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RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso visou analisar a Educação Ambiental nos cursos de 

Licenciatura em Ciências que são cursos com diferentes habilitações realizados em 

universidades públicas de nível federal no Brasil. O objetivo foi comparar os 10 projetos 

pedagógicos de cursos de Ciências das universidades federais com as legislações ambientais 

vigentes e normativas da formação de professores. A avaliação dos projetos pedagógicos foi 

realizada com base na legislação federal de educação ambiental e nas diretrizes e bases para a 

formação de professores. Os dados obtidos foram separados em tabelas com as unidades 

curriculares que trabalham a educação ambiental, carga horária, obrigatoriedade, e presença 

na ementa, nos objetivos e em outras áreas do projeto pedagógico. Por fim, verificou-se, 

basicamente, que os projetos pedagógicos tendem a tratar a educação ambiental apenas como 

um tópico dentro dos cursos, não objetivando desenvolver o tema como determinado, 

principalmente, pela legislação federal. Para a melhoria desta condição, seria necessário 

repensar os projetos pedagógicos que formam os professores de ciências incluindo a educação 

ambiental como tema intrínseco a todos os conteúdos desenvolvidos no período da graduação. 

Desta forma o futuro professor sairia capacitado a desenvolver a temática, conforme 

determinado pela legislação, com seus futuros alunos. 

 
Palavras-chave: educação ambiental, legislação, projetos pedagógicos, universidades, 

formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ABSTRACT 
 

This course conclusion work aimed to analyze Environmental Education in Science Degree 

courses, which are courses with different qualifications held at public universities at the 

federal level in Brazil. The objective was to compare 10 pedagogical projects of Science 

courses at federal universities with the current and normative environmental legislation for 

teacher training. The evaluation of pedagogical projects was carried out based on federal 

environmental education legislation and guidelines and bases for teacher training. The data 

obtained were separated into tables with the curricular units that work on environmental 

education, workload, mandatory, and presence on the menu, objectives and other areas of the 

pedagogical project. Finally, it was found, basically, that pedagogical projects tend to treat 

environmental education only as a topic within the courses, not aiming to develop the theme 

as determined, mainly, by federal legislation. To improve this condition, it would be necessary 

to rethink the pedagogical projects that form science teachers, including environmental 

education as a theme intrinsic to all the content developed during the undergraduate period. In 

this way, the future teacher would be able to develop the theme, as determined by law, with 

his future students. 

 

Keywords: environmental education, legislation, pedagogical projects, universities, initial 

education for teachers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso visou analisar a educação ambiental no contexto dos 

cursos de Licenciatura em Ciências, que apresentam diferentes habilitações e são realizados 

em universidades públicas federais. 

O objetivo foi comparar dez Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) em Ciências das 

universidades federais, analisando-se como a educação ambiental foi inserida nestes PPCs em 

comparação com a lei de educação ambiental e normativas da formação de professores. 

A referência normativa de educação ambiental utilizada como base para este trabalho é a lei nº 

9.795/1999. Para que esta possa ser cumprida e os professores tenham condições de trabalhar 

a educação ambiental, como determinado no seu artigo 2º, faz-se necessário que as 

universidades desenvolvam a temática articulada com as unidades/disciplinas curriculares 

para que o futuro professor possa discutir melhor e inserir as questões ambientais no âmbito 

das escolas. 

Os conhecimentos que o futuro professor pode adquirir da temática foi descrito por meio dos 

PPCs dos cursos de licenciatura em Ciências analisados das diferentes regiões do Brasil. Cada 

curso possui diferentes características e abordagens sobre a educação ambiental, cabendo 

comparação dos PPCs entre si e com a lei de educação ambiental. 

Para justificar em que medida os cursos de Licenciatura em Ciências abordam o tema de 

educação ambiental, deve-se verificar se os projetos pedagógicos das universidades e as bases 

e diretrizes nacionais se alinham com os artigos da legislação nacional referente ao ensino e 

desenvolvimento da educação ambiental. 

No atual cenário ambiental brasileiro, em que percebemos claramente um desmonte do 

aparato legislativo ambiental, toda essa questão torna-se ainda mais importante, sendo 

necessário, que professores, alunos e a população em geral, sejam devidamente apropriados 

dos fatos e problemas ambientais, auxiliando desta maneira a ocorrência de debates em prol 

da conservação ambiental dos recursos naturais, uso mais sustentável destes e, principalmente 

melhor convívio dos seres humanos com a natureza e consequentemente garantindo a 

sobrevivência da espécie humana e da vida como um todo na Terra. Neste contexto, de 

enorme desafio, a educação ambiental desponta como elemento capaz de sensibilizar, 

mobilizar e promover a participação da sociedade no contexto de meio ambiente. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A questão ambiental é um dos temas mais discutidos da atualidade, envolvendo muitos 

problemas e discussões em relação às condições socioambientais nas cidades e áreas rurais, 

incluindo aspectos relacionados à qualidade de vida humana, os impactos da ação humana 

sobre o clima, a biodiversidade, em todas as escalas de tempo e espaço (Pelicioni, 2005). 

