
Objetivos 

 

Objetivo Geral:  

O curso de Ciência da Natureza – Licenciatura tem por objetivo a formação de 

professores para o exercício docente na área de ciências da natureza e suas tecnologias 

no ensino médio (foco de conhecimento específico em química, física e biologia) e 

ciências naturais no ensino fundamental.  

 

Objetivos específicos:  

a) promover o desenvolvimento de saberes, competências e habilidades para a 

investigação, observação, interpretação e intervenção social/profissional no ensino de 

ciências sob pressupostos do desenvolvimento social e da sustentabilidade, na 

perspectiva de saberes interdisciplinares;  

 

b) desenvolver a formação humanista, generalista, comprometida com a ética, cidadania 

e direito a vida;  

 

c) desenvolver a pesquisa e a extensão com vistas à atitudes que proporcionem o acesso 

e o desenvolvimento do conhecimento sistematizado, as tecnologias, a produção de 

saberes, a justiça social, o exercício da cidadania, a ética e o comprometimento a 

sustentabilidade e qualidade de vida;  

 

d) conceber a ciência a partir da concepção de conhecimento como uma construção 

social, constituído a partir de diferentes saberes, e que valorize a pluralidade dos saberes 

e as práticas locais e regionais;  

 

e) desenvolver a estruturação de percursos formativos flexíveis e diversificados, 

calcados no respeito às diferenças e na liberdade de pensamento e expressão, sem 

discriminação de qualquer natureza;  

 

f) propiciar uma formação com orientação inerente à formação para a atividade docente 

no ensino de ciências, que prepare para o ensino visando à aprendizagem do aluno; o 

exercício de atividades de enriquecimento cultural; o aprimoramento em práticas 

investigativas; à elaboração e à execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 



curriculares; o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores e o desenvolvimento de hábitos de 

colaboração e de trabalho em equipe;  

 

g) promover a formação de professores de educação básica, observando princípios 

norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, em que se que 

considere a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor. 

 


