
 
 

FÍSICA PARA A DOCÊNCIA: METODOLOGIAS E PRÁTICAS 
 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Física Para a Docência: 

Metodologias e Práticas. 

 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Jaime Sandro da Veiga. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área 

de Educação, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS:  

Os objetivos do curso de Física Para a Docência: Metodologias e Práticas são: 

▪ Promover a especialização de profissionais na área de Física voltada à 

educação e ao ensino, enfatizando a construção de conhecimentos teóricos e práticos 

para o desempenho de novas práticas de ensino insparadas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

▪ Desenvolver competências para elaboração de práticas de ensino em 

quatro setores importantes da Física e seus objetos de conhecimento: Mecânica, 

Eletromagnetismo e Óptica, Termodinâmica e Teoria Cinética e Física Moderna, e 

integrá-las ao final com a utilização de recursos de laboratórios didáticos virtuais e de 

experiências didáticas de baixo custo. 

▪ Desenvolver a base de conhecimento e as experiências didáticas sobre as 

três competências específicas do processo de ensino e aprendizagem em Física: análise 

de fenômenos naturais e processos tecnológicos; análise e utilização de interpretações 

sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos; investigação  de situações-problema e 

avaliação de aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no 

mundo, comunicando suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos 



contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC). 

▪ Desenvolver competências para formação e atuação docente e promover 

a investigação, reflexão crítica e criação de propostas na área de ensino, elaboração de 

planos de ação educativa, produção de objetos educativos, registros e procedimentos 

de avaliação. 

 

PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados na área de licenciaturas e educação, exatas e 

interessados em geral. 

 
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

 1. Didática e Metodologias Ativas 40h 

2. Optativa I 40h 

3. Práticas Educativas em Mecânica 40h 

4. Optativa II 40h 

5. Práticas Educativas em Eletromagnetismo e Óptica 40h 

6. Práticas Educativas em Termodinâmica e Teoria Cinética   40h 

7. Optativa III 40h 

8. Práticas Educativas em Física Moderna 40h 

9. Optativa IV 40h 

10. Laboratórios Integrativos de Física 40h 

 


