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VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

 
DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJxxx-2019
Título: Divulgação e Ensino de Física
Ano: 2019
Período de Realização: 01/08/2019 a 31/07/2020
Tipo: PROJETO
Situação: SUBMETIDA
Município de Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Regional
Público Alvo Interno: Professores da Licenciatura em Física, Acadêmicos da Licenciatura em Física.

Público Alvo Externo: Professores e estudantes da escolas públicas e privadas (de Educação Básicia) da
região da AMAVI.

Unidade Proponente: RIO DO SUL - UU - COORD. GERAL DE ENSINO / CAMP/RSUL
Unidade Orçamentária: -
Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Área do CNPq: Ciências Exatas e da Terra

Fonte de Financiamento: FINANCIAMENTO INTERNO (Campus Rio do Sul - 09/2019 Projetos para Bolsas de
Extensão-2019/2020)

Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 1
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes Envolvidos: 8
Faz parte de Programa de
Extensão: NÃO

Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Público Estimado: 612 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: ANGELISA BENETTI CLEBSCH
E-mail:
Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 O projeto “Divulgação e Ensino de Física” vai englobar várias ações. Uma delas é organizar e receber
professores das escolas da região que trazem seus estudantes em visita aos laboratórios de Física e
equipamentos lúdicos construídos para Divulgação Científica em espaços não formais. Outra é levar oficinas e
equipamentos às escolas ou espaços não formais para apresentações/interações lúdicas, contribuindo com as
escolas que não possuem laboratórios. Ambas permitem a divulgação da ciência, a construção de
conhecimentos, a integração universidade escola, além de despertar a curiosidade e interesse pela Física. Para
os acadêmicos da Licenciatura em Física e docentes formadores, o projeto contribuirá na construção e
desenvolvimento de saberes docentes por meio da organização, apresentação/interação com os estudantes
visitantes. Além disso, haverá interação entre acadêmicos das várias fases da licenciatura e com os
equipamentos. Estas ações se dão no espaço das escolas da região e principalmente na Unidade Urbana do IFC
Rio do Sul, no pátio onde se localizam equipamentos maiores e nos laboratórios de Física. O projeto contribui
com a construção dos saberes para a docência em Física, dos acadêmicos do curso (bolsista e colaboradores).
Palavras-Chave:

 Ensino de Física, Divulgação Científica, Formação de professores
Justificativa: 

 Para os alunos da Licenciatura em Física que atuam como voluntários o maior benefício está na construção dos
saberes necessários à docência em Física, como conhecimento do conteúdo, saberes relativos à utilização de
experimentos investigativos e principalmente o desenvolvimento da capacidade de adaptar as explicações às
características dos alunos. Já recebemos em visitas, alunos de 5 ao 9 ano, alunos de ensino médio, alunos da
educação de jovens e adultos e estudantes que fazem curso técnico no contra-turno da escola. Além disso
recebemos alunos de escolas públicas municipais, estaduais e particulares de Rio do Sul e de outros municípios
da região. Ou seja, um público diferente a cada visita que exige dos licenciandos adaptação às características e
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interesses. O bolsista e voluntários sempre organizem o espaço para receber as visitas e recebem formação
com os professores do projeto. As visitas sempre tem o acompanhamento de um professor. Para os professores
da equipe, o aprendizado é constante, pela interação com estudantes e professores de diversas cidades da
região. Para o IFC de modo geral, há a divulgação dos cursos. Na maioria das vezes percebe-se que os
visitantes não sabem dos cursos e nem da gratuidade dos mesmos. Assim o retorno está nesta divulgação entre
crianças e jovens. Ademais a integração com as escolas e o compartilhar de conhecimentos e infra-estrutura é
muito positiva.
Resumo: 

 O projeto “Divulgação e Ensino de Física” vai englobar várias ações. Uma delas é organizar e receber
professores das escolas da região que trazem seus estudantes em visita aos laboratórios de Física e
equipamentos lúdicos construídos para Divulgação Científica em espaços não formais. Outra é levar oficinas e
equipamentos às escolas ou espaços não formais para apresentações/interações lúdicas, contribuindo com as
escolas que não possuem laboratórios. Ambas permitem a divulgação da ciência, a construção de
conhecimentos, a integração universidade escola, além de despertar a curiosidade e interesse pela Física. Para
os acadêmicos da Licenciatura em Física e docentes formadores, o projeto contribuirá na construção e
desenvolvimento de saberes docentes por meio da organização, apresentação/interação com os estudantes
visitantes. Além disso, haverá interação entre acadêmicos das várias fases da licenciatura e com os
equipamentos. Estas ações se dão no espaço das escolas da região e principalmente na Unidade Urbana do IFC
Rio do Sul, no pátio onde se localizam equipamentos maiores e nos laboratórios de Física. O projeto contribui
com a construção dos saberes para a docência em Física, dos acadêmicos do curso (bolsista e colaboradores).
Palavras-Chave:

 Ensino de Física, Divulgação Científica, Formação de professores
Metodologia: 

 Serão realizadas formações semestrais com os acadêmicos colaboradores para prepará-los para as visitas das
escolas, que será fortalecida pelo acompanhamento dos acadêmicos mais experientes e professores. Serão
realizadas reuniões mensais da equipe para estudo de artigos da área de Ensino de Física e Divulgação
Científica. Será realizada uma reunião semanal da coordenadora com o bolsista para avaliação do andamento
do projeto. O bolsista irá organizar horários de funcionamento do laboratório de ensino de Física para utilização
por professores e estudantes do IFC para a realização de trabalhos e construção de experimentos. O
agendamento das atividades externas do laboratório acontecerá pelo e-mail lab.fisicaifc@gmail.com ou telefone
3525-8639. Serão elaborados relatórios mensais das atividades realizadas no âmbito do projeto.
Referências: 

 AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
CARVALHO, A. M. P. Ensino de Física. São Paulo: Cengage Learning, 2010. CLEBSCH, A. B. Construção dos
saberes docentes na formação do licenciando em Física. 2018. 420 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e
Tecnológica) – Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Centro de Ciências Físicas e
Matemática, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2018. GOWIN, D. B. Educating. Ithaca,
N. Y.: Cornel Universit Press, 1981. MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa: a teoria e textos
suplementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011. ROCHA, M. B. O potencial didático dos textos de
divulgação científica segundo professores de ciências. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v. 5,
n. 2, p. 47-68, mai. - ago. 2012. SHULMAN, L. S. Knowlege and Teaching: Foundations of the new Reform.
Harvard Educacional Review, v. 57, n. 1, p. 1-22, 1987. SHULMAN, L. S. Those who Understand: Knowledge
Growth in Teaching. Educacional Researcher, v. 15, n. 2, p. 4-14, feb. 1986.

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
ANGELISA
BENETTI CLEBSCH DOCENTE COORDENADOR(A) UUCGE/RDS Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

FABIANO
SEVERINO GOMES
JUNIOR

DISCENTE ALUNO(A)
VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

BRUNA JURASZEK DISCENTE ALUNO(A)
VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

LUIZ FERNANDO
DA SILVA DISCENTE ALUNO(A)

VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

TAMARA ALÍCIA
WORM DISCENTE ALUNO(A)

VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

GUILHERME
HENRIQUE
VICENTE

DISCENTE ALUNO(A)
VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

ERICK MAYER
FREITAS DISCENTE ALUNO(A)

VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

JADERSON
GUILHERME POLLI DISCENTE ALUNO(A)

VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

GIORDANO
BRUNO
CUSTÓDIO PINTO

DISCENTE Aluno Bolsista 01/08/2019 31/07/2020

ANTONIO
MARCOS ALVES

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO

AUXILIAR
TÉCNICO CCGFI/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

CEZAR AUGUSTO
ROMANE JACOB DOCENTE COLABORADOR(A) UUCGE/RDS Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

ADRIANA MARIN DOCENTE COLABORADOR(A) UUCGE/RDS Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020
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Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Objetivos / Resultados Esperados
Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
1. Viabilizar o funcionamento do laboratório em horários semanais, atendendo
cursos de extensão, estudantes dos cursos técnicos e de graduação do IFC,
bem como a comunidade em geral.

2. Receber grupos de estudantes em visitação ao acervo do Laboratório de
Ensino de Física, organizando experimentos de Física para demonstração, com
agendamento de visitas da comunidade interna e externa.

3. Realizar workshops em escolas e espaços de divulgação científica.

4. Viabilizar, ministrar e ou assessorar a realização de oficinas com confecção
de equipamentos tanto no IFC quanto em escolas da região.

Divulgação científica e divulgação dos cursos do IFC.

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Arquivos
Descrição Arquivo
Projeto assinado pelo diretor geral do campus

Projeto divulgação e ensino de Física

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - UU - COORD. GERAL DE ENSINO 29/05/2019 17:17:23 SIM
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