
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EAD 
 

Tipo de Atividade Curricular Complementar: Curso 

Título: Práticas de Laboratório: a manutenção dos equipamentos e o desenvolvimento de aulas 

práticas de Ciências e Biologia, para o ensino fundamental. 

 

Ministrante: Profª Viviane Mara Woehl  CV: http://lattes.cnpq.br/4458452180546327 

Número de Vagas: 30    

Modalidade: (   ) presencial (   ) distância  ( X  ) misto 

Carga Horária a distancia: 80 horas 

Ferramentas necessárias: Web-conferência 

Objetivos:  

1. Incrementar as aulas práticas de Ciências e Biologia do ensino fundamental, nas escolas que 
possuem laboratório de aulas práticas, e que tenham vínculo com o EaD - UFSC, onde os 
participantes  do curso deverão elaborar um projeto de aulas práticas. 

2. O curso fornecerá noções básicas sobre os cuidados, manutenção e manipulação dos 
equipamentos e materiais de laboratório. 
 

Conteúdo Programático:  

Elaboração de Projeto de aulas de Ciências e Biologia do ensino fundamental. 

Na parte prática do curso, serão dadas orientações, para o uso, conservação, manipulação dos 

equipamentos e materiais básicos de laboratório (M.O., balanças, lupas, vidraria etc.). 

 

Metodologia: 

Trata-se de um curso teórico-prático, onde serão desenvolvidas algumas experiências de aulas 

práticas, como treinamento básico para que os alunos de EaD possam atuar junto às escolas de Ensino 

Fundamental.  

Essa atividade de caráter semi-presencial, será ministrada com a seguinte programação:  

1 - Web-conferência para introdução às atividades e orientação ao desenvolvimento do projeto; 

assim que tivermos os endereços de e-mail dos inscritos, divulgaremos os detalhes dessa atividade, 

como horário e data. 

http://lattes.cnpq.br/4458452180546327


2 - Moodle - atendimento via web, para sanar dúvidas e passar orientação dos projetos em 

desenvolvimento. Essa parte do curso, contará com a elaboração de um projeto de aulas práticas 

para aplicação no ensino fundamental e médio. 

 

3 – Encontro presencial – aula prática de laboratório. 

Data do encontro presencial do Curso nos polos de: 

- Araranguá (19/11/2016) - dividido em duas turmas (manhã ou tarde) 

- Tubarão (26/11/2016) - dividido em duas turmas (manhã ou tarde)   

Nesse encontro faremos a discussão dos Projetos e aula presencial de laboratório para os 

participantes do curso. Na parte prática do curso, serão dadas orientações, para o uso, 

conservação, manipulação dos equipamentos e materiais básicos de laboratório ( M.O., balanças, 

lupas, vidraria etc.). 

Condicionamento para certificação: Os projetos propostos durante o curso serão entregues via 
Moodle e avaliados, para conclusão e emissão dos certificados. 

Ao final do curso os alunos que tiverem seus Projetos aprovados com nota mínima de 6,0, e 
tiverem frequência mínima de 75% nos encontros presenciais, receberão comprovante de 
participação de 80 horas/aula. 


