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Resumo 

 

 
A proposta de Curso Formação de Times de Ciências, voltado para a formação 

inicial e/ou continuada de Professores de Ciências Naturais,  foi desenvolvida neste 

Trabalho de Conclusão de Curso, observando-se o contexto da Educação Científica no 

Brasil em Nível Médio. Sabe-se que o interesse dos estudantes por esta área do 

conhecimento tem sido cada vez menor e, que, em muito, tal desmotivação pode afetar o 

desenvolvimento científico e econômico, uma vez que menos jovens pesquisam, inovam 

ou empreendem em processos/produtos, conhecimento e produção de tecnologia em 

nosso país. Os jovens que se interessam por ciências naturais tendem a usar sua força e 

criatividade quando ingressam no Ensino Superior, quando poderiam já estar usando suas 

habilidades em etapas anteriores de sua formação. O curso propõe despertar o professor 

(ou futuro professor) para a necessidade de estabelecer mudanças na forma de ensinar, 

para melhor preparar seus estudantes para o mundo que não concebe o conhecimento 

como nas décadas anteriores. Desse modo, são apresentadas três disciplinas neste curso 

de 40h: Modernidade e transformações sociais, culturais e no mundo do trabalho que 

propõe um caminho pelas mudanças ocorridas no cenário social, cultural e do trabalho; 

Noções de empreendedorismo – em que é feita uma introdução ao empreendedorismo e 

às características do empreendedor e Criatividade e inovação no ensino de ciências, que 

busca discutir o papel do trabalho em grupos e a partir da resolução de problemas, a fim 

de estimular a criatividade e tornar as aulas de ciências mais atrativas. 

 

 

Palavras-chave: ciência, empreendedorismo, formação inicial e continuada. 
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Eu, um universo de átomos, um átomo no universo. (Richard Feynman) 
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Introdução 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso se dedicará a apresentar um curso de 

formação inicial e/ou continuada para professores de ciências naturais de ensino 

básico que busquem desenvolver em si mesmos e em seus estudantes a atitude 

empreendedora, visando uma melhoria nas atividades de classe e na qualidade de 

vida dos alunos egressos do Ensino Médio.  

Os desafios da vida moderna demandam respostas rápidas, eficazes, 

inovadoras, criativas... As aulas de ciências podem ser o palco do 

desenvolvimento de habilidades que serão necessárias para os cidadãos decidirem 

como agir em suas atividades cotidianas. Muitas dessas atividades, provavelmente 

precisarão de mais de um indivíduo para suas conclusões, demandando o saber 

unir-se aos outros em prol de uma causa. 

Em nossas memórias, encontraremos as muitas vezes em que fizemos 

trabalhos em grupo em nossas vidas escolares - e em nossas carreiras – e, 

obtivemos, como resultados, verdadeiros Frankensteins – recortados e colados 

sem uma organização adequada. Portanto, o modelo que temos utilizado de 

trabalho em grupos nas escolas (e no trabalho!) precisa ser revisto e modificado.  

Sugerimos como possibilidade o trabalho em times neste curso. Algumas 

equipes podem ser entendidas, tal como nos esportes, como times, uma vez que 

agem em prol de responder a uma demanda, com uma integração afetiva de seus 

membros. E se esse esporte fosse ciências? 

O Curso Formação de Times de Ciências será uma maneira de expor a 

temática empreendedorismo a profissionais envolvidos com Ciências Naturais, 

tratando das transformações da modernidade em nossa sociedade, cultura, e 

trabalho; das características dos empreendedores e finalmente aspectos do 

empreendedorismo que relacionados ao ensino de Ciências Naturais poderiam 

aumentar o interesse nas aulas e tornar a aprendizagem significativa, contribuindo 

para a formação de cidadãos. 
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Capítulo 1 

 

1.1 . Justificativa 

 

As definições para família, trabalho, ciência e ensino têm sido reformuladas 

ao longo de nossos dias e afetado significativamente a vida do homem moderno e 

têm posto cada um de nós a rever nossos pensamentos e ações a fim de 

elaborarmos nossas escolhas e atitudes para navegar nesse revolto mar 

contemporâneo. 

