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EMENTA 

Metodologia do ensino superior e compromisso social do Professor; Elementos para a 

preparação de Plano de disciplina e Plano de aula; Estratégias de Ensino-Aprendizagem; 

Avaliação de Aprendizagem; Análise de conteúdos e livros didáticos na área de Genética; 

Levantamento, apreciação e produção de material didático e/ou ações para popularização e 

divulgação científica na área de Genética.  

OBJETIVOS 

 

Proporcionar discussões e leitura para o conhecimento básico sobre as estratégias e 

metodologias utilizadas no ensino superior e capacitar os estudantes de pós-graduação para 

o planejamento e preleção de aulas, utilização e produção de material didático e de 

popularização e divulgação da ciência na área de Genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Apresentação e discussão do plano da disciplina; 

• Experiências com a produção de material didático, apresentação e discussão 

sobre o material didático disponível na área de Genética; 

• Estratégias de Ensino-Aprendizagem e avaliação de Aprendizagem; 

• Livros e conteúdos abordados na área de Genética no ensino superior; 

• Estratégias de elaboração dos livros didáticos e do plano de ensino; 

• Teoria dos jogos e o lúdico como estratégia de ensino-aprendizagem 

• Projeto 1 (Aula de Genética) 

- Atividade individual  

- Preparar um plano de aula  

- Preparar e ministrar uma aula (50 minutos) 

- O tema será sorteado a partir de um livro didático de genética 

 

• Projeto 2 (Genética no ENADE)  

- Atividade em grupo  

- Realizar um levantamento das questões sobre genética no ENADE 

- Fazer uma análise das questões do ENADE em relação às subáreas da genética 

- Pode ser escolhido dentre os cursos de graduação que trabalham com essa área 

 

• Projeto 3 – (Material didático de Genética)  

– Desenvolver um produto, durante o semestre, baseado em um levantamento 

do que está disponível na área de Genética 

– Tipos de produtos possíveis: 

• material didático para publicar em periódicos especializados 

• apostila com roteiros de aulas práticas 

• material para divulgação científica (definir público alvo e local de 

divulgação) 

• material e ações de popularização da ciência (exposição, feira de ciências...) 

 Essa atividade poderá ser realizada individualmente ou em grupo de até três 

pessoas.  
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