 - 144 

                                    26 324 414 

  SUBTOTAL                                 172  2649 

  Atividades Acadêmico Científico 
Cultural                                     200 

    18 2 18 2 17 3 15 5 16 4 20 3 21 2 24 2     2849  

  TOTAL 20 20 20 20 20 23 23 26 172   2849 
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Anexo . Estrutura Curricular (Disciplinas x Ementas x Referências Básicas e 

Complementares) 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Produção e Interpretação de Textos 

Período: 1ª FASE 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Leitura e produção de textos. Gêneros textuais da esfera acadêmica. Fatores 
linguísticos e extra-linguísticos. 

Bibliografia Básica:  
ABREU, Antônio Suárez. Gramática mínima: para o domínio da língua padrão. Cotia, SP: 
Ateliê, 2003. 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004.  
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Oficina de texto. 3.ed. Curitiba, PR: Vozes, 
2004. 319 p  
 

Bibliografia Complementar:  
ABREU, Antônio Suárez. A Arte de Argumentar. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 
GERALDI, João Wanderley Geraldi. Linguagem e ensino: exercícios de militância e 
divulgação. Mercado das Letras. 2002.  
KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. Pontes. 8 ed. 2001.  
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Resenha. 
São Paulo: Parábola, 2004.  
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Resumo. 
4. ed. São Paulo: Parábola, 2006.  
 
 

Nome do Professor: André Cechinel 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Introdução a Docência em Física 

Período: 1ª FASE 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: Introdução à área de Física, Instituições de ensino, importância de novos 
métodos e contexto da Licenciatura. A docência na Física. Espaços e possibilidades de 
atuação. 

Bibliografia Básica:  
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. . Fundamentos de física. 8. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2009. v.1  
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. SP: Edgard Blücher, 1999. 2 v.  
SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, 
Roger A. Física I: mecânica. Rio de Janeiro: Pearson Addison Wesley 2008. 403p.  
 

Bibliografia Complementar:  
ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J.; HENNIES, Curt Egon. Física um curso universitário. 
São Paulo: Edgard Blücher, 1972 2 v.  
HALLIDAY, D. , RESNICK, R. , WALKER , J. Fundamentos de Física. Vol. 1. Rio de 
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Dados por Disciplina 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1997.  
NUSSENZVEIG, H. M.. Física Básica.  vol. 1, Ed. Edgard Blucher, 1985. 
SEARS E ZEMANSKY, Física 1, 10ª edição, Mecânica, Ed. Addison Wesley,2003. 

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Fundamentos e Metodologia da Educação Especial 

Período: 1ª FASE 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: Evolução histórica do conceito deficiência. Políticas de educação inclusiva. 
Fundamentos legais. Diferença e diversidade. Construção das identidades e práticas 
pedagógicas: surdo, cego, deficiente mental, deficiente físico, deficiente múltiplo. 

Bibliografia Básica:  
CARVALHO, Rosita Edler. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 
Porto Alegre : Mediação, 2008.  
BAPTISTA,Claudio Roberto (org.) Inclusão e Escolarização: múltiplas perspectivas. 
Porto Alegre : Mediação, 2006.  
MAZZOTTA, Marcos j. S. Educação Especial no Brasil: História e políticas públicas. São 
Paulo : Cortez, 2005.  

Bibliografia Complementar  
CARNEIRO, Moaci Alves. O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes 
comuns: possibilidades e limitações. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 175 p.  
MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Trabalho docente e formação de professores de 
educação especial. São Paulo: EPU, 1993. 145 p.  
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Saberes, imaginários e representações na 
educação especial: a problemática ética da "diferença" e da exclusão social. 
Petropolis, RJ: Vozes, 2004. 239 p.  
SASSAKI, Romeu Kazumi,. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de 
Janeiro: WVA, 2003. 174p.   
STAINBACK, Susan; STAINBACK, William; LOPES, Magda França. Inclusão: um guia 
para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 451 p.  
 

Nome do Professor:  Simone das Graças Nogueira Feltrin  
 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Álgebra Linear 

Período: 1ª FASE 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição : Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. Vetores. Operação com 
vetores. Ângulos entre vetores e retas. Estudo da reta, do plano e de curvas no espaço 
vetoriais.   

Bibliografia Básica: 
ANTON, Howard; BUSBY, Robert C. Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 610 p. ISBN 8536306157 (broch.)  
CABRAL, Isabel; PERDIGÃO, Cecília; SAIAGO, Carlos. Álgebra linear: teoria, exercícios 
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Dados por Disciplina 

resolvidos e exercícios propostos com soluções. 2. ed., rev e atual. Lisboa: Escolar, 2010. 
459 p. ISBN 9789725923092 (broch) 
CORRÊA, Paulo Sérgio Quilelli. Álgebra linear e geometria analítica. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2006. 327 p. ISBN 8571931283 (broch.)  
 

Bibliografia Complementar:   

LORETO, Ana Célia da Costa; SILVA, Aristóteles Antonio da; LORETO JUNIOR, Armando 

Pereira. . Álgebra linear e suas aplicações: resumo teórico e exercícios. 2. ed. São 

Paulo: LCTE, 2009. 136p.  

STRANG, Gilbert. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 

2010. 444 p.  

LAY , David C.  Álgebra Linear e suas aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

JÄNICH, Klaus. Álgebra linear. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 198 p. ISBN 85-21601139-0  

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Algebra Linear. São Paulo: Makron Books, 1987 

 

Nome do Professor: Elisa Netto Zanette 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Fundamentos de Matemática Elementar 

Período: 1ª Fase  

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Operações Básicas em R, Potenciação e Radiciação. Porcentagem e Regra 
de Três. Transformação de Unidades. Área e Perímetro de figuras planas. Funções 
Matemáticas elementares.  Trigonometria no triângulo retângulo. 

Bibliografia Básica: 

ANTON, Howard. Cálculo: Um Novo Horizonte. 6. ed. Porto Alegre: Bookman 

Companhia, 2000. Vol. 1 e 2  

HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar 5: combinatória, 

probabilidade. 6.ed São Paulo: Ed. Atual, 1998. 174 p. ISBN 85-7056-047-8  

ÁVILA, Geraldo. Introdução ao Cálculo. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

 

Bibliografia Complementar:  
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI JUNIOR, José Ruy. . 
Matemática fundamental: uma nova abordagem : ensino médio, volume único. São 
Paulo: FTD, 2002. 712 p.  
BUOLOS, Paulo. Pré-cálculo. São Paulo: Makron Books, 1999. / 2001 - 02 Ex 
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. . Cálculo A: funções, limite, 
derivação, integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2007. 448 p 
BARBANTI, Luciano; MALACRIDA JÚNIOR, Sérgio Augusto. Matemática Superior: um 
primeiro curso de cálculo. São Paulo: Pioneira, 1999. 
FACCHINI, W.; Matemática: volume único. São Paulo: Ed. Saraiva, 1996. 
 

