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ENSINO DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA 
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

carga horária: 60 horas.
docentes resPonsáveis: Karina S. M. M. Pagnez.

Objetivos
objetivo geraL:
Oferecer conhecimentos sobre os fundamentos, políticas e práticas pedagógicas da educação especial e apresentar 

tecnologias assistivas para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem – educação de Surdos e a 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

Programa 
Apresentar os conceitos: Educação Especial, Inclusão e Educação Inclusiva. Discutir os marcos legais para a 

política de educação especial no Brasil. Tecnologia assistiva e a prática pedagógica no ensino de ciências. A educação 
de surdos no Brasil e a Língua Brasileira de Sinais.
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Processo de avaliação
O processo de avaliação será feito por meio do desenvolvimento de atividades on-line e presenciais.

avaLiação das atividades Presenciais 
As atividades presenciais serão avaliadas a partir da entrega de roteiros de atividades; desenvolvimento de modelos; 

análise de materiais didáticos. Cada atividade entregue será avaliada numa escala de 0 a 10,0. 
avaLiação das atividades on-Line 
As atividades on-line (AO) apresentam também duas modalidades de avaliação: pontuadas e participativas. 

A nota de participação resultará em um bônus de, no máximo, 1 ponto na nota final das atividades on-line que serão 
avaliadas a partir da participação do aluno nas atividades indicadas. 

Prova 
A prova presencial (PP) receberá uma nota em uma escala de 0 a 10,0 pontos. 

Composição da nota
A nota final (0 a 10) será calculada pela média ponderada das notas obtidas nas diferentes atividades e nas avaliações 

presenciais. O aluno deverá obter uma nota igual ou superior a 5,0 (cinco) para obter a aprovação na disciplina. 
A nota final (NF) de cada aluno será composta por:

NF = (média das AP × 0,3) + (média das AOP × 0,4 + média das AOPar1) + (PP × 0,3)

•	 Atividades presenciais (AP) 
•	 Atividades on-line pontuadas (AOP) 
•	 Atividades on-line participativas (AOPar) 
•	 Prova presencial (PP) 
1 O aluno que não obtiver média final 10,0 nas atividades on-line poderá receber um bônus máximo de 

1,0 ponto com base nas atividades on-line participativas. 
O oferecimento de uma “prova substitutiva fechada” (apenas para alunos que perderam uma das provas por falta 

justificada) ou “prova substitutiva aberta” (para todos que desejam fazê-la) ficará a critério do docente responsável 
que deverá explicitar o oferecimento no início do semestre. A prova substitutiva deverá substituir uma das provas 
regulares de nota inferior a ela e será utilizada no cálculo da média final. Na prova substitutiva será avaliado todo o 
conteúdo da disciplina.

A prova de recuperação aborda todo o conteúdo ministrado durante o semestre. Para ter direito à recuperação, 
o aluno deve ter, no mínimo, 70% de frequência e média final maior ou igual a 3,0 (três) e menor que 5,0 (cinco).

Registro de frequência
A frequência será medida por meio da participação nas aulas presenciais e on-line. 

Metodologia
A disciplina envolverá atividades presenciais tradicionais e mediadas pelo uso da plataforma virtual. As atividades 

desenvolvidas em ambos os ambientes serão objeto de avaliação. Estão previstas provas presenciais individuais obri-
gatórias na avaliação do aprendizado de cada aluno.

ambiente Virtual de Aprendizagem
Ambiente virtual Moodle disponibilizado pela instituição. 