Não é novo o desafio de se ensinar ciências para os jovens. O afastamento 

dos estudantes relativo a estes assuntos é notório e bastante mencionado na 

literatura (CARDOSO & COLINVAUX, 2000; GOUW & BIZZO, 2016; 

MORALES, MAZZITELLI & OLIVERA, 2016). Documentos como a Lei 

9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Básica), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), Diretrizes e Orientações Curriculares Nacionais 

(DCN e OCN), e a recente Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 

apresentam a necessidade de formação de um cidadão cônscio, inserido no seu 

tempo, capaz de resolver problemas, ser atuante na tomada de decisões, contudo, 

outros domínios também são importantes para viver bem em nossa época.  

O século XXI demanda ainda a formação de indivíduos que, ao conhecer e 

dominar as teorias e técnicas científicas, sejam capazes de debruçar-se sobre 

questões relativas a esse universo, e produzir soluções para conflitos desta 

temática, além de auxiliar nosso país a sair da condição de comprador de 

manufaturados e vendedor mundial de produtos sem processamento, e inúmeras 

vezes mais baratos que aqueles que adquirimos. 

Desse modo, a proposta do curso a ser desenvolvido será estimular a atitude 

empreendedora em docentes e nos estudantes, buscando discutir situações que 

possam catalisar uma melhoria na participação em atividades em equipe e que 

possam viabilizar a uso da criatividade para a geração de 

produtos/serviços/processos diretamente ligados à área de ciências naturais. 
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 1.2 Contextualização 

 

A universidade brasileira tem sido o principal palco do desenvolvimento de 

novas ideias, de pesquisa e de inovação. Sabe-se que ainda são poucos os jovens 

têm acesso ao ensino superior e que poderiam, já no Ensino Médio, utilizar suas 

habilidades criativas para abrir novas oportunidades tanto para si, quanto para a 

sociedade. Deveríamos continuar esperando os estudantes chegar à Universidade 

para serem criativos, inventivos, tomar a frente? O que ainda não temos feito no 

Ensino Médio para que os estudantes consigam gerar conhecimento e participar 

do desenvolvimento econômico de nosso país? O empreendedorismo poderia 

contribuir para a mudança desse cenário? 

 

(...) atentar para a importância do conhecimento 

científico, lavrado em universidades públicas e 

privadas do Brasil se faz quase que um item 

obrigatório para sustentar uma economia crescente 

como a brasileira. O momento exige novas ideias, 

novas tecnologias que impulsionem o mercado e 

retirem o país definitivamente da posição de mero 

produtor e exportador de matérias primas, para alçá -lo 

à condição indiscutível de potência econômica.   

Talvez soe estranho, associar o crescimento de uma 

nação à produção científica acadêmica. Mas não é. A 

pesquisa científica e o empreendedorismo, por mais 

que pareçam distantes, possuem um tronco comum. 

Ambos surgem do desejo, da necessidade de vencer 

desafios, ao criar, comprovar ou afirmar algo novo. 

Assim, nas mais diversas áreas do conhecimento, as 

universidades através de seus professores e alunos, 

criam novas soluções e oportunidades que precisam ser 

vistas e aceitas pelo mercado. (DE PAULA, 2013, 

p.10) 
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Nesse contexto, proponho desenvolver um curso que sensibilize 

os professores que atuam no ensino de ciências a desenvolver 

atividades que estimulem o empreendedorismo nos estudantes. Creio 

também, que ao conhecer a temática, com a finalidade de se tornar um 

multiplicador, o docente também possa desenvolver características 

empreendedoras em seu fazer, modificando sua prática, e, portanto, a 

relação com seu trabalho e com os seus alunos.  

 

1.3  Definição do Problema: Escolhendo o cenário 

 

Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IF) criados pela 

Lei 11.892/2008 têm um público bastante diverso, desde adolescentes, em cursos 

técnicos de nível médio, a outras faixas etárias que possam ingressar em 

graduações e pós-graduações. Os jovens que estudam nos IF de um modo geral 

passam cerca de oito horas por dia em função da elevada carga horária de seus 

cursos e desenvolvem atividades extracurriculares de pesquisa, monitoria, 

extensão e/ou atividades esportivas.  