Nome do Professor: Eloir Fátima Mondardo Cardoso 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Química Geral I 

Período: 1ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Conceitos Básicos: Matéria, energia, propriedades físicas e químicas. 
Substâncias puras e misturas. Teoria Atômica. Ligações Químicas. Sólidos e Líquidos. 
Conceitos de Mol. Funções Químicas Inorgânicas. Misturas e soluções. Equações 
Químicas. Reação Redox. Introdução ao Equilíbrio Químico. Ácidos e Bases. pH. 

Bibliografia Básica:  
CHANG, Raymond. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. São Paulo: Bookman, 
2010. 778 p. 
RUSSELL, John Blair. . Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 2 v.  
USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química. 8. ed. reform São Paulo: Saraiva, 2005. 
3 v. 

Bibliografia Complementar:  
ATKINS, Peter. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 
Porto Alegre: Bookman, 2001. 
BRADY, James E.; RUSSELL, Joel W.; HOLUM, John R. Química: a matéria e suas 
transformações. 3. ed Rio de Janeiro: LTC, 2002. 2 v. 
CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna. 3. ed São Paulo: Scipione, 1999-
2003. 3 v. KOTZ, John C.; TREICHEL JUNIOR, Paul. . Química geral e reações 
químicas. São Paulo: Thomson, 2005.  
ROZENBERG, I. M. . Química geral. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 676p 

Nome do Professor: Normélia Ondina Lalau de Farias 

 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Química Geral II 

Período: 2ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Calor de Reação. Introdução à Termoquímica. Cinética Química. 
Classificação e Propriedades Periódicas dos Elementos Químicos. Elementos 
Representativos.  Elementos de Transição. Hidrogênio: Posição na tabela periódica, 
isótopos do hidrogênio, propriedades, obtenção, reação e usos. 

Bibliografia Básica: 
RUSSEL,J.B.Química geral.2a ed. Makron Books, São Paulo,2002. 
ATKINS, P.; JONES, L.; ALENCASTRO, R. B. de (Trad.). Princípios de química: 
questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
965 p.  
CHANG, Raymond. Química Geral: Conceitos Essenciais. São Paulo: McGraw-Hill, 
2007. 

Bibliografia Complementar: 
EBBING, Darreli D.; MACEDO, Horácio. Química Geral. 5ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 
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Dados por Disciplina 

V.1 
FLACH, Sinécio Emílio. A química e sua aplicação. Florianópolis: Ed. UFSC, 1987. 180 
p. 
FERNANDES, Jayme. Atividades praticas de química geral. Florianópolis: Ed. 
Lunardelli, 1985. 180 p 
KOTZ, John C.; TREICHEL JUNIOR, Paul; MACEDO, Horácio. Química & reações 
químicas. 3ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 
POWELL, Virginia P. Balanceamento de equações químicas. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1971. 90 p.  

Nome do Professor: Normélia Ondina Lalau de Farias 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Geometria Analítica 

Período: 2ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Estudo da reta e do plano. Curvas planas. Superfícies. Circunferência, Elipse, 
Hipérbole e Parábola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan de. Geometria analitica: um tratamento vetorial. 3.ed 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 543 p. ISBN 9788587918918 (broch.) 
CORRÊA, Paulo Sérgio Quilelli. Álgebra linear e geometria analítica. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2006. 327 p. ISBN 8571931283 (broch.) 
EFIMOV, Nikolai. Curso breve de geometria analítica. 2 ed. Moscou: Mir, 1969. 243 p.  
 

Bibliografia Complementar:  
LORETO, Ana Célia da Costa; LORETO JUNIOR, Armando Pereira. . Vetores e 
geometria analítica. São Paulo: LCTE, 2005. 143p.  
REIS, Genésio Lima dos . Geometria Analítica. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. São Paulo: Ed. 
McGraw-Hill, 1987. 292 p.  
VENTURI, Jacir J. Cônicas. Curitiba: Unificado, 1992. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

Nome do Professor: Louise Miron Roloff 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Metodologia Científica e da Pesquisa 

Período: 2ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: A universidade no contexto social. Conhecimento e ciência: fundamentos 
históricos, método e pesquisa científica. Estrutura e apresentação de trabalhos 
acadêmicos de acordo com as normas da ABNT. 

Bibliografia Básica:  
ALVES, Rubem. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 10. ed. São 
Paulo:Loyola, 2003.  
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 2. 
ed. São Paulo, Moderna, 1998.  
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DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  

Bibliografia Complementar:  
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração 
de trabalhos acadêmicos. 10. Ed. São Paulo: Prazer de ler, 2001.  
CASSOL, Marlei Pereira (Coordenadora). Metodologia Científica. Sistema ACAFE. 
Disponível em http://www.ead.unesc/sitecientifica. Acesso em 22/10/2012.  
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 16 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.  
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e 
formatação. 14. ed. Porto Alegre, Dáctilo-Plus, 2007.  
LUDKE, Menga & ANDRÉ, Marli. E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986.  

Nome do Professor: Andre Cechinel 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Cálculo I 

Período: 2ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Limite e continuidade de funções de variável real. A derivada e diferenciais de 
funções de uma variável real. Aplicação de derivada. Derivadas Parciais diferencial. 
Aplicação das Derivadas Parciais. 

Bibliografia Básica:  
ANTON, Howard. Cálculo: Um Novo Horizonte. Vol. 1, 6°ed. Porto Alegre: Bookman 
Companhia, 2004. 
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, 
derivação, integração. 5. ed.  São Paulo: Makron Books, 1992. 617 p. 
STEWART, James; PATARRA, Cyro de Carvalho. Cálculo. 4.ed. São Paulo: Pioneira, 
2001. 2v. 

Bibliografia Complementar:  
ÁVILA, Geraldo. Cálculo 1: funções de uma variável. 6.ed Rio de Janeiro: LTC, 1994. 
BOULOS, Paulo. . Cálculo diferencial e integral. São Paulo: Makron Books, 1999 
LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analitica. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1994. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. São Paulo: LTC, 2001. v.1 
ISBN 9788521612599 (broch.)  
HIMONAS, Alex; HOWARD, Alan. . Cálculo: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 
2005. 524p. ISBN 8521614160 (broch.) 

Nome do Professor: Elisa Netto Zanette 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física I 

Período: 2ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Movimento de uma partícula em 1D, 2D e 3D, Dinâmica, Trabalho e Energia, 
Leis de conservação de energia. 

Bibliografia Básica:  
RESNICK, Robert, HALLIDAY, David, KRANE, Kenneth S. Física, 5 ed. Rio de Janeiro. 
LTC, 2003. 
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SEARS,  F. W et al. Física: I : mecânica. Rio de Janeiro: Pearson Addison Wesley, 2008. 
TIPLER, P.A. Física, vol. 1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000. 

