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PROPOSTA DE MINI-CURSO
1. NOME DO CURSO: Ensino de ciências e deficiências sensoriais: práticas para um
ensino inclusivo
2. CARGA HORÁRIA
6 horas
3. CATEGORIA
(X) Introdutório
( ) Intermediário
( ) Avançado
4. PROPONENTE
Nome: Josiane Pereira Torres
E-mail: jtfisica@gmail.com
Telefone: (16) 98112-3287
( ) aluno de mestrado
(X) aluno de doutorado
( ) Pesquisador pós doc
( ) Docente do PPGEEs
5. POPULAÇÃO ALVO:
Estudantes de licenciaturas de ciências exatas e biológicas. Professores de ciências
exatas e biológicas da educação básica.
6. OBJETIVO(S):
Refletir sobre o processo de inclusão de estudantes com deficiências sensoriais em aulas
de ciências exatas e biológicas;
Discutir as particularidades do trabalho pedagógico realizado com estudantes com
deficiências sensoriais nas áreas de Ciências (Química, Física, Matemática e Biologia);
Analisar recursos desenvolvidos para esse público e desenvolver adaptações que
atendam as especificidades para uma aula de ciências inclusiva.
7. EMENTA
Aula expositiva sobre deficiências sensoriais, Ensino de Ciências e a realidade de alunos
com deficiência sensorial nas classes regulares;
Estudo das alternativas do ensino de ciências para estudantes com deficiências
sensoriais na realidade internacional;
Debate sobre os diversos tipos de recursos didático-pedagógicos e sua utilização e
necessidade nessas disciplinas;
Discussões sobre organização do plano de aula; análise de estudos de casos; produção
de recursos didático-pedagógicos e reflexão sobre suas características;

8. METODOLOGIA DE ENSINO
Exposição oral de conceitos;
Dinâmica em grupo: elaboração de recursos didáticos;
Discussão e reflexão em grupo.
9. NÚMERO DE VAGAS: 15
10. CRITÉRIOS D AVALIAÇÃO (se houver)
11. RECURSOS NECESSÁRIOS
( ) televisão
(X) datashow
(..) notebook
( ) aparelho de som
( ) vídeo vhs
( ) dvd
( ) sala de informática com internet
( ) retroprojetor
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