O Campus Paraíso do Tocantins, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) 

busca atender a necessidade de qualificação e formação básica das pessoas, de 

modo a contribuir para o desenvolvimento do comércio, indústria e o setor de 

serviços, gerando mão de obra qualificada, novas frentes de trabalho e melhorias 

na qualidade dos serviços prestados por meio da oferta de cursos e capacitações.  

 

Localizado no Distrito Agroindustrial de Paraíso do 

Tocantins, a 70 quilômetros da capital Palmas, oferece 

cursos regulares de nível médio e superior nas 

modalidades presencial e a distância, além de cursos de 

qualificação profissional através do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec e 

Programa Mulheres Mil. 

Atualmente, a unidade atende mais de mil alunos. 

Dispondo de uma área de 19,73 hectares, as instalações do 

Campus Paraíso do Tocantins estão distribuídas em salas 

de aula equipadas, biblioteca, auditório, laboratórios, 

unidades produção e de processamento de alimentos, 

ambulatório médico, além dos ambientes administrativos. 

O Campus possui ainda academia de ginástica e 

musculação com aparelhos novos e modernos e um 
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ginásio à disposição da comunidade acadêmica para a 

prática de esportes.  

O Campus conta com professores titulados em mestrado e 

doutorado e, no processo educativo de pesquisa e 

inovação, avança cada vez mais com projetos científicos 

nas áreas de química, matemática, linguagens, 

administração e informática. Os estudantes recebem 

atendimento biopsicossocial, com acompanhamento de 

profissionais nas áreas de psicologia, serviço social, 

ambulatório médico e assistência estudantil. Por meio das 

atividades de extensão, a unidade compartilha o saber 

acadêmico com a comunidade urbana e rural.  

Os cursos regulares atualmente (2015) ofertados são: 

Ensino Médio Integrado (Agroindústria, Informática e 

Meio Ambiente; Nível superior (Bacharelado em 

Administração, Bacharelado em Sistemas de Informação, 

Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Licenciatura em Química e 

Licenciatura em Matemática ) e o Técnico Subsequente 

modalidade EAD em Meio Ambiente e em Serviços 

Públicos. (IFTO, 2017) 

 

Com relação ao Curso de Licenciatura em Química, a primeira turma 

formou-se no semestre 2016/2. A turma mais recente conta com 35 estudantes, 

que ingressaram no semestre 2017/1. O tema empreendedorismo é tratado no 

Curso de Administração e o curso de Química após a reformulação de seu PPC 

contará com uma disciplina desta temática. Entretanto, até o momento, não se 

discutiu a relação entre ciência e educação empreendedora. Seria interessante 

ofertar o curso Formação de Times de Ciência como atividade extracurricular 

aos professores em formação inicial deste Campus, bem como para todo e 

qualquer professor de ciências da rede de ensino básico da região que por ventura 

se interesse pelo tema, na forma de formação continuada.  

Os egressos da Licenciatura em Química saem habilitados para atuar no 

mercado de trabalho numa região que apresenta uma expressiva demanda de 

profissionais da área. Acredita-se que ofertar este curso no IFTO, Campus 

Paraíso, poderá se configurar numa oportunidade de melhorar a qualidade da 

formação destes alunos e dos docentes que já atuam, bem como apresentar-lhes a 

temática do empreendedorismo como possível catalisadora de ações na sua vida 

profissional e/ou pessoal. 