Bibliografia Complementar: 
 HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 4 ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 1996.  
HEWITT, PAUL G. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
LUCIE, Pierre. Física básica. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1977. v. 1 
NUSSENZVEIG, H. M.; Curso de Física Básica, vol I., 2 ed. Editora Perspectiva, 1992 
SEMAT, Henry; BLUMENTHAL, Ralph H.; J. HERKRATH. Física básica. Méxixo: Centro 
Regional de Ayuda Técnica, 1973. 4 v.  

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 

 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Cálculo II 

Período: 3ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Integral Definida e Indefinida. Métodos de Integração. Aplicações de Integral 
Definida. Integrais Impróprias. Funções de Várias Variáveis. Integral Múltipla 

Bibliografia Básica:  
ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte, 6.ed.Porto Alegre: Bookman, 2000.V.2. 
FLEMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, 
integração. 5. Ed. Ver. e ampl. São Paulo: Makron BooKs, 1992. 
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. Pioneira Thomson Learning, 2002.. 

Bibliografia Complementar:  
ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte, 6.ed.Porto Alegre: Bookman, 2000.V.1. 
FLEMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B, São Paulo, Makron Books 
do Brasil Editora Ltda, 1999. 
LEITHOLD, Louis. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. São Paulo, Harbra, 1994.  
HIMONAS, Alex; HOWARD, Alan. . Cálculo: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 
2005. 524p. ISBN 8521614160 (broch.)  
LARSON, Hostetler & Edwards; Cálculo. 8. ed. McGraw-Hill Interamericana, 2006. v. 2  
 

Nome do Professor: Elisa Netto Zanette 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física II 

Período: 3ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Movimento Periódico, Oscilações, Termologia, Termometria, Introdução à 
Termodinâmica, Teoria Cinética dos Gases; Hidrostática e Hidrodinâmica. 

Bibliografia Básica:  
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; Walker, Jear; Fundamentos de Física, vol. 
II:Gravitação, Ondas e Termodinâmica, 8 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2009.  
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Dados por Disciplina 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 
v1 
TIPLER/Mosca. Física para Cientistas e Engenheiros, 6 ed. Vol. 1. Mecânica, Oscilações 
e Ondas, Termodinâmica; Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

Bibliografia Complementar:  
FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J.; MCDONALD, Alan T. Introdução à mecânica 
dos fluidos. Rio de Janeiro: LTC, 2010. xiv, 710 p. 
H. MOYSÉS NUSSENZVEIG; CURSO DE FÍSICA BÁSICA – 2 Fluídos, oscilações e 
Ondas de Calor; Editora Edgard Blücher, 4ª ED. 2002. 
SEARS, F. W. & ZEMANSKI, M. W. Física. Rio de janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
1983-1994. 
HEWITT, Paul G. Física Conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002 
RAIYNOMD, A. Serway; JOHN, W. Jewett JR. Física. São Paulo: Pioneira : Thomson 
Learning, 2004. v3 
 

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Psicologia da Aprendizagem 

Período: 3ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Concepções de aprendizagem e a prática pedagógica. Relação professor 
aluno. Fracasso e exclusão escolar. 

Bibliografia Básica:  
KESSELRING, Thomas. Jean Piaget. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1993. 286 p.  
LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa de Lima. . Piaget, 
Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus ed., 1992. 
117 p.  
OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-
histórico. Scipione,São Paulo, 1997, 111p.  

Bibliografia Complementar:  
AQUINO, Júlio Groppa. Confrontos na sala de aula: uma leitura institucional da 
relação professor-aluno. 4. ed São Paulo: Summus, 1996. 160 p.  
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 124 p.  
FOSNOT, Catherine Twomey. Construtivismo: teorias, perspectivas e práticas 
pedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 1988. 248p.  
KULLOK, Maisa Gomes Brandão (...[et al.]). Relação professor-aluno: contribuições à 
prática pedagógica. Maceió, AL: Edufal, 2002. 87 p.  
LIMA, Lauro de Oliveira. A construção do homem segundo Piaget uma teoria da 
educação. 3 ed. São Paulo: Summus, 1984. 151 p.  

Nome do Professor: Zelia Medeiros 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Filosofia 

Período: 3ª Fase 
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Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Principais problemas filosóficos na história da filosofia: ser, conhecer e agir. 

Bibliografia Básica:  
ARANHA, Maria Lúcia A. Filosofando: introdução à filosofia. 4ª ed. Revisada – São 
Paulo: Moderna, 2009.  
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12ª ed. São Paulo: Ática, 2002.  
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Trad. Bento Prado Jr. E Alberto 
Alonso Muñoz. São Paulo: Ed. 34, 2007.  

Bibliografia Complementar:  
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 2ª Ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999.  
JAPIASSU, Hilton. Um desafio à Filosofia: Pensar-se nos dias de hoje. São Paulo: 
Editora Letras & Letras, 1997.  
DESCARTES, René. Meditações. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (Os pensadores).  
NIETZSCHE, Friedrich W. Humano, demasiado Humano, tradução de Paulo César 
Souza, São Paulo, Companhia das Letras, 2001.  
SILVA, Ilton Benoni da. Inter-relação: A Pedagogia da Ciência. 2ª Ed. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 
2007.  

Nome do Professor: João Alberto Ramos Batanolli 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Química Experimental 

Período: 3ª Fase 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: Normas básicas de segurança em laboratório. Vidrarias e reagentes: 
manuseio. Medidas e erros. Conceitos Fundamentais em Química (Ponto de fusão, 
viscosidade, densidade, Ponto de Ebulição, pH, etc).  Preparo e padronização de 
soluções. Processos de separação e purificação. Análises estequiométricas. Reações 
químicas. Atividades práticas aplicadas a materiais. 

Bibliografia Básica:  
ATKINS, P. W., JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna 
e o meio ambiente. 3ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p.  
 PAGOTTO, Carmem Sílvia. Experiências de química geral. Rio de Janeiro: UFF, 1993. 
118 p.  ROSITO, ALVARES, Berenice. Experimentos em química. Porto Alegre: Sulina, 
1981. 3 v.  

Bibliografia Complementar:  

BRADY, James E.; RUSSELL, Joel W.; HOLUM, John R. Química: a matéria e suas 
transformações. 3. ed Rio de Janeiro: LTC, 2002. 2 v.  
CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna. 3. ed São Paulo: Scipione, 1999-
2003. 3 v.  
 KOTZ, John C.; TREICHEL JUNIOR, Paul. Química geral e reações químicas. São 
Paulo: Thomson, 2005.  
ROZENBERG, I. M. Química geral. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 676p. 
 USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química. 8. ed. reform São Paulo: Saraiva, 
2005. 3 v. 

Nome do Professor: Alexandre Gonsalves Dal Bó 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física Experimental I 

Período: 3ª Fase 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: Medidas. Instrumentos de Medidas. Erros e Gráficos. Experimentos 
envolvendo Mecânica. 