Pode-se considerar que a degradação ambiental que hoje se apresenta é decorrente da 

profunda crise social, econômica, filosófica e política que atinge toda a humanidade, 

imperando a visão antropocêntrica e dicotomizada entre os seres humanos e a natureza. A 

preocupação com a degradação ambiental não é nova, sendo possível constatar isto ao longo 

da história da ação humana no meio ambiente. Entretanto, o incremento da urbanização, da 

industrialização e sobretudo dos acelerados padrões de consumo têm sido os principais 

vetores da poluição ambiental mundial (Morin, 2013). 

A industrialização crescente e a aceleração dos padrões de consumo foram responsáveis por 

diversos problemas de poluição ambiental no século. Como exemplos marcantes, podem ser 

destacados (Pelicioni, 2005): (i) nevoeiro sulfuroso em 1948 sobre a região de Donora na 

Pensilvânia nos EUA, provocando a morte de vinte pessoas e muitos doentes; (ii) o smog 

londrino (1952), decorrente do não espalhamento do material particulado em virtude de uma 

condição climática de inversão térmica, foi responsável pela morte de 445 pessoas e no total 

4.000 pessoas morreram em decorrência de doenças respiratórias; (iii) os danos causados pela 

contaminação da Baia de Minamata (1956), no Japão,  por íons de mercúrio; (iv) 

derramamentos de petróleo na costa inglesa; (v) a contaminação de lavouras de arroz e 

florestas pelo agente laranja durante a Guerra do Vietnã (1955-1975); (vi) casos de 

contaminação por agrotóxicos em quase todo planeta – conforme registrado por Rachel 

Carsor no seu best seller “A Primavera Silenciosa” (1962) e (vii) a identificação de buracos na 

camada de ozônio através de espectrômetros TOMS incluídos em satélites da NASA (1984) – 

essas imagens reforçaram a hipótese de Rowland e Molina de degradação do ozônio 

estratosférico pelos gases baseados em carbono que contêm cloro e flúor, o 

clorofluorcarboneto (CFC), encontrado em geladeiras e sprays (Benn e Mcauliffe, 1984). 

Diante deste contexto de tantos problemas ambientais, muitos alertas ecoaram pelo mundo, a 

bióloga Rachel Carson, publicou Primavera Silenciosa em 1962, alertando os efeitos adversos 

da contaminação ambiental em decorrência do uso de pesticidas e inseticidas químicos 

sintéticos. Na década de 1960, a educação ambiental ainda não estava bem delineada, mas já 
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surgiam iniciativas na Europa para se definir conceitualmente a educação ambiental. Neste 

período no Brasil, algumas leis foram sancionadas como o Código Florestal, a lei de proteção 

aos animais e criação de parques nacionais e estaduais. Em 1968, a UNESCO deu início as 

conferências internacionais ambientais, buscando discutir os problemas ambientais globais 

(Pelicioni, 2005). 

Nesse contexto de degradação ambiental, aflorou-se a necessidade de manutenção dos 

serviços ambientais e mitigação de danos causados, surgindo assim movimentos ligados à 

educação ambiental. Na sequência serão apresentados alguns marcos importantes para o 

estabelecimento da área de Educação Ambiental, destacando a construção desse campo no 

Brasil. 

No final da década de 1960, mais precisamente em 1968, ocorreu uma reunião com 

especialistas de diversos países para estudo e análise da situação dos Recursos Naturais do 

Planeta que ficou conhecida como o Clube de Roma. Porém, somente em 1972 que o Clube 

de Roma ficou conhecido com a divulgação do relatório Meadows, idealizado por  Dennis L. 

Meadows, um cientista estadunidense que  promoveu uma nova reunião e encomendou um 

relatório técnico, elaborado por um grupo de cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, afim de evidenciar que os recursos do nosso planeta são finitos, e que a 

utilização do princípio do desenvolvimento sustentável deveria  constar nas pautas 

governamentais mundiais.  

Ainda em 1972, ocorreu a Conferência Internacional sobre o Ambiente Humano – 

ONU/Estocolmo, Suécia, chamada de Conferência de Estocolmo. A Carta de Princípios Sobre 

o Ambiente Humano, apresentado em 26 artigos, foi o primeiro documento internacional a 

incluir a Educação Ambiental (Philippi Jr. e Pelicioni, 2005).  