 

https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/tecnicos/presenciais/integrado-regular/agroindustria
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/tecnicos/presenciais/integrado-regular/informatica
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/tecnicos/presenciais/integrado-regular/meio-ambiente
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/bacharelado/bacharelado-em-administracao
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/bacharelado/bacharelado-em-administracao
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/bacharelado/bacharelado-em-sistemas-de-informacao
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/tecnologo/tecnologia-em-alimentos
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/tecnologo/tecnologia-em-gestao-da-tecnologia-da-informacao
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/tecnologo/tecnologia-em-gestao-da-tecnologia-da-informacao
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-quimica
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-matematica
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/tecnicos/ead/tecnico-subsequente-em-meio-ambiente
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/tecnicos/ead/tecnico-subsequente-em-servicos-publicos
https://paraiso.ifto.edu.br/ensino/cursos/tecnicos/ead/tecnico-subsequente-em-servicos-publicos
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1.4  Objetivo Geral 

 

O curso de formação inicial e continuada Formação de times de ciência 

pretende capacitar estudantes da Licenciatura em Química e professores de 

ciências do ensino básico para trabalhar o tema empreendedorismo em suas aulas.  

 

1.5  Objetivos específicos 

 

O curso visa ampliar a noção de empreendedorismo dos participantes, 

permitir que em suas práticas possam canalizar a criatividade dos seus alunos para 

a criação e produção de inovações, bem como auxiliar-lhes a trabalhar em grupos, 

a fim de alcançar as metas dos grupos. 
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Capítulo 2 

 

2.1 Atualização Teórica 

 

O empreendedor, segundo Fowler (2010), é um indivíduo criador e 

mantenedor de empreendimentos que não precisam necessariamente estarem 

envolvidos com ganho de capital, como em microempresas, por exemplo. Clubes, 

cooperativas, e associações podem ser espaços de empreendimentos sociais que 

não estão apenas centradas no lucro, mas pretendem uma mudança em algum 

aspecto da vida social. Tal definição supera as expectativas do senso comum, que, 

em geral, associam ao empreendedor a alguém que esteja envolvido em uma 

grande corporação, ou ainda, de modo negativo, com a imagem de uma pessoa 

com ideias e projetos distantes da realidade, a sonhadores puros. 

Um dos espaços sociais que podem e deveriam estar mais profundamente 

inseridos no contexto empreendedor é a escola. A escola que se preocupa em 

desenvolver atitudes empreendedoras é um espaço que visa o desenvolvimento 

social de sua comunidade; contudo, a maioria dos professores ainda desconhece o 

assunto e como desenvolver práticas que catalisem tais transformações em sua 

realidade (LAVIERI, 2010).  

Vale ressaltar que nas Universidades e Escolas Técnicas em nosso país, o 

empreendedorismo tem sido ensinado, mas, principalmente com um foco para a 

criação de empresas por meio das incubadoras, em cursos de tecnologia ou 

administração, que frequentemente apresentam em seus projetos de curso alguma 

disciplina nesta temática. Essas iniciativas muitas vezes são propostas a estudantes 

muito jovens, imaturos quanto à gestão da carreira e de seu futuro. Já nas pós-

graduações que não sejam na área de negócios, são poucos os programas que 

inserem empreendedorismo em seus cursos, ou, se o fazem, em geral é com o 

caráter de disciplinas isoladas, que podem acabar por não surtir o efeito desejado. 

O que se percebe, é que o assunto, enquanto mobilizador de mudanças atitudinais, 

de acordo com Degen (2010), está presente em cursos específicos, tais como 

Administração. Contudo, pouco aparece em cursos lato ou stricto sensu e não se 

encontrou ainda fortemente com a educação básica, talvez por questões legais e 
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mais seriamente em função das disciplinas constantes nos PPCs dos cursos de 

formação básica do professor em nosso país. 

Apesar de que o professor brasileiro da educação básica ainda se encontra 

distante das discussões acerca de empreendedorismo e educação empreendedora, 

em outros países, já estão acontecendo iniciativas nas séries iniciais, motivadas, 

principalmente, pelas mudanças no significado e nas relações de trabalho 

(PORTUGAL, 2017; OECD, 2017). Rodrigues (2016) elenca Polônia, Áustria e 

Portugal como exemplos de nações que já estão integrando o empreendedorismo 

nos currículos dos estudantes em nível básico e técnico. Aqui, é interessante 

destacar que citar mudanças ocorridas no seio de outros países não é uma tentativa 

de enaltecer ações que não sejam genuínas ou que não caibam em nosso espaço-

tempo, mas uma maneira de mostrar que outras localidades estão já preocupadas 

com o futuro de seus cidadãos e têm investido em prepará-los para um mundo 

diferente do que atualmente vivemos e, que, provavelmente exigirá habilidades 

não estimuladas no século XX. 