Bibliografia Básica:  
CAMPOS, Agostinho Aurélio Garcia 2ª ed. rev; Física Experimental Básica na 
Universidade; Ed UFMG, Belo Horizonte, 2008. 
PIACENTINI, J. J. 3ª ed. rev.; Introdução ao Laboratório de Física; Editora da UFSC, 
Florianópolis, 2008. 
TIPLER/Mosca. Física para Cientistas e Engenheiros, 6 ed. Vol. 1. Mecânica, Oscilações 
e Ondas, Termodinâmica; Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000. 

Bibliografia Complementar:  
H. MOYSÉS NUSSENZVEIG; CURSO DE FÍSICA BÁSICA - 1 Mecânica; Editora Edgard 
Blücher, 4ª ED. 2002. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; Walker, Jear; Fundamentos de Física, vol. I: 
Mecânica,7 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2007. 
HEWITT, PAUL G. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
SEARS, F. W. & ZEMANSKI, M. W. Física. Rio de janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
1983- 1994. 
TIPLER, P.A. Física para Cientistas e Engenheiros, 6 ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 2009 . 

Nome do Professor: Marcio Carlos Just 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Cálculo III 

Período: 4ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Equações diferenciais: equação diferencial ordinária; equação diferencial de 
primeira ordem; equação diferencial de 2ª ordem; equação diferencial ordem “n”; 
Aplicações; sistemas de equações lineares de equações diferenciais. 

Bibliografia Básica:  
ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São Paulo: 
Thomson, 2003. 492 p. ISBN 8522103143 (broch.) 
MATOS, Marivaldo P. Séries e equações diferenciais. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
251 p. 
STEWART, James. Cálculo. 4 ed. São Paulo: Pioneira, 2001. 

Bibliografia Complementar:  
MACHADO, Kleber Daum. Equações diferenciais aplicadas à física. Ponta Grossa: 
UEPG, 1999 
FIGUEIREDO, Djairo Guedes de. Análise de Fourier e equações diferenciais parciais. 
3.ed Rio de Janeiro: IMPA, 1997. 274 p. 
GONÇALVES, Mirian Buss. Cáculo B: funções de várias variáveis integrais duplas e 
triplas. São Paulo: Makron Books, 1999. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 3 ed. São Paulo: Livros Técnicos e 
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Científicos, 1999. 
FINNEY, Ross L.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. Cálculo: George B. Thomas. 
São Paulo: A. Wesley, 2002. v.1. 

Nome do Professor: Viviane Raupp Nunes de Araujo 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física III 

Período: 4ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Eletrostática, Magnetostática, elementos de circuitos elétricos, magnetismo 
em meios materiais; Equações de Maxwell. 

Bibliografia Básica 
HALLIDAY,D.Fundamentos da física III:eletromagnetismo.7ª ed.v3.São 
Paulo:LTC,2007.398p. 
SEARS,F.W; ZEMANSKI,M.W. Física III: eletromagnetismo/ Hugh D. Young, Roger A. 
Freedman; 12ªed.São Paulo:Pearson Addison Wesley,2012. 
TIPLER, P.A; MOSCA,G. Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e 
magnetismo, ótica.5ª ed.v3.Rio de Janeiro:LTC,2006. 
 

Bibliografia Complementar:  
CUTNELL,J.D; JOHNSON,K.W. Física.v3.6ª ed.São Paulo:LTC,2006.160p. 
NUSSENZVEIG,H.M. Curso de física básica.4º.São Paulo: Edgard Blucher,2002. 
RAIYNOMD,A; SERWAY,E; JEWETT Jr, J.W.Física.v3.Pioneira Thomson Learning,2004. 
HEWITT,P.G. Física Conceitual.9ª ed.Porto Alegre:Bookman,2002. 
TIPLER,P.A. Física Eletricidade e magnetismo,ótica.v2.4 ed.2000. 

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 

 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: História e Filosofia da Física 

Período: 4ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Análise Histórica e Epistemológica dos Desenvolvimentos Conceituais das 
Teorias Física, desde os Gregos até o nosso Século. 

Bibliografia Básica:  
BERTOLDO, Leandro. Teses da física clássica e moderna. São Paulo: Litteris, 
2003  
BUNGE, Mario Augusto. Física e filosofia. São Paulo: Perspectiva, 2000 
EINSTEIN, Albert. A teoria da relatividade especial e geral. São Paulo: 
Contraponto, 1999. 
 

Bibliografia Complementar:  
ALVES, Rubens. Filosofia da ciência. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1981. 
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ARANHA, Maria L. da Arruda, MARTINS, Maria H. Pires. Filosofando. Introdução à 
filosofia. São Paulo: Moderna, 1987. 
FARIA, Maria do Bettencourt. Aristóteles - A Plenitude como horizonte do Ser. São 
Paulo: Ed. Moderna, 1995. 
FOUREZ, Gérard. A construção das Ciências. Introdução á Filosofia e à Ética das 
ciências. São Paulo, Unesp, 1995 
GRACELI, Ancelmo Luiz. Astronomia auto-dinâmica por interações físicas e 
unificação dos fenômenos da natureza por interações físicas. São Paulo: 
Perspectiva, 1998. 

Nome do Professor: Márcio Carlos Just  

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Educação, Mídias e Tecnologias Educacionais 

Período: 4ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Educação e Tecnologias. Ensino e Aprendizagem com mídias digitais. 
Pesquisa na rede Internet. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Colaboração e 
cooperação nas redes sociais. Uso de aplicativos informáticos no processo ensino-
aprendizagem de Física. 

Bibliografia Básica:  
BARBOSA, Rommel Melgaço. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 
KELLNER, D. A cultura da mídia: estudos culturais, identidade e política entre o 
moderno e o pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC. 2001 
MORAN, Jose Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 
São Paulo: Papirus. 2007. 

Bibliografia Complementar:  
SANCHO, Juana María e HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para transformar a 
educação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
LITWIN. Edith (org.) Tecnologia Educacional: política, histórias e propostas. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
MORAN, José Manoel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas 
tecnologias e mediação pedagógica. 12. ed Campinas: Papirus, 2006. 173  
RAMAL, Andrea Cecília. Educação na Cibercultura-Hipertextualidade, leitura, escrita 
e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed. 2002. 
TIFFIN, John e RAJASINGHAM, Lalita. Universidade virtual e global. Porto Alegre: 
Artmed. 2007.   

Nome do Professor: Graziela Fátima Giacomazzo 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física Experimental II 

Período: 4ª Fase 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: Experimentos Envolvendo Conceitos de Movimento Oscilatório, Ondas, 
Acústica e Termologia. 
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Bibliografia Básica:  
CAMPOS, Agostinho Aurélio Garcia 2ª ed. Ver. Física Experimental Básica na 
Universidade. Ed UFMG, Belo Horizonte, 2008. 
CUTNELL,J.D; JOHNSON,K.W. Física.v3.6ª ed.São Paulo:LTC,2006.160p. 
PIACENTINI, J. J. 3ª ed. rev. Introdução ao Laboratório de Física. Editora da UFSC, 
Florianópolis, 2008. 
 