Na sequência de Estocolmo, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental (1977), realizada na cidade de Tsibili, Geórgia. Organizada pela 

UNESCO/PNUMA, estabeleceu base para diversos Programas de Educação Ambiental por 

todo o mundo. Recomendou a implantação de políticas para Educação Ambiental para os 

participantes da conferência. Intensificação de trabalhos reflexivos, de pesquisa e inovação, 

com respeito a Educação Ambiental. Na década de 1980, pode-se destacar o Congresso 

Internacional da UNESCO/PNUMA sobre Educação e Formação Ambientais (1987). 

Realizado na antiga URSS, na cidade de Moscou, este congresso estabeleceu bases para 

estratégias internacionais na área da Educação Ambiental (Pelicioni, 2005). 
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Ocorrida na década seguinte, a Conferência Internacional das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – ECO-92 teve grande influência na mobilização de setores da 

sociedade brasileira para a causa ambiental. Realizado na cidade brasileira do Rio de Janeiro, 

a ECO-92 reuniu diversos chefes de estado para o debate de vários problemas ambientais. O 

principal resultado foi a elaboração da Agenda 21, com o comprometimento de cada um dos 

países representados na conferência a buscar soluções locais e globais nas questões 

socioambientais (Philippi Jr. e Pelicioni, 2005). 

Após a Rio-92 surgiram outros eventos contemplando a educação ambiental, dentre os quais 

podem ser destacados a Rio+10 e a Rio+20 descritas abaixo:  

- Rio+10 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - 

CNUMAD), também conhecida como Cúpula sobre o Desenvolvimento Sustentável, 

ocorreu na cidade de Johanesburgo na África do Sul em 2002, reuniu 189 países e 

Organizações Não Governamentais (ONGs), as discussões giraram em torno dos 

problemas socioambientais mundiais e  da criação de soluções na aplicabilidade da Agenda 

21, sendo estabelecido um plano de ação com prazos de oito a dezoito anos, para temas 

como a redução da perda de biodiversidade até 2010 (Pott e Estrela, 2017).  

-  Rio+20, ou Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, 

ocorre na cidade do Rio de Janeiro em 2012, contou com a participação de 193 países e 

várias Organizações Não Governamentais, as discussões foram sobre renovar os 

compromissos das conferências anteriores e promover a participação social na 

implementação e construção de um mundo sustentável. 

 

Após vinte longos anos de discussões, em 2010 foi aprovada a Lei Federal nº 12.305/10 que 

instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, visando estimular padrões sustentáveis de 

produção e consumo, integrar os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis à sociedade 

e eliminar os lixões, sendo um dos maiores avanços na legislação ambiental brasileira desde a 

Resolução Conama nº 237 de 1997 e a Lei dos Crimes Ambientais de 1998 (Pott e Estrela, 

2017). 

Ainda em 2012 realizou-se no Rio de Janeiro a Rio+20, que, manteve o desenvolvimento 

sustentável como um desafio na agenda de preocupações da sociedade e governos. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou o relatório (que estava em 
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desenvolvimento desde a Rio+20), que guiará os Objetivos de Desenvolvimento do 

Sustentável, intitulado "O caminho para a dignidade até 2030: acabando com a pobreza, 

transformando todas as vidas e protegendo o planeta", e expõe objetivos e metas que irão 

pautar as decisões da ONU no futuro e dá destaque ao desenvolvimento sustentável (Pott e 

Estrela, 2017). 

Em dezembro de 1994, em decorrência da Constituição Federal de 1988 e da Rio 92, foi 

criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) – atualmente na 3ª edição 

(2005). Essa criação do ProNEA se configurou como um esforço no estabelecimento das 

condições para que a gestão da Política Nacional de Educação Ambiental fosse possível. 

Dentre os seus objetivos estão: 

• Promover processos de educação ambiental voltados para valores 

humanistas, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que 

contribuam para a participação cidadã na construção de sociedades 

sustentáveis; 

• Fomentar processos de formação continuada em educação ambiental, 

formal e não-formal, dando condições para a atuação nos diversos setores da 

sociedade. 

 

Para a realização do presente trabalho partiu-se de a necessidade da educação ambiental não 

estar apenas no currículo, mas em ação de maneira mobilizada no contexto de sala de aula, e 

ainda também como obrigatoriedade legal de sua presença nos PPCs e nos currículos 

(intencional e em ação) dos cursos. O tema educação ambiental sustenta-se, portanto, na 

legislação nacional e nas bases e diretrizes da formação profissional do professor de Ciências. 