Dessas habilidades, uma delas é conseguir trabalhar coletivamente, 

principalmente em função das demandas de respostas a questões que envolvem 

muitas disciplinas e, por consequência, uma abordagem interdisciplinar. Zaremba 

(2016) relata a dificuldade que temos em trabalhar em equipes e propõe que a 

educação tradicional deveria treinar o trabalho em times em vez de grupos ou 

equipes. 

 

“Enquanto um grupo pode se reunir exclusivamente por 

afinidade e, assim, ser composto por pessoas que “têm os 

mesmos sentimentos, representações e juízos de valor e 

apresentam os mesmos tipos de comportamento”, um 

time/equipe é formado por pessoas “de atividade ou classe 

semelhante”, que se organizam “para um serviço 

determinado”. Ao que parece, em um time não é tão 

importante que exista afinidade entre os membros. O que 

importa é o objetivo a ser alcançado. (...). Analisando 

esportes coletivos, como o basquetebol, por exemplo, 

percebemos que muitos são os fatores que podem fazer a 

diferença entre uma boa equipe e uma equipe ótima. 

Poderíamos ressaltar como um dos pré-requisitos 

essenciais para o sucesso de um time a existência de 

harmonia entre seus membros. Aspectos como confiança, 

conhecimento de si e do outro, clareza de comunicação e 
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uma visão em comum dos objetivos coletivos podem ser o 

diferencial que leva o time à vitória.  

Mas, sabendo de tudo isso, como, efetivamente, 

desenvolvemos esse “espírito de equipe”? Como podemos 

nos tornar melhores “jogadores de time”?” (ZAREMBA, 

p.47-51) 

 

Ao que se percebe na vida escolar, apenas o aspecto trabalho em grupo é 

desenvolvido e acaba por não alcançar os objetivos de integração e cumprimentos 

de metas planejados. Saber trabalhar em times, mais uma das características de 

um empreendedor, em questões relevantes aos estudantes e à comunidade em 

questões científicas, por exemplo, pode ser uma maneira interessante de contribuir 

com a formação do cidadão do nosso século. 

Dirigindo o olhar para o ensino de ciências e empreendedorismo, por meio 

da biblioteca eletrônica SCIELO, percebe-se que pouco tem se publicado com 

relação ao diálogo necessário entre as duas áreas. Enquanto professora de 

Química, tenho conseguido perceber a proximidade do fazer do cientista com o 

empreendedorismo. Um cientista ou um pesquisador lança mão da criatividade 

para elaborar/responder a questões problemáticas, necessita pensar além de seu 

tempo, antevendo aquilo que ainda não existe ou que não se compreende, age de 

modo inovador, criando processos, procedimentos, materiais e equipamentos que 

possam dar conta de demandas atuais e que sejam mais eficientes, econômicos, 

menos poluentes, além de tantas outras facetas empreendedoras que químicos, 

biólogos, físicos e engenheiros compartilham. Acredito na possibilidade de 

diálogo entre as áreas e a frutificação de ações que possam ajudar a melhorar tanto 

o ensino de ciências que tem suas problemáticas - pouco interessante, pouco 

realista, distante da vida dos estudantes já bastante dissecadas na literatura - 

quanto a disseminar as benesses de incorporar as atitudes empreendedoras nos 

diversos aspectos da vida. 

O personagem que mais pode auxiliar nessa aproximação entre ensino de 

ciências e educação empreendedora é o professor. Cabe ressaltar que outros atores 

- como familiares e  gestores – e ações, tais como apresentação de políticas 

públicas para a inserção do tema nas escolas e qualificação profissional dos 

trabalhadores de educação, podem dividir a responsabilidade da inserção da 

atitude empreendedora nos currículos escolares. 