Bibliografia Complementar:  
H. MOYSÉS NUSSENZVEIG; CURSO DE FÍSICA BÁSICA - 1 Mecânica; Editora Edgard 
Blücher, 4ª ED. 2002. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; Walker, Jear; Fundamentos de Física, vol. I: 
Mecânica,7 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2007. 
HEWITT, PAUL G. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
SEARS, F. W. & ZEMANSKI, M. W. Física. Rio de janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
1983- 1994. 
TIPLER, P.A. Física para Cientistas e Engenheiros. 6 ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 2009 . 

Nome do Professor: Elcio Angioletto 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Libras 

Período: 4ª Fase 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: Olhares que circundam a Surdez. Os discursos sobre educação e a questão 
dos sujeitos surdos. Propostas de Educação de Surdos. Língua de Sinais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos. Ideologias e 
práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 160 p. 
FERNANDES, Eulália. Linguagem e surdez. Porto Alegre: Artmed, 2003. 160 p. 
QUADROS, Ronice Muller de, KARNOPP, Leodenir. Lingüística aplicada à língua de 
sinais brasileira. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.  
 

Bibliografia Complementar:  
SILVA, Marilia da Piedade Marinho. A construção de sentidos na escrita do aluno 
surdo. São Paulo: Plexus, 2001. 
BOTELHO, Paula. Segredos e silêncios na educação de surdos. Belo Horizonte : 
Autêntica, 1998. 
MELLO, Heloisa Augusta Brito de Mello. O falar bilingüe. Goiânia: Ed. Da UFMG. 1999. 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
WILCOX, Sherman & WILCOX, Phyllis Perin. Trad. De Tarcísio de Arantes Leite. 
Aprender a ver: o ensino da língua de sinais americana com segunda língua. Rio de 
Janeiro: Arara Azul, 2005. 

Nome do Professor: Simone das Graças Nogueira Feltrin 

 

Dados por Disciplina 
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Nome da disciplina: Cálculo IV 

Período: 5ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Números complexos. Séries. Séries de Fourier. Transformada de Fourier e de 
Laplace. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ÁVILA, Geraldo. Variáveis Complexas com Aplicações. 2. ed. Rio de janeiro: LTC, 
1996.  
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de Cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v.4  
SPIEGEL, Murray R.. Cálculo Avançado . 2.  ed. São Paulo: Bookman, 2003.  

Bibliografia Complementar:  
BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral, volume 2. 2. ed. rev. e 
ampl São Paulo: Makron Books, 2002. 349 p. ISBN 853461458X (broch.) 
 KREYSZIG, E. – Matemática Superior. Rio de janeiro, 1979: LTC, v. 2  
SPIEGEL, Murray R. Transformadas de Laplace. RJ: McGraw-Hill do Brasil, 1979.  
LORETO, Ana Célia da Costa; LORETO JUNIOR, Armando Pereira; PAGLIARDE, José 
Emílio. . Cálculo diferencial e integral 3. São Paulo: LCTE, c2006. 160p. ISBN 
8598257311 (broch.) 
LARSON, Roland E.; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H. Cálculo: com 
aplicações. 4.ed Rio de Janeiro: LTC, 1998. 711 p.  
 

Nome do Professor: Evanio Nicoleit 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física IV 

Período: 5ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Ondas. Óptica geométrica. Óptica física. Introdução à mecânica quântica. 
Física Moderna. 

Bibliografia Básica:  
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 6. ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2002.  
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. São Paulo: E. Blücher, 1997-2002. 
4v. 
TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros. 4.ed Rio de Janeiro: LTC, 
c2000. 3 v. 

Bibliografia Complementar:  
CUTNELL,J.D; JOHNSON,K.W. Física.v3.6ª ed.São Paulo:LTC,2006.160p. 
HEWITT, Paul G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
CALLISTER, W. D. Ciência e engenharia de materiais: Uma introdução. 5ª Ed. Rio de 
Janeiro: LTC Editora, 2002. 589 p 
RAIYNOMD,A; SERWAY,E; JEWETT Jr, J.W. Física.v3.Pioneira Thomson Learning,2004. 
TIPLER, Paul Allen,. Física para cientistas e engenheiros: Gravitação, ondas, e 
termodinâmica. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995. v. 2. 
 

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 
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Nome da disciplina: Física Experimental III 

Período: 5ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Experimentos envolvendo conceitos de Eletrostática e Eletrodinâmica. 

Bibliografia Básica: 
PIACENTINI, J.; e Coautores. Introdução ao Laboratório de Física; 2a edição; 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2001. 
TIPLER, P.A. Física para Cientistas e Engenheiros, 6 ed. vol. 1 a 3. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
CAMPOS, Agostinho Aurélio Garcia 2ª ed. rev. Física Experimental Básica na 
Universidade. Ed UFMG, Belo Horizonte, 2008.  

Bibliografia Complementar:  
 H. MOYSÉS NUSSENZVEIG; CURSO DE FÍSICA BÁSICA - 1 Mecânica; Editora Edgard 
Blücher, 4ª ED. 2002. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; Walker, Jear. Fundamentos de Física, vol. I: 
Mecânica,7 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2007. 
HEWITT, PAUL G. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
SEARS, F. W. & ZEMANSKI, M. W. Física. Rio de janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
1983-1994. 
YOUNG, H. D.; Sears e Zemansky. Física II, III e IV; 10ª edição; São Paulo: Addison 
Wesley, 2003. 

Nome do Professor: Marcio Carlos Just 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Políticas, Normas e Organização da Educação Básica 

Período: 5ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Educação como direito universal: Constituição Federal e Estatuto da Criança 
e do Adolescente.  Políticas educacionais brasileiras contemporâneas para a Educação 
Básica. Organização do sistema educacional brasileiro nos seus diversos níveis e sua 
relação com o contexto internacional.   

Bibliografia Básica:  
CARNEIRO, Moaci Alves. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva: artigo a artigo. 4. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2007.  
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. Sociologia e teoria crítica do 
currículo: uma introdução. In: MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu 
da (orgs.). Currículo, Cultura e Sociedade. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação: LDB trajetória, limites e perspectivas. São 
Paulo: Autores Associados, 2000.  

Bibliografia Complementar:  
SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Como entender e aplicar a nova LDB: Lei 
9.394/96. São Paulo: Ed. Pioneira, 1997.  
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e do 
Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2006.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 33. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.  
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte /Secretaria de Educação 
Fundamental. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  
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SANTA CATARINA, Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia. Proposta 
Curricular de Santa Catarina: Disciplinas Curriculares. Florianópolis, 1998.  
 

Nome do Professor: Everson Ney Huttner Castro 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Didática 

Período: 5ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Educação e Didática. Escolas e tendências pedagógicas. Projeto político 
pedagógico e planejamento de ensino. 