Assim, aborda-se suscintamente nos itens 2.1, 2.2 e 2.3, os fundamentos da Lei da Educação 

Ambiental nº 9795/1999, da Educação Ambiental na Formação de Professores e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação de Professores da Educação 

Básica, respectivamente. 
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2.1 A LEI DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL nº 9795/1999  

No capítulo I da Lei da Educação Ambiental nº 9795/1999, denominado “DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL”, verifica-se que os cinco artigos dão ênfase na compreensão do termo 

Educação Ambiental e sua presença do tema no processo educativo, nas incumbências do 

Poder Público e sua vinculação com os artigos 205 (Educação) e 225 (Meio Ambiente), das 

instituições educativas, do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), dos meios de 

comunicação, das instituições públicas e privadas e do conjunto da sociedade, nos princípios 

básicos, enfoques, concepções, perspectivas, práticas sociais, garantias, abordagens e 

reconhecimentos, além dos objetivos fundamentais e suas compreensões integradas, 

democratização de informações, problemáticas, incentivos, fundamentações, fomentos e 

fortalecimento da cidadania para o futuro humano. 

O capítulo II, denominado “DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, é 

constituído por 8 artigos, sendo este dividido em 3 seções. A primeira seção é composta por 3 

artigos que instituem a disposição geral da Política Nacional de Educação Ambiental, a esfera 

de ação e as atividades que devem ser desenvolvidas na inter-relação das linhas de atuação. 

Na segunda seção estão comtemplados quatro artigos que trabalham a compreensão do tema 

educação ambiental formal, o desenvolvimento de práticas educativas integradas, os 

currículos de formação de professores e a autorização e observação do cumprimento dos 

outros artigos. A terceira seção traz apenas um artigo, que compreende a educação ambiental e 

seu ensino não formal.  

Destacamos aqui o parágrafo 2 do artigo 8º da Lei 9795/1999 que evidencia o impacto da lei 

nos cursos de formação de professores:  

§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para: 

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 

atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; 

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 

atualização dos profissionais de todas as áreas; 

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão 

ambiental; 

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de 

meio ambiente; 

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no 

que diz respeito à problemática ambiental. 
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Além disso, no parágrafo 1 do artigo 10º e no artigo 11º percebe-se que a Lei 9795/1999 

orienta que a educação ambiental deve existir no currículo embora sugira que não exista uma 

disciplina específica no currículo, aspecto que será analisado neste trabalho através da análise 

dos 10 PPCs dos cursos de licenciatura. 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 

específica no currículo de ensino. Art. 11. A dimensão ambiental deve 

constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis 

e em todas as disciplinas. 

 

O capítulo III, denominado “DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, é composto por 6 artigos. Os principais temas tangidos pelo 

capítulo são: a atribuição do órgão gestor e sua coordenação, áreas de jurisdição e alocações 

de recursos, porcentagens a serem destinadas para a educação ambiental e os programas de 

assistência financeira e técnica. O artigo 18, que determina a destinação de 20% dos valores 

das multas ambientais para a educação ambiental, foi vetado. A justificativa é que os valores 

podem ter a necessidade da destinação para a remediação da própria área específica da área 

afetada na consequência da geração da multa. O artigo 18 foi vetado no mesmo dia que a Lei 

9795 foi sancionada. 

O capítulo IV é denominado “DISPOSIÇÕES FINAIS”. Este capítulo possui apenas dois 

artigos que tratam, em suma, de prazos: o prazo de regulamentação pelo poder executivo e o 

prazo para a lei entrar em vigor. 

Esta legislação traz para o país um novo marco nas questões ambientais e na importância de 

desenvolver o conteúdo no ambiente escolar. A partir deste momento, legalmente, a formação 

e preparação dos professores para trabalharem o tema passa a ter real importância. 

 

2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

No tocante à implementação da Educação Ambiental, Sato (2000) corrobora com a integração 

da Educação Ambiental como tema transversal no ensino médio (e não como disciplina) e 

destaca que no ensino superior há controvérsias porque internacionalmente a recomendação é 

de oferecê-la por meio de programas ao invés de disciplinas isoladas nos currículos. 
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O professor, na escola ou em formação nas universidades, é sempre demandado social e 

institucionalmente a inserir a dimensão ambiental em suas ações pedagógicas. No entanto, 

apesar das demandas recebidas, quase sempre continua tendo sua formação na mesma 

perspectiva conservadora de educação ambiental (Martins e Schnetzler, 2018), enquanto a 

perspectiva atual é a de educação ambiental crítica. Segundo Leme (2008), a educação 

ambiental crítica traz, como princípio, a formação de professores críticos, desafiadores e 

reflexivos, nos ideais democráticos, aplicados na educação popular, buscando a emancipação 

de sujeitos e intervenções socioambientais.  