19 

 

 

Muito se discute a formação inicial e continuada de professores no Brasil e 

alguns programas têm ajudado na melhoria da qualidade dos profissionais 

disponibilizados ao mercado, tal como o PIBID – Programa Instituição de Bolsas 

de Iniciação à Docência. Este programa também de maneira menos explícita atua 

na formação continuada, uma vez que as unidades escolares que recebem os 

estagiários PIBID têm professores parceiros que entram também no ciclo de 

formação.  

A existência dessas ações, contudo, não inviabiliza a proposição de novos 

momentos de formação inicial e continuada de docentes. Inclusive, os Institutos 

Federais em sua lei de criação têm por missão ofertar licenciaturas e formações 

continuadas. Dessa forma, apresenta-se então uma proposta de curso em um prazo 

curto Formação de Times de Ciências (40 horas) de imersão na temática 

empreendedorismo para estudantes de licenciatura e para professores da rede de 

ensino básico da região de Paraíso do Tocantins. 
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Capítulo 3 

 

3. Da estrutura do curso 

 

O curso Formação de times de ciência será um curso ofertado após 

cadastro de projeto na Coordenação de Extensão do Campus Paraíso e a seleção 

dos participantes se dará por meio de Edital próprio.  

A carga horária total do curso será de 40h, com a previsão de ocorrência de 

10 encontros de 4 (quatro) horas-aula cada. A hora aula deste curso é definida 

como tendo 60 minutos de duração. O curso é voltado para estudantes de 

Licenciatura em Ciências e para Professores da Educação Básica de disciplinas da 

área de Ciências Naturais. Em função das intensas jornadas de trabalho dos 

professores em exercício, os encontros ocorrerão a cada 15 dias, em turno e dia 

estabelecidos conforme a disponibilidade dos participantes, informada em 

questionário preparado para conhecer o perfil do interessado em participar do 

curso.  

O número máximo de vagas para o curso é 20 (vinte), distribuídas entre 3 

(três) perfis de inscrições: 

 8 vagas para a comunidade docente externa; 

 8 vagas para estudantes de licenciatura do Campus Paraíso; 

 4 vagas para servidores do Campus Paraíso (docentes ou técnicos 

administrativos). 

O edital para abertura das inscrições no curso contará com critérios para 

remanejamento de vagas em casos especiais. 

Atualmente, no Campus Paraíso, uma sala de aula destina-se ao Laboratório 

de Ensino de Química (LabEQ). Nesta sala está instalado um projetor multimídia, 

há cerca de 20 carteiras escolares e cadeiras, mesa de professor com cadeira, além 

de duas mesas grandes que podem ser utilizadas para discussões em grupo. A sala 

ainda conta com armário, ar condicionado e ventiladores. Há a previsão de 

aquisição de materiais didáticos específicos da área e a solicitação de recursos 

audiovisuais para a sala, em uma revitalização que brevemente se concluirá, além 

da previsão de instalação de 4 computadores no ambiente. Este espaço será 

utilizado para as aulas do curso.  
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Vale lembrar que todo o Campus conta com rede wi-fi para os estudantes, 

visitantes e servidores, além de ter uma ampla biblioteca, salas de informática e 

laboratórios de ciências, que serão utilizados caso haja demanda.  

O curso será dividido em três disciplinas que serão desenvolvidas ao longo 

das 20 semanas. Para cada uma delas, haverá atividades extraclasse e uma 

atividade avaliativa ao final. Três notas serão estipuladas e a média das três dará 

ao estudante o conceito que obteve ao concluir o curso. Os conceitos variarão de 

Insatisfatório a Excelente, e serão atribuídos de acordo com a faixa de valores a 

seguir: 

 Excelente: de 10,0 a 9,0. 

 Ótimo:  de 8,9 a 7,5. 

 Satisfatório:  de 7,4 a 6,0. 

 Insatisfatório: igual ou menor do que 5,9. 