Bibliografia Básica:  
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo :Cortez,1994.  
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. Campinas, SP: Autores Associados,1999.  
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Planejamento:Projeto de Ensino Aprendizagem e 
projeto Político- Pedagógico. São Paulo, 16ª ed. Libertad, 2006.  

Bibliografia Complementar:  
GANDIN, Danilo e GANDIN, Luís Armando. Temas para um projeto político-
pedagógico. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.  
GANDIN, Danilo e CRUZ, Carlos H. Carrilho. Planejamento na sala de aula. 3. Ed. Porto 
Alegre, 1998.  
GANDIN, Danilo. A Prática do planejamento participativo. 3. ed, Petrópolis: Vozes, 
1997.  
SILVA, Ainda Maria Monteiro. Didática currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro: 
PD & A, 2000. 197p.  
VEIGA, Ilma P. et al. Repensando a didática. Campinas, São Paulo: Papirus, 1988  

Nome do Professor: Graziela Fatima Giacomazzo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física Experimental IV 

Período: 6ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Experimentos Envolvendo Conceitos de Eletromagnetismo e Óptica. 

Bibliografia Básica: 
CAMPOS, Agostinho Aurélio Garcia; ALVES, Elmo Salomão; SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. . 
Física experimental básica na universidade. 2. ed. rev Belo Horizonte: UFMG, 2008. 
210p. (Didática) ISBN 9788570416636 (broch.)  
HALLIDAY, D; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 6 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2002. v.4.  
PIACENTINI, J. J.; BARTIRA, C. S.; GRANDI, S.; HOFMANN, M. P.; de LIMA F.R.R.; 
ZIMMERMANN, E. Introdução ao Laboratório de Física, 2.ed. Florianópolis: UFSC, 
2005 
.  

Bibliografia Complementar:  
TIPLER, P. Física. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.3.  
HELENE, O. A. M.; VANIN, V. R. Tratamento Estatístico de Dados em Física 
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Experimental, 2.  ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 1991.  
VUOLO, J. H. Fundamentos da Teoria de Erros. 2.  ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 
1996 
 CAVALCANTE, Marisa Almeida; TAVOLARO, Cristiane R. C. . Física moderna 
experimental. 2. ed. rev Barueri, SP: Manole, 2007. 132p.  
DAMO, Higino S. Fisica experimental. 2 ed. Caxias do Sul, RS: Universidade de Caxias 
do Sul, 1985. 

Nome do Professor: Marcio Carlos Just 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Mecânica Geral 

Período: 6ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Estudos dos Princípios Fundamentais da Mecânica Newtoniana e o 
Movimento de Partícula em uma, duas e três Dimensões. Estudo do Movimento do 
Sistema de Partículas e dos Corpos Rígidos e Sistema de Coordenadas em Movimento. 
Vetor de Runge-Lenz e Tensor de Inércia. 

  
Bibliografia Básica: 
CATTANI, Mauro S. D. Elementos de mecânica dos fluidos. 2. ed. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2005. 155 p.  
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. . Fundamentos de física. 7. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2007. 4 v. ISBN 9788521614876 (broch.)  
MELCONIAN, Sarkis. . Mecânica técnica e resistência dos materias. 18.ed São Paulo: 
Érica, 2008. 360 p. ISBN 9788571946668 (broch.)  

Bibliografia Complementar:  
CUTNELL,J.D; JOHNSON,K.W. Física.v3.6ª ed.São Paulo:LTC,2006.160p. 
SPIEGEL, Murray, R.;  MCGRAW, Hill: Mecânica Racional (Coleção Schaum). Rio de 
Janeiro : McGraw-Hill do Brasil. 1998 
SYMON, Keith R. Mecânica. São Paulo : Editora Campos. 1998 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. 4 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. 
v1. 
RAIYNOMD A. Serway; JOHN W. Jewtt JR. Física. São Paulo: Pioneira - Thomson 
Learning, 2004. v1 

Nome do Professor:  Leandro Neckel 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Cálculo Numérico 

Período: 6ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Introdução. Zeros de funções. Métodos numéricos de álgebra linear. 
Interpolação. Derivação e integração numérica. Aproximação de funções, ajuste de dados. 
Solução numérica de equações diferenciais e ordinárias. 

Bibliografia Básica:  
ARENALES, Selma Helena de Vasconcelos; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico: 
aprendizagem com apoio de software. São Paulo: Thomson, 2008. 
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FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2007. 
 RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha Lopes. Cálculo numérico: 
aspectos teóricos e computacionais. 2.ed. Rio de Janeiro: Makron Books, 1996. 
. 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Leonidas Conceição. Cálculo numérico: (com aplicações). 2.ed. São Paulo: 
Harbra, [1987?]. 
BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas. Análise numérica. São Paulo: Thomson, 
2003. 
CLAUDIO, Dalcidio M.; MARINS, Jussara Maria. Cálculo numérico computacional: 
teoria e prática. 3 .ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
MIRSHAWKA, Victor. Cálculo numérico. 4 ed. São Paulo: Ed. Nobel, 1986. 
MIRSHAWKA, Victor. Exercícios de cálculo numérico. São Paulo: Ed. Nobel, 1985. 
 

Nome do Professor: Evanio Nicoleit 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Metodologia do Ensino da Física I 

Período: 6ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Ensino-aprendizagem de Física: teorias e concepções alternativas; 
transposição didática e modelização; atividades experimentais; demonstrações: conteúdo 
versus motivação; multimídia. Planejamento e elaboração de unidade de ensino de Física 
(teoria e experimental). 

Bibliografia Básica:  
HALLIDAY, D.; RESNIK, R. Fundamentos de Física. 6. ed. Rio de Janeiro : LTC Livros 
Técnicos e Científicos Editora S.A. 2002. 
MASSON, T.J. & SILVA, G.T. da. Física Experimental I: Manual de Laboratório. São 
Paulo : Universidade Mackenzie, 2005. 
MASSON, T.J. & SILVA, G.T. da. Física Experimental II: Manual de Laboratório. São 
Paulo : Universidade Mackenzie, 2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
NUSSENZVEIG,H.M. Curso de física básica.4º.São Paulo: Edgard Blucher,2002. 
TIPLER, P.A; MOSCA,G. Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e 
magnetismo,ótica.5ª ed.v3.Rio de Janeiro:LTC,2006. 
USP. GREF: Grupo para Reelaboração do Ensino de Física e material para o aluno. São 
Paulo: EDUSP, 1993. 3v 
VILLANI, Alberto. Planejamento Escolar: Um Instrumento de Atualização dos 
Professores de Ciências. Instituto de Física. São Paulo:USP, sd. 
WILLIAN, Albuquerque et al. Manual de Laboratório de Física. São Paulo : Ed. McGraw-
Hill. 1998. 