Estevão (2006) ressalta que a educação ambiental contribui para que a sociedade tenha uma 

visão mais reflexiva de sua ação no meio ambiente, evitando-se uma visão mais utilitarista 

dela, ou seja, perceber a natureza apenas como provedora de recursos naturais e desta forma, 

podemos explorá-la simplesmente. Modernamente, a universidade, obrigatoriamente, deve 

possibilitar ao indivíduo e a toda sociedade possibilidades de transformação. Nessa mesma 

linha, Polli e Signorini (2012) destacam que a educação ambiental é constituída de forma 

abrangente, em que todos os cidadãos participam permanentemente buscando a inserção de 

uma consciência crítica sobre a criação, a evolução e a remediação dos danos causados ao 

meio ambiente. 

Segundo Santos (2015) a educação ambiental aparece nos projetos pedagógicos como 

disciplina específica ou de forma transversal. Olhando para esses projetos Silva e Grzebieluka 

(2015) os descrevem como sendo uma construção coletiva para o bom funcionamento da 

comunidade escolar. Os projetos devem definir metas, prazos e meios de construção, além do 

tipo de filosofia na formação do cidadão. Da mesma forma, a educação ambiental deve estar 

articulada com todos outros documentos sobre práticas escolares. Diversos fatores facilitam a 

inclusão da educação ambiental, sendo a legislação vigente o principal fator. Indica-se, via 

estudos, que a inclusão da educação ambiental possui desafios e facilidades de acordo com o 

curso que será oferecido. Os desafios fazem com que a educação ambiental se desenvolva 

com o passar do tempo nos currículos de licenciatura. Não existe uma forma correta de aplicar 

e educação ambiental, esta deve estar inserida no contexto de cada localidade. É necessário 

que a gestão pública se comprometa, via investimentos, com o desenvolvimento da educação 

ambiental. Para que haja o desenvolvimento é necessário realizar a articulação entre pesquisa, 

ensino e extensão, não apenas uma disciplina específica. 
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Santos (2019) defende que a educação ambiental nos cursos de licenciatura visa desenvolver a 

educação ambiental de forma libertadora, para que as pessoas compreendam as conexões 

ocultas nos componentes curriculares e em outros saberes. Apesar dos avanços legais, teóricos 

e empíricos, os docentes não são os principais moldadores dos currículos, mesmo com o 

avanço da participação democrática. Apesar da maior influência que os docentes possuem na 

organização e na condução das práticas formativas por serem especialistas em suas áreas, a 

decisão equitativa no currículo não acontece pela cultura hegemônica e pelas lacunas da 

política pública. Por esta razão a educação ambiental não pode ser trabalhada de forma 

pontual, mas deve atravessar todo o currículo de formação docente para desenvolver o 

conceber as diferentes realidades socioambientais orientados por diversos documentos legais 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. 

No que tange nos cursos de Ciências Biológicas das universidades estaduais paulistas, Lopes 

e Zancul (2012), apontam que de 21,6% a 41,7% das unidades curriculares obrigatórias 

possuem o tema ambiental nas suas pautas. Apesar dos números, a simples menção não é 

garantia de que o conteúdo será desenvolvido. 

Diante do cenário vigente, pode-se afirmar que a formação de professores e a educação 

ambiental ainda não são explorados de forma intensa, principalmente nas teorias curriculares 

educacionais mais tradicionais e que também pode-se inferir que a maior parte dos estudos 

não leva em consideração os docentes, utilizando como metodologia a análise documental 

e/ou entrevistas direcionadas com a alta gestão escolar - direção e coordenação, aspectos que 

dificultam uma integração maior da educação ambiental nos currículos e disciplinas em geral 

(Schmitt, 2016). 

 

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS E BASE NACIONAL COMUM PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2015) foram consolidadas em 1 de julho de 2015. 

Foi a primeira versão a basear os Projetos Pedagógicos Curriculares das Universidades. O 

documento é composto por 25 artigos divididos em 8 capítulos. 
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No capítulo III, denominado “DO(A) EGRESSO(A) DA FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA”, parágrafo 8 do artigo 8º VIII - demonstrar consciência da diversidade, 

respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica e no XI - realizar pesquisas que 

proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre 

processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre 

propostas curriculares e sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre 

outros. 

