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EMENTA 

 

Estudo da História moderna e contemporânea das Ciências Biomédicas no Brasil e no mundo. Reflexão 

sobre a importância de relações ‘inter’, ‘intra’, ‘multi’ e ‘trans’ disciplinares na atuação docente e científica. 

Construção de propostas de ensino e perspectivas para ações sociopolíticas na docência e nas Ciências 

Biomédicas. Exploração das relações entre Ciência, Educação, Tecnologia e Cibercultura. 

Problematização e delimitação do objeto de estudo envolvendo questões étnico-raciais, relações de 

gênero e diversidade sexual em contextos acadêmicos. Caracterização de processos metodológicos para 
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2
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educação superior a partir de ferramentas pedagógicas inclusivas e tecnologias assistivas. Confrontos e 

interfaces entre Ciência, religiões e espiritualidade. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL  

 
Contribuir para o desenvolvimento nos estudantes de olhares, sensibilidade e habilidades para 

uma atuação docente e/ou científica politizada, diversa e inter/multi/transdisciplinar na área de 

Ciências Biomédicas.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Compreender a importância da inter/multi/transdisciplinaridade na formação docente e/ou 

científica; 

 

- Aprimorar o olhar sobre os desafios e soluções propostas para o enfrentamento de problemas 

de Saúde a partir de noções da Sociologia e das Ciências Políticas; 

 

- Promover educação das relações étnico-raciais na academia com fundamentação na história 
do racismo científico; 
  

- Identificar e tensionar questões de equidade de gênero e de diversidade sexual na academia e 

no fazer científico para redução de desigualdades; 

 

- Criar posturas acolhedoras e propositivas para problemas de acessibilidade no ensino superior, 

bem como de combate ao capacitismo; 

 

- Engajar para o desenvolvimento de laços colaborativos e ações sociopolíticas na prática 

docente e científica; 

 

- Estimular interações discursivas em rede como possibilidade de construção da prática científica; 
 

- Valorizar e incitar a utilização qualificada de plataformas online e ferramentas pedagógicas virtuais; 

 



- Localizar historicamente os principais desafios e contribuições da Ciência desenvolvida no 

Brasil; 

 

- Compreender o papel e a importância das Sociedades Científicas e dos órgãos de fomento 

nacionais; 

 
- Abarcar a internacionalização da carreira como estratégia de crescimento individual e institucional; 

 

- Entender a função e relevância do índice h e do levantamento de citações;  

 

- Confrontar e explorar a relação entre Ciência, religiões e espiritualidade.  

 

 

  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 A importância de construir relações ‘inter’, ‘intra’, ‘multi’ e ‘trans’ disciplinares na atuação docente 

e científica dentro da universidade pública.  

 

 História e filosofia das ciências:  como chegamos a conceber o mundo como o concebemos no 

século XXI?  

 

 Construção e desenvolvimento de propostas de ensino e de pesquisa científica fundamentadas 

em ações sociopolíticas para solucionar problemas de Saúde.   

 

 História recente de enfrentamento à Pandemia da COVID-19: adaptações emergenciais d

e linhas de pesquisa como aprimoramento de expertises e resiliências. 

 

 Reflexões, desafios e proposições para a garantir qualidade no ensino e democratização do 

acesso nas universidades públicas. 

 
 Interatividade, jogos didáticos eletrônicos e Educação superior: quais os benefícios na utilização 

desses ambientes de comunicação e de ensino-aprendizagem? Explorando o desenho didático 

online. 

 



 Caracterização de processos metodológicos para educação superior a partir de ferramentas 

pedagógicas inclusivas e tecnologias assistivas.  

 

 História moderna e contemporânea do Racismo Científico: construindo relações e produzindo 

conhecimento acadêmico a partir de uma Educação para as relações étnico-raciais.  

 

 Conhecimento científico e produção de novas tecnologias: o que foi e tem sido desenvolv

ido por                    cientistas negros (as)? 

 

 Feminismos e Ciência: lugar de mulher é onde ela quiser. 

 

 

 Relações raciais, ações afirmativas e universidade 

 

 Diálogos interdisciplinares na interface Humanidades-Ciência-Diversidade: qual a contribuição das 

Ciências Biomédicas para a presença Trans na sociedade e dentro da na universidade?  

 

 Formação de docentes e discentes do magistério superior dentro de uma perspectiva crítico-

decolonial. 

 

 Fortalecimento da universidade pública a partir das Sociedades Científicas e agências de                     

fomento: história, missão e importância da CAPES, CNPq, SBPC e SBI. 

 

 Internacionalização da carreira, participação em redes, publicações no Web of Science e                     

preenchimento estratégico do Lattes: como se tornar um pesquisadores de alta performa

nce. 

 
 Ciência, religiões e espiritualidade: delineando os confrontos e as interfaces no século XXI.  

 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

1. A disciplina terá um total de quatro (04) horas semanais como carga horária mínima prevista para 

as atividades síncronas e assíncronas que serão desenvolvidas de forma regular. Abordagens 

metodológicas ativas, participativas, colaborativas e criativas estarão presentes nesta atividade. 



Serão realizados encontros temáticos semanais de duas (02) horas de duração em forma de 

Webconferências e aulas interativas ao vivo (lives) na Plataforma Zoom, com transposição direta 

para o portal Youtube. As discussões serão apresentadas e iniciadas pela mediadora (Profa. 

Deise, responsável pela disciplina), seguida de problematizações com falas disparadoras ao vivo 

de dois a quatro convidados abordando os temas geradores. Os convidados serão 

professores/pesquisadores da UFBA de diferentes unidades e Programas de Pós-graduação, 

professores/pesquisadores de outras instituições, ativistas ou atores sociais de 

representatividade na temática. Os vídeos serão licenciados com Licença Creative Commons – 

Atribuição 4.0 Internacional para efeito de proteção da hospedagem permanente. Esta atividade, 

embora apoiada pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), será viabilizada pela 

assinatura pessoal profissional que a docente possui da plataforma Zoom e auxílio de dois 

monitores treinados com experiência nas plataformas citadas. Os alunos participarão ativamente 

do processo ensino-aprendizagem realizando pesquisas prévias sobre os temas abordados e 

interagindo com as explanações teóricas através do Chat (fórum de discussão), que será 

acompanhado ao vivo (atividade síncrona) na presença dos convidados e ao longo da semana 

(atividade assíncrona) pela mediadora (Profa. Deise, responsável pela disciplina). Os debates ao 

vivo serão também abertos ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Os vídeos ficarão 

armazenados de forma permanente em um canal que será criado e estruturado ao longo da 

disciplina com auxílio e sugestões dos alunos. Os alunos serão convidados também a contribuir 

para a criação de podcasts a partir dos áudios dos vídeos, como atividade da disciplina.  

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação da aprendizagem acontecerá de forma contínua e acompanhada através de: 

   

ENTREGA DE RELATÓRIOS ONLINE: realizada de forma individual ou em grupo de no máximo cinco 

alunos, apresentando documento estruturado semanal enviado por e-mail, explorando a discussão da 

semana anterior; 

 

PARTICIPAÇÃO NOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO: para fins de avaliação da aprendizagem, será 

levada em consideração apenas a participação assíncrona nos fóruns de discussão; 

 

OBS. O envolvimento dos alunos na estruturação do canal, nas Lives e na criação dos podcasts 

será voluntário e não implicará em participação no conceito de avaliação da aprendizagem.   

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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