Nome do Professor: Elcio Angioletto 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado I 
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Período: 6ª Fase 

Carga horária: 126 h/a 

Descrição: Projeto Político Pedagógico. Importância do estágio para a formação do 
professor. Sistemática de estágio. 

Bibliografa Básica: 
BRASIL, Secretaria de educação fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 2 ed. 
Brasília: MEC, 1997.  
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. . Orientações curriculares para o ensino 
médio. Brasília: Ministério da Educação, 2008.   
GANDIN, Danilo. A Prática do planejamento participativo na educação e em outras 
instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e 
governamental. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1998.  

Bibliografia Complementar:  
VIANNA, Ilca Oliveira de Almeida. Planejamento participativo na escola: um desafio ao 
educador. São Paulo: EPU, 1986.  
PIMENTA, S G e LIMA, MSL. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004. (Col. 
Docência em formação, saberes pedagógicos).  
PIMENTA, Selma Garrido,. O estágio na formação de professores: unidade teoria e 
prática?. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 200 p. 
FERRAÇO, Carlos Eduardo; PEREZ, Carmen Lucia Vidal; OLIVEIRA, Inês Barbosa de. 
. Aprendizagens cotidianas com a pesquisa: novas reflexões em pesquisa nos/dos/ 
com os cotidianos das escolas. Petrópolis, RJ: DP et Alii, 2008. 177p.  
CONTRERAS, José. A Autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 296 p. 
 

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física Moderna e Contemporânea 

Período: 7ª Fase 

Carga horária: 108 h/a 

Descrição: Construção histórica da Física Moderna e Contemporânea. Fundamentos 
formais e conceituais Teoria da Relatividade, da Mecânica e da Física Quântica. 
Aplicações e abordagem didáticas de Mecânica Quântica.    

Bibliografia Básica:  
CHESMAN, C.; ANDRÉ, C. MACÊDO, A. Física Moderna Experimental e aplicada. São 
Paulo: Editora Livraria da Física, 2004. 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: Ótica, relatividade e física quântica. São 
Paulo: Edgard Blücher, 1998. v. 4  
TIPLER, P. e LLEWELLYN, R. Física Moderna. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 
 

Bibliografia Complementar:  
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física. Harlow: Addison-Wesley, 1992. 
CAVALCANTE, Marisa Almeida; TAVOLARO, Cristiane R. C. . Física moderna 
experimental. 2. ed. rev Barueri, SP: Manole, 2007. 132p. 
EISBERG, R.; RESNICK, R. Física quântica. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 
EISBERG, Robert Martin. Fundamentos da física moderna. Rio de Janeiro: Guanabara 
Dois, 1979. 643 p. 
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OKONO, E. Física para Ciências Biológicas. São Paulo: Habra, 1986 

Nome do Professor: Leandro Neckel 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Pesquisa em Física 

Período: : 7ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Pesquisa em Educação. Concepções, Tendências da Física no Brasil e no 
mundo. Pesquisa em Física. Metodologias de Pesquisa. Introdução a Pesquisa 
Operacional. Planejamento das atividades do negócio e prestação de serviços, 
adequando-os aos enfoques macro das organizações. 

Bibliografia Básica:  
LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões: 
modelagem em Excel. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 04 
MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e 
tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti; REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues (Orgs.) 
Aprendizagem profissional da docência: saberes, contextos e práticas. São Carlos. 
Editora: EdUFSCar/INEP. 2002. ISBN: 85-85173-82-3 
 

Bibliografia Complementar:  
ANDRADE, Eduardo.Introdução à Pesquisa Operacional, LTC, 1996 
BOGDAN, Robert C; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em Educação. Uma 
introdução à teoria e aos métodos. Tradução de Maria João Alvarez, Sara Bahia dos 
Santos e Telmo Mourinho Baptista. Portugal: Porto Editora, 1994. 
FAZENDA, Ivani. Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1980.  
GHIZZOTTI, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  São Paulo: Atlas, 
1987.  
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 
18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 80p. 
 

Nome do Professor: Leandro Neckel 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado II 

Período: : 7ª Fase 

Carga horária: 144 h/a 

Descrição: Estágio no ensino médio. Planejamento do estágio. Regência de classe. 
Relatório de estágio. 

Bibliografia Básica:  
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 
Brasília: MEC, 1997.  
GANDIN, Danilo. A Prática do planejamento participativo – na educação e em outras 
instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e 
governamental. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1995  
PIMENTA, S G; LIMA, MSL. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004. (Col. 
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Docência em formação, saberes pedagógicos).  
 

Bibliografia Complementar:  
VIANNA, Ilca Oliveira de Almeida. Planejamento participativo na escola: um desafio ao 
educador. São Paulo: EPU, 1986. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Caminhos da profissionalização do magistério. 3. ed 
Campinas: Papirus, 2003. 176 p. 
O CURRÍCULOcomo expressão do projeto pedagógico: um processo flexível. Maranhão: 
Progae, 2000. 31 p. 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola ; teoria e prática. Goiânia: 
Alternativa, 2003. 259 p. 
FISS, Ana Jovelina L.; CALDIERARO, Ires P. . Planos de estudos: o pensar e o fazer 
pedagógico. 3. ed. rev Porto Alegre: Ed. do autor, 2001. 188 p. 

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Metodologia do Ensino da Física II 

Período: : 7ª Fase 

Carga horária: 90 h/a 

Descrição: Aplicação de uma Unidade de Ensino de Física em Turmas Piloto da 
Comunidade. Elaboração de Instrumentos para Acompanhamento e Avaliação da unidade 
de Ensino com Objetivos de Reformulação. Seminários de Apresentação dos Resultados. 

Bibliografia Básica:  
HALLIDAY, D.; RESNIK, R. Fundamentos de Física. 6. ed. Rio de Janeiro : LTC Livros 
Técnicos e Científicos Editora S.A. 2002. 
MASSON, T.J. & SILVA, G.T. da. Física Experimental I: Manual de Laboratório. São 
Paulo : Universidade Mackenzie, 2005. 
VILLANI, Alberto. Planejamento Escolar: Um Instrumento de Atualização dos 
Professores de Ciências. Instituto de Física. São Paulo:USP, sd. 
 
 

Bibliografia Complementar:  
MASSON, T.J. & SILVA, G.T. da. Física Experimental II: Manual de Laboratório. São 
Paulo : Universidade Mackenzie, 2005. 
SILVA, G.T. da. Física Experimental IV: Manual de Laboratório. São Paulo : 
Universidade Mackenzie, 2005. 
MEC. Projeto de Ensino de Física: PEF – Fascículos de Mecânica, Eletricidade e 
Eletromagnetismo. MEC/FENAME/PREMEN – 1980. 
USP. GREF: Grupo para Reelaboração do Ensino de Física e material para o aluno. São 
Paulo: EDUSP, 1993. 3v 
WILLIAN, Albuquerque et al. Manual de Laboratório de Física. São Paulo : Ed. McGraw-
Hill. 1998. 