No capítulo IV, denominado “DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR”,  o artigo 12, que trata da constituição dos 

núcleos dos cursos de formação inicial, no item “i” do núcleo I, determina que deva haver a 

articulação de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do 

campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades educacionais 

com pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e diversidade, direitos 

humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais da sociedade 

contemporânea.  

As novas diretrizes curriculares contam com 30 artigos divididos em 9 capítulos e com a 

explicitação de 10 competências gerais docentes, 12 competências específicas docentes. As 4 

competências específicas são divididas em 3 dimensões: 

• dimensão do conhecimento profissional com 21 habilidades; 

• dimensão da prática profissional com 22 habilidades; 

• dimensão do engajamento profissional com 19 habilidades.  

O tema educação ambiental ou conceitos relacionados aparece exclusivamente na 7 

competência geral: 

Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o 

consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético 

em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (grifo nosso) (DCN, 

2015).  
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. 

Segundo Carmo e Ferreira (1998, p. 213), a pesquisa descritiva “…procura estudar, 

compreender e explicar a situação atual do objeto de investigação. Inclui recolha de dados 

para testar hipóteses ou responder a questões que lhe digam respeito”. 

Os métodos de coleta de dados utilizado foi o estudo documental. Os critérios utilizados para 

seleção dos dados textuais foram: exatidão e correspondência entre o campo coberto pelos 

documentos disponíveis e o campo de análise da pesquisa. 

Para a realização do trabalho foram analisados 10 PPCs (Planos Curriculares/Projetos 

Pedagógicos de cursos) de cursos de licenciatura em ciências e disciplinas correlatas das 

Universidades Públicas Federais foram comparados às legislações vigentes, bases e diretrizes 

curriculares desenvolvidos para a formação de professores e com outros documentos 

pertinentes com o tema proposto. 

Os PPCs foram obtidos através de pesquisa virtual realizada nos sites das universidades 

públicas federais. Para a coleta de dados nos projetos pedagógicos houve a busca pelo termo 

“educação ambiental” nos campos abordados por cada projeto. Os 10 projetos avaliados 

possuem diversidade regional (no mínimo um projeto por região do país, conforme 

localização na figura 1) e dependem da atualização que as universidades fazem em suas 

páginas oficiais. As legislações, bases e diretrizes foram obtidas através de sites 

governamentais. Avaliando os documentos disponíveis, levando em conta a educação 

ambiental e suas vertentes legais, o estudo da conexão destes documentos permitirá a 

caracterização da importância da educação ambiental na formação de professores de ciências. 
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Figura 1 – Localização das Universidades Federais analisadas. 

Fonte: Modificado em: mymaps.google.com. 

 

O corpus (tabela 1) será formado por 10 Projetos Pedagógicos de cursos de Licenciatura em 

Ciências espalhados pelo país.  

Tabela 1: Cursos de Licenciatura Analisados. 

Código Região Curso – Universidade 

1-

PPC01

-SP 

Sudeste CIÊNCIAS-LICENCIATURA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

PAULO (UNIFESP) CAMPUS DIADEMA – 4 habilitações Física, Química, 

Biologia e Matemática 

http://www3.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/arq_projeto/1225  

2-

PPC02

-RJ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA: LICENCIATURA EM FÍSICA NO INSTITU-

TO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CABO FRIO 

http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/curso-superior-de-

ciencias-da-natureza/matriz-curricular 
 

3-

PPC03

-PR 

Sul LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PA-

RANÁ SETOR LITORAL 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-

2014-VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf  

 
 

http://www3.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/arq_projeto/1225
http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/curso-superior-de-ciencias-da-natureza/matriz-curricular
http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/curso-superior-de-ciencias-da-natureza/matriz-curricular
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf
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Código Região Curso – Universidade 

4-

PPC04

-SC 

Sul 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: HABILITAÇÃO EM 

FÍSICA – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS 

ARARANGUÁ 

http://curricularizacaodaextensao.ifsc.edu.br/files/2018/05/F%C3%ADsica-

curricularizado-Ararangu%C3%A1.pdf 

5-

PPC05

-RS 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: BIOLOGIA E QUÍMI-

CA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS PORTO ALEGRE 

https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-

natureza-vigencia2017-2.pdf  
 

6-

PPC06

-

UFMT 

Centro-

oeste 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - UNI-

VERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-

Ciencias-Naturais-e-Matemtica.pdf 

7-

PPC07

-IFMT 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA - INSTITUTO FEDE-

RAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-

68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf  
 

8-

PPC08

-CE 

Nordeste LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS E MA-

TEMÁTICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – Brejo Santo 

https://www.ufca.edu.br/cursos/graduacao/interdisciplinar-de-ciencias-naturais-

e-matematica/ 

9-

PPC09

-PE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UNIVERSIDADE FEDE-

RAL DE PERNAMBUCO 

https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-

2da8-414f-a087-b51bc7efb472  

10-

PPC10

-PA 

Norte CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS - UNIVERSI-

DADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE PARÁ 

https://crca.unifesspa.edu.br/images/ppc/23.2-Cincias_Naturais_PPC_2015.pdf 

 