 

Independentemente do conceito atribuído, o estudante que frequentar 80% 

(oitenta por cento) do curso, equivalente a 8 (oito) encontros receberá o 

certificado de participação. Participações inferiores a 80% não serão certificadas. 

As disciplinas do curso Formação de times de ciências são apresentadas no 

Quadro 1. Já os Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4 ilustram dados como nome, carga 

horária, objetivos, ementa, conteúdo programático, avaliação e referências para 

cada uma das disciplinas. 

 

3.1 Quadro1. Quadro de disciplinas do curso 

Disciplina Carga horária (h) 

Modernidade e transformações sociais, culturais e no mundo do 

trabalho 

12 

Noções de empreendedorismo 12 

Criatividade e inovação no ensino de ciências 20 
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3.1.1 Quadro 2. Disciplina 1: Modernidade e transformações sociais, 

culturais e no mundo do trabalho 

Disciplina 

Modernidade e transformações sociais, culturais e no mundo do trabalho 

Professor Ano letivo Carga horária (horas) 

Regiane Lopes dos Santos 2017 12 

Objetivos da disciplina 

Compreender as mudanças no trabalho ao longo do tempo. Perceber como gerações 

diferentes lidam com o trabalho e com as mudanças na carreira. Observar as incertezas do 

mundo pós-moderno. 

Ementa 

Escravidão, servidão, trabalho assalariado. O ócio. A globalização e as relações de trabalho. 

A modernidade líquida.  

Conteúdo programático 

 O trabalho nas sociedades antigas 

 Expectativas sobre o mercado de trabalho 

 O (possível) mercado de trabalho para as gerações futuras 

 Pós-modernidade 

 As gerações X, Y e Z 

Avaliação 

Em grupos, os estudantes encenarão um diálogo, que se passe na escola, em que um 

professor próximo de se aposentar, outro com cerca de 10 (dez) anos de carreira e outro 

novato, recém-formado, tenham de, conjuntamente, produzirem uma feira de ciências. A 

atividade visa revelar as dificuldades e as benesses do trabalho com grupos heterogêneos. 

Referências 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de 

Campinas, 2005.  

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

MASI, D. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante. 2000. 

KORMAN DIB, S. Juventude e projeto profissional: a construção subjetiva do trabalho. 

2007. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade Federal 
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do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

VICENTINO, C. História Geral - Edição Atualizada. 11ª Edição. São Paulo: Scipione, 

2011. 
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3.1.2 Quadro 3. Disciplina 2: Noções de empreendedorismo 

Disciplina 

Noções de empreendedorismo 

Professor Ano letivo Carga horária (horas) 

Regiane Lopes dos Santos 2017 12 

Objetivos da disciplina 

Conhecer a temática empreendedorismo e a relevância do tema na atualidade.  

Ementa 

Diferentes definições de Empreendedorismo. A Importância do empreendedor na 

organização. Tipos de empreendedores: por necessidade; social; corporativo; cooperado; 

serial. Startups. Intraempreendedorismo.  

Conteúdo programático 

 Histórico e conceitos de empreendedorismo. 

 Características do empreendedor. 

 Globalização, tecnologia, inovação, trabalho e Educação.  

 Panorama sobre Empreendedorismo na atualidade. 

Avaliação 

A disciplina terá como forma de avaliação a produção de um vídeo curto em que o estudante 

apresente um problema percebido na escola em que atua/conhece e proponha uma atividade 

em que ele atuará como intraempreendedor no espaço escolar. 

Referências 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo - Dando asas ao espírito empreendedor. São 

Paulo, Editora Saraiva, 2004  

DORNELAS, J. Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo negócios 

inovadores para um mundo em transformação. 1a. edição Rio de Janeiro: Empreende / 

LTC, 2014. 

DOLABELA, F. O segredo de Luísa, 30a ed. São Paulo: Editora de Cultura, 2006. 304 p. 
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3.1.3 Quadro 4. Disciplina 3: Criatividade e inovação no ensino de 

ciências 

Disciplina 

Criatividade, motivação e inovação no ensino de ciências 

Professor Ano letivo Carga horária 

(horas) 

Regiane Lopes dos Santos 2017 20 

Objetivos da disciplina 

Reconhecer a criatividade como característica empreendedora interessante ao ensino de 

ciências. Aprender a criar/organizar situações que catalisem inovações. Apresentar a 

metodologia de aprendizado baseado em problemas (PBL). O trabalho em times. 