Nome do Professor: Marcio Carlos Just 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado III 
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Período: 8ª Fase 

Carga horária: 144 h/a 

Descrição: Elaboração e execução de projeto de extensão. Elaboração do projeto de 
pesquisa. 

Bibliografia Básica:  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 
Brasília: MEC, 1997.  

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. . Indagações sobre currículo: currículo, 
conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, 2008. 47 p.  

GANDIN, Danilo. A Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes, 2000. 
 

Bibliografia Complementar:  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed São Paulo: Atlas, 2002. 
175 p. 

PIMENTA, S G e LIMA, MSL. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004. (Col. 
Docência em formação, saberes pedagógicos) 
VIANNA, Ilca Oliveira de Almeida. Planejamento participativo na escola: um desafio ao 
educador. São Paulo: EPU, 1986. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível. 19.ed Campinas, SP: Papirus, 2005. 192 p. 
OLIVEIRA, Ana Cristina Baptistella de. Qual a sua formação, professor?. São Paulo: 
Papirus, 1994. 256 p. 
 

Nome do Professor: Adriane Brogni Uggioni 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Gestão de Processos Educativos 

Período: 8ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Concepções, políticas e práticas de gestão e suas implicações para os 
processos educativos. 

Bibliografa Básica: 
FERREIRA, Naura S. Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. 
São Paulo: Cortez, 2000. 
HANPTON, David R. Administração contemporânea. São Paulo: McGraw-Hill, 1992.  
LIBÂNEO, José C.; OLIVEIRA, João F.; TOSCHI, Mira S. Educação escolar: políticas, 
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003. (Coleção docência em formação) 
 

Bibliografia Complementar:  
MACHADO, L. M. e FERREIRA, N. S. C. (Org.). Política e gestão da educação: dois 
olhares. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000.  
AZEVEDO, J.M.L. A educação como política pública. São Paulo: Autores 
Associados,1997. 
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MEC/INEP. Política e resultados-gestão nas escolas. v.1. Brasília: INEP. 1995-2002 
NÓVOA, Antônio (Org.) As organizações escolares em análise. Portugal: Dom Quixote, 
1999. 

Nome do Professor: Graziela Fátima Giacomazo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Mecânica Quântica I 

Período: 8ª Fase 

Carga horária: 108 h/a 

Descrição: Introdução aos conceitos quânticos. Observáveis. Equações de Evolução. 
Partículas quânticas em uma dimensão. Partículas quânticas em 3 dimensões. A notação 
de Dirac. O oscilador harmônico em uma dimensão . O momento angular. Potenciais 
centrais. O átomo de hidrogênio. 

Bibliografia Básica:  
COHEN-TANNOUDJI, C.; DUI, B., LALOE, B. Quantum Mechanics. John Wiley.  
SAKURAI, J.J. Modern Quantum Mechanics, 2. ed. Addison-Wesley.  
TIPLER, P. Física 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.3.  
 

Bibliografia Complementar: 
MERZBACHER, E. Quantum Mechanics, 3. ed. John Wiley.   
SHANKAR, R. Principles of Quantum Mechanics. 2. ed. Plenum.  
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de 
física: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
POHL, Herbert A. Introdução à mecânica quântica. São Paulo: Edgard Blücher, 1971. 
116 p. 
 RAIYNOMD,A; SERWAY,E; JEWETT Jr, J.W. Física.v3.Pioneira Thomson 
Learning,2004. 
 

Nome do Professor: Elcio Angioletto  

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Introdução a Termodinâmica 

Período: 8ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: Temperatura. Calor. Leis da Termodinâmica. Máquinas Térmicas. Teoria 
Cinética dos Gases. Introdução à Mecânica Estatística. 

Bibliografia Básica:  
HALLIDAY, D; RESNICK, R.; WALKER, J. Fudamentos  de Física. 8. ed. Rio de Janeiro: 
LTC,  2009.  
HEWITT, Paul G. Física Conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.  
SMITH, J. M.; VAN NESS, Hendrick C.; ABBOTT, M.M. Introdução à termodinâmica da 
engenharia química. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 626 p. ISBN 9788521615538 
(broch.)  
 
 

Bibliografia Complementar:  
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RAIYNOMD A. Serway; JOHN, W. Jewett JR. Física. Editora Pioneira - Thomson Learning 
2004. v. 2.  
SMITH, J. M.; VAN NESS, Hendrick C.; ABBOTT, M.M. . Introduction to chemical 
engineering thermodynamics. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2005. 817 p. ISBN 
0071247084 (broch.)  
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1999. 
v2  
TIPLER, P. Física. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1978.  
SEARS & ZEMANSKY. Física II: Termodinâmica e ondas - 12 ed. / 2008. 

Nome do Professor: Alexandre Gonsalves Dal Bó 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Modelagem Matemática (Optativa) 

Período: 8ª Fase 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: problemas de otimização. Derivada de Gateaux de um funcional, equações de 
Equações de Eule-Lagrange . Métodos de diferenças finitas. Métodos do gradiente e 
gradiente conjugado. Métodos diretos e métodos iterativos para a solução de sistemas 
lineares.. Probleamas da física matemática. 

Bibliografia Básica:  
CAMPOS, Celso Ribeiro; WODEWOTZKI, Maria Lúcia Lorenzetti; JACOBINI, Otávio 
Roberto. Educação estatística: teoria e prática em ambientes de modelagem 
matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 143 p.  
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma 
nova estratégia. São Paulo: Contexto, 2011. 389 p. 
BROOKE, Anthony; KENDRICK, David; MEERAUS, Alexander. GAMS: sistema geral de 
modelagem algébrica. São Paulo: Edgard Blücher, 1997. 279 p.  

Bibliografia Complementar:  
ALMEIDA, Lourdes Werle de; SILVA, Karina Pessôa da; VERTUAN, Rodolfo 
Eduardo. Modelagem matemática na educação básica/Lourdes Werle de Almeida, 
Karina Pessôa da Silva, Rodolfo Eduardo Vertuan. São Paulo: Contexto, 2012. 157 p.  
ALMEIDA, Lourdes Werle de; ARAÚJO, Jussara de Loiola; BISOGNIN, Eleni (Org.) () 
(). Práticas de modelagem matemática na educação matemática: relatos de 
experiências e propostas pedagógicas. Londrina, PR: Eduel, 2011. 311 p. 
FÁVERO, Luiz Paulo. . Análise de dados: modelagem multivariada para tomda de 
decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 646 p.  
SIMÕES, Marcelo Godoy; SHAW, Ian S. Controle e modelagem fuzzy. 2. ed. rev. a ampl 
São Paulo: Blucher, 2007. xiv, 186 p. 
CAVALCANTE, Marisa Almeida; TAVOLARO, Cristiane R. C. . Física moderna 
experimental. 2. ed. rev Barueri, SP: Manole, 2007.  
 

Nome do Professor: Erlon Mendes 

 

 