 

Em relação à análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2002) numa fase 

preliminar dos dados textuais devido ao fato do trabalho estar situado no contexto da 

graduação e não de pós-graduação. Procurou identificar o termo educação ambiental, meio 

ambiente, ecologia, sustentabilidade em diferentes PPCs e abrangendo desde nomes de 

http://curricularizacaodaextensao.ifsc.edu.br/files/2018/05/F%C3%ADsica-curricularizado-Ararangu%C3%A1.pdf
http://curricularizacaodaextensao.ifsc.edu.br/files/2018/05/F%C3%ADsica-curricularizado-Ararangu%C3%A1.pdf
https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-natureza-vigencia2017-2.pdf
https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-natureza-vigencia2017-2.pdf
https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-Ciencias-Naturais-e-Matemtica.pdf
https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-Ciencias-Naturais-e-Matemtica.pdf
http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf
http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf
https://www.ufca.edu.br/cursos/graduacao/interdisciplinar-de-ciencias-naturais-e-matematica/
https://www.ufca.edu.br/cursos/graduacao/interdisciplinar-de-ciencias-naturais-e-matematica/
https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-b51bc7efb472
https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-b51bc7efb472
https://crca.unifesspa.edu.br/images/ppc/23.2-Cincias_Naturais_PPC_2015.pdf
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Unidades curriculares obrigatórias ou não, presença do termo nas ementas, presença do tema 

no objetivo, se a unidade curricular tem o nome de educação ambiental.  

 

A seguir apresentam-se os dados obtidos nos 10 PPCs que serão devidamente analisados no 

capítulo 4. 

 

3.1– PPC01-SP - CIÊNCIAS-LICENCIATURA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

PAULO (UNIFESP) CAMPUS DIADEMA 

O curso de Ciências-Licenciatura da UNIFESP Diadema possui seu primeiro PPC 

desenvolvido no ano de 2010, juntamente com a abertura da primeira turma do curso. Em 

2019 seu PPC foi reformulado para o modelo que vigora atualmente. O curso possui tempo 

mínimo de formação previsto para 8 semestres. O formando do curso deve optar, ao final do 

4º semestre, por uma das habilitações oferecidas nas áreas de biologia, física, matemática ou 

química. Neste trabalho nós analisamos o PPC novo onde a temática da Educação ambiental 

se fazia presente em 5 unidades curriculares conforme analisaremos no próximo capítulo.  

Destacamos apenas a ementa da UC Educação Ambiental. 
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Figura 2 – Unidade curricular educação ambiental da Universidade Federal de São Paulo. 

Fonte: http://www3.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/arq_projeto/1225  

 

3.2- PPC02-RJ - CIÊNCIAS DA NATUREZA: LICENCIATURA EM FÍSICA NO 

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CABO FRIO 

O curso de ciências da natureza: licenciatura em física, ministrado pelo Instituto Federal na 

cidade de Cabo Frio/RJ, possui seu projeto pedagógico formulado no ano de 2012. A matriz 

curricular do curso prevê 8 semestres como tempo mínimo de formação. O projeto 

pedagógico do curso não faz qualquer menção à educação ambiental, de acordo com o link do 

curso, http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/cabo-frio/arquivo/ppc-licenciatura-em-fisica-abi-

cienicas-da-natureza.pdf 

http://www3.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/arq_projeto/1225
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/cabo-frio/arquivo/ppc-licenciatura-em-fisica-abi-cienicas-da-natureza.pdf
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/cabo-frio/arquivo/ppc-licenciatura-em-fisica-abi-cienicas-da-natureza.pdf
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3.3- PPC03-PR - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ SETOR LITORAL 

De acordo com o projeto pedagógico da licenciatura em ciências da Universidade Federal do 

Paraná, ministrado na cidade de Matinhos, o curso possui 4 anos (8 semestres). O PPC foi 

formulado no ano de 2014 e a educação ambiental se faz presente em 2 unidades curriculares: 

“Vivências de docência, relação Ciências, Meio Ambiente e Prática de Ensino” e “Interações 

Culturais e Humanísticas”. 

 

Figura 3 – Unidade curricular vivências de docência, relação ciências e meio ambiente e prática de ensino 

da Universidade Federal do Paraná. 

Fonte: http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-

APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf  

 

A unidade curricular Vivências de Docência, relação Ciências e Meio Ambiente e Prática de 

Ensino possui carga horária de 195 horas e é ministrado nos dois últimos semestres. O curso é 

dividido em 3 fases, sendo esta última denominada “Propor e Agir”. 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf
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Figura 4 – Unidade curricular interações humanísticas da Universidade Federal do Paraná. 

Fonte: http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-

APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf  

A unidade curricular Interações Culturais e Humanísticas possui carga horária de 60 horas 

semestrais e é ministrada em todos os 8 semestres do curso. 

 

3.4- PPC04-SC - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: HABILITAÇÃO EM 

FÍSICA – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS ARARANGUÁ 

O curso de ciências da natureza: habilitação em física possui seu PPC desenvolvido no ano de 

2009, apesar do curso ser reconhecido pelo MEC apenas no ano de 2013. A matriz curricular 

do curso prevê formação mínima para 8 semestres e as menções à educação ambiental 

encontram-se apenas em uma unidade curricular integrativa instrumental denominada “A 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf
http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf
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Educação e a Questão Ambiental”, disciplina obrigatória ministrada no 6º semestre com 

duração de 40 horas. 

 

Figura 5 – Unidade curricular A Educação e a Questão Ambiental do Instituto Federal de Santa Catarina. 

Fonte: http://curricularizacaodaextensao.ifsc.edu.br/files/2018/05/F%C3%ADsica-curricularizado-

Ararangu%C3%A1.pdf 

 

3.5- PPC05-RS - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: BIOLOGIA E 

QUÍMICA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

RIO GRANDE DO SUL CAMPUS PORTO ALEGRE 

O curso de licenciatura em ciências da natureza, ministrado pelo Instituto Federal de Porto 

Alegre, possui duração de 9 semestres e seu projeto pedagógico foi planejado e desenvolvido 

em novembro de 2016. Além das IX etapas, o curso é planejado de acordo com 5 temas 

http://curricularizacaodaextensao.ifsc.edu.br/files/2018/05/F%C3%ADsica-curricularizado-Ararangu%C3%A1.pdf
http://curricularizacaodaextensao.ifsc.edu.br/files/2018/05/F%C3%ADsica-curricularizado-Ararangu%C3%A1.pdf
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estruturantes. As menções à educação ambiental se encontram nos objetivos específicos e nas 

diretrizes e atos oficiais da proposta políticos pedagógica do curso, além da unidade curricular 

“educação ambiental”, que possui carga horária de 50 horas e é ministrada na etapa IX, como 

parte do tema estruturante “Vida e Sociedade”. 

 

Figura 6 – Unidade curricular Educação Ambiental do Instituto Federal de Rio Grande do Sul. Fonte: 

https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-natureza-vigencia2017-2.pdf  

 

3.6- PPC06- UFMT - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

O curso de licenciatura em ciências naturais e matemático ministrado na Universidade Federal 

de Mato Grosso é ministrado à distância. Seu projeto pedagógico foi elaborado no ano de 

2007, conforme link: https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-Ciencias-

https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-natureza-vigencia2017-2.pdf
https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-Ciencias-Naturais-e-Matemtica.pdf
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Naturais-e-Matemtica.pdf. Apesar de ser um curso na modalidade EAD, todos os 8 módulos do 

curso serão permeados por estágios e/ou práticas presenciais. A educação ambiental aparece 

nas atividades de estágio do módulo IV, denominado “O desenvolvimento das civilizações e o 

efeito antrópico no meio ambiente” e na ementa do módulo VIII denominado “O 

desenvolvimento das civilizações e o efeito antrópico no meio ambiente”. 

 

3.7- PPC07-IFMT - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA - INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

O curso de licenciatura em ciências da natureza é ministrado no campus da cidade de São 

Vicente da Serra pelo Instituto Federal de Mato Grosso. Seu PPC foi aprovado em dezembro 

de 2015.  Curso possui 7 semestres e a educação ambiental é contemplada em duas unidades 

curriculares: “sociedade, cultura e meio ambiente”, unidade curricular ministrada no 1º 

semestre com carga horária de 40 horas e “educação ambiental”, unidade curricular 

ministrada no 6º semestre, também com carga horária de 40 horas (figura 7 abaixo). 

https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-Ciencias-Naturais-e-Matemtica.pdf
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Figura 7 – Unidade curricular Educação Ambiental do Instituto Federal do Mato Grosso. Fonte: 

http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-

68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf . 

 

3.8- PPC08-CE - LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – BREJO SANTO 

O curso de licenciatura interdisciplinar em ciências naturais