Ementa 

Criatividade. Papel da intuição na história da ciência. Motivação. Inovação. PBL. Liderança 

e trabalho coletivo. 

Conteúdo programático 

 Como a escola tem sufocado a criatividade? 

 O que é a criatividade?  

 O que é inovação? 

 Para um futuro educacional de metodologias ativas 

 Grupos, equipes e times 

Avaliação 

Elaborar uma atividade voltada para as disciplinas de ciências do ensino médio que envolva 

a necessidade do pensamento criativo que tenha de ser realizada por uma equipe. 

Referências 

ALENCAR, E. M. L. S. Promovendo um ambiente favorável à criatividade nas organizações 

Rev. adm. empres. vol.38, no.2, Apr./June 1998. 

BOTTINO, C.; DIAS, C.; KORMAN DIB,S. Empreendedorismo: matéria eletiva – 

reflexões sobre a experiência em uma universidade. Rio de Janeiro: Publit, 2006. 

LOPES, R.M. et al. Aprendizagem baseada em problemas: uma experiência no ensino de 

química toxicológica. Quim. Nova, Vol. 34, No.7, 1275-1280, 2011.  
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As metodologias de ensino deverão implicar em procedimentos didático-

pedagógicos que orientem os estudantes a fim de conhecerem a temática e que 

possam repensar e planejar suas atividades de modo a incorporar as discussões 

relativas ao empreendedorismo em suas aulas de ciências. Para tal serão realizadas 

atividades contextualizadas e de experiência prática ao longo do processo de 

formação, com aulas expositivas em sala de aula e atividades extraclasse 

semanais, de acordo com o calendário do curso. Serão adotadas estratégias de 

ensino que apresentam diferentes práticas a saber:  

• Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do 

conhecimento nas disciplinas; 

• Atividades de pesquisa; 

• Discussão de temas: individuais e em grupos; 

• Seminários apresentados pelos alunos; 

• Dinâmicas de grupo. 

 

Será disponibilizado um horário semanal para atendimento presencial dos 

estudantes para que possam discutir problemas, fazer consultas acerca de suas 

dúvidas com a professora ou mesmo para se aprofundar no assunto, caso haja 

necessidade. Além disso, será criada uma página numa rede social a fim de que os 

estudantes interajam entre si e a professora, por meio de postagens ou mensagens 

pessoais. 
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Capítulo final 

 

4. Conclusões 

 

As incertezas de nosso tempo demandam de cada um a busca por olhares 

novos frente a problemas antigos. Seja trazer uma pedrinha de casa para parar 

uma porta que sempre bate com o vento, seja dar uma finalidade para os papeis 

que se acumularam em cima de nossas mesas ou mexer no jeito que entramos em 

sala de aula e fazemos há anos nosso trabalho. O empreendedor que mora em cada 

um de nós pode dar sinal de vida se reconhecermos que ele lá está. Este curso 

almeja acordar os empreendedores dos professores atuantes e dos futuros docentes 

e muito certamente, de seus alunos. 

Ao ministrar este curso para a comunidade do Campus Paraíso do 

Tocantins, acredita-se que as discussões sobre educação empreendedora se 

fortalecerão na região. Para além das discussões, o que se espera é que um jeito 

diferente de ensinar ciências possa ser realizado, levando em conta a necessidade 

de que os momentos em sala de aula precisam ser mais relevantes e interessantes, 

que despertem os alunos para a ação, mais motivados para lidar com os problemas 

de suas vidas cotidianas.  

Além disso, espera-se criar uma integração entre os professores em atuação 

na rede de ensino básico com os estudantes da licenciatura e os servidores do 

Instituto Federal, permitindo a criação de novas parcerias e uma maior união no 

enfrentamento das dificuldades concernentes ao ensino de ciências. 
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