CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Especialização em Educação em Saúde e Ambiente para o Ensino de Ciências.
Resolução de aprovação:
Público Alvo: Alunos e egressos de cursos de Ciências, Ciências Biológicas, Química, Física, Matemática,
Filosofia, Pedagogia e profissionais da educação.
Ampliar o leque de possibilidades de aprimoramento profissional na região através de curso de pósgraduação, com enfoque nas questões locais gerando profissionais qualificados para ação na comunidade,
fundamentados nas atuais concepções científicas e pedagógicas necessárias ao desenvolvimento, à educação, a
saúde e ao ambiente
O curso de Especialização em Educação em Saúde e Ambiente para o Ensino de Ciências é resultado do
empenho dos professores do Colegiado de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná em
proporcionar aos alunos da comunidade acadêmica local, o aprimoramento de sua formação, tornando-o apto a
desenvolver atividades que os colocam na vanguarda dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento
científico e cultural. Nesse sentido, o curso possibilita discussões relevantes para a compreensão dos problemas
locais e a construção de soluções que minimizem as possíveis causas desses como também estabelece forte base
científica para os pós-graduandos, dando-lhes condições de atuarem em outras realidades. A visão sistêmica e a
abordagem interdisciplinar apresentada como eixos orientadores da ação metodológica condicionam a organização
do curso dando-lhe um caráter moderno e adequado à situação regional e também brasileira.

Objetivos:

Objetivos específicos:
a) Aperfeiçoar a formação de graduados em nível superior, oferecendo uma educação continuada de qualidade; b)
Levar o pós-graduando a compreender a importância dos estudos sobre a Educação em Saúde e Ambiente para a
sua formação, bem como para a formação daqueles com os quais convive ou interage, e de sua aplicabilidade na
vida cotidiana e mesmo em outras ciências; c) Contribuir para o desenvolvimento das habilidades científicas do
pós-graduando; d) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa na área educacional; e)
Proporcionar, ao pós-graduando, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como o desenvolvimento
do pensar cientificamente, da curiosidade e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto
com os problemas de pesquisa; f) Provocar nos discentes a possibilidade de transformação da mentalidade em
relação à pesquisa e à função do curso de pós-graduação em Educação em Saúde e Ambiente para o Ensino de
Ciências e do ensino superior como um todo; g) Preparar os alunos para ingresso em cursos de Pós-Graduação
stricto sensu em Educação para a Ciência e Matemática e/ou Ensino de Ciências e Educação Matemática; h)
Consolidar Linhas de Pesquisa e produção científica que possam dar sustentação a um programa de pós-graduação
stricto sensu futuramente; i) Efetivar a integração entre graduação e pós-graduação, através de participação
conjunta em projetos e em eventos de natureza científica, articulando o ensino com a pesquisa institucional, como
exemplo, a XIII Semana de Biologia e II Simpósio em Educação em Saúde e Ambiente para o Ensino de Ciências;
j) Auxiliar a UENP no cumprimento de sua função de integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Período de Realização: Início: Março/2013
Carga Horária:

Término: Julho/2014

400 h/a = Disciplinas Didáticas e Metodológicas obrigatórias
60 h/a = Atividades Complementares
100 h = (tipo de TCC) Artigo Científico
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Número de Vagas:

Mínimo: 22

Máximo: 30

* A Instituição reserva-se o direito de cancelar o curso, caso não ocorra o número mínimo de candidatos.

Vinculação: (Selecione)
Local, dia e horário das aulas: Aos sábados, das 08h às 12h e das 13h às 15h.
Coordenador: Mateus Luiz Biancon
Secretário: André Cazula
Investimento: 23 x R$180,00
Inscrição para seleção: de 04 de fevereiro a 01 de março de 2013
Documentos para a inscrição:
Formulário de Inscrição;
(cópia) diploma do curso superior ou documento equivalente;
Currículo;
1 foto 3x4;
Pré-projeto: Não
Informações sobre inscrições:
Responsável: Secretaria da Pós-graduação do CCHE
Telefone: 43-3527-1243
Horário de atendimento: Das 19h às 22h
Seleção: de 04 a 09 de março
Matrículas: de 11 a 15 de março

Relação de Disciplinas e Professores

NOME DA DISCIPLINA
1
2
3
4

Nº DE
HORAS

NOME DO PROFESSOR

IES

O Ensino de Astronomia e a
Educação para a Ciência
Biodiversidade

40

Daniel Trevisan Sanzovo

UENP

40

Cristina Moreira Pisicchio

UENP

Métodos de Pesquisa e Didática do
Ensino Superior
Psicologia da Saúde e do Ambiente

40

Renata Lucas Lando

40

Eduardo Alberto da Silva
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Mateus Luis Biancon
Educação em Gênero e
40
Sexualidades e Educação
Intercultural
Ensino e Aprendizagem de
Ecologia em aulas práticas,
construção de modelos didáticos e
utilização de recursos multimídia
para construção de Sociedades
Sustentáveis
Índices de Desenvolvimento
Humano no Brasil
Fundamentos da Educação
Ambiental Sócio-histórico
O Processo de Saúde e Doença no
Ensino de Ciências
Gestão Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável

UENP

40

Paulo Inada

40

Lucas André Teixeira

UNESP

40

Jorge Sobral da Silva Maia

UENP

40

Fernando Emmanuel Gonçalves
Vieira
Thaís Saad Sczepanski

UENP´

40
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