
Diálogos possíveis entre a história, a filosofia e a sociologia das ciências e o 

ensino de ciências. Ciclo de seminários - módulo I 

 Evento de extensão 

Coordenadora: Thaís Forato 

Vice – coordenador: Denilson Cordeiro 

Apoio para secretaria: Deyvid José Souza Santos 

Ementa: O ciclo de seminários abordará pesquisas atuais acerca do dialogo entre as áreas do 

conhecimento da história, filosofia e sociologia das ciências e das contribuições que tais 

abordagens podem oferecer ao ensino de ciências e à formação de professores, no contexto atual 

de pós-modernidade.  

Objetivos: Este evento de extensão está vinculado ao projeto de Extensão “PERSPECTIVAS 

HISTÓRICAS, SOCIAIS E CULTURAIS DAS CIÊNCIAS NO ENSINO E NA 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA” (Código PROEC 16358), e busca oferecer um ciclo de 

seminários para professores de Ciências da Natureza, em formação inicial ou continuada. 

Objetiva-se trazer reflexões e promover debates, visando uma formação reflexiva acerca do 

cenário atual e sobre as contribuições que a abordagem interdisciplinar entre esses campos do 

saber pode trazer para uma educação inovadora, transformadora e que ofereça subsídios para se 

problematizar o negacionismo científico. 

Metodologia: Por meio de seminários ministrados por pesquisadores especializados nessas 

temáticas, este ciclo ocorrerá em seis encontros síncronos, via Google Meet, uma vez que a 

interação e os debates entre participantes é fundamental. O link para os encontros síncronos será 

enviado ao email  dos participantes inscritos no sistema da PROEC. 

Publico alvo: Professores das ciências da natureza em formação inicial ou continuada e pós-

graduandos em ensino de ciências e em educação. 

Carga horária: 18h 

Vagas: 20  

Cronograma: entre março e junho de 2021 - Horário: 14h30 às 17h30 

 
3/3 –  Ivã Gurgel - O Papel da História das Ciências frente à Crise da Modernidade 

17/3 – Andrea Melo Andrade - Educação Ambiental: Discussões contemporâneas? 

24/3 - Andreia Guerra - História da Ciência no ensino: discutindo possibilidades para uma 

educação contextual. 



14/4 – Thiago Perón - Bruno Latour e ensino de ciências. Possibilidades de um olhar crítico 

sobre o fazer científico. 

5/5 – Cristiano Barbosa de Moura – Natureza da Ciência e Currículo: Repensando relações para o 

ensino de ciências. 

26/5 – Hermann Shiffer Fernandes – Narrativas históricas no ensino de ciências para abordagens 

contextuais das ciências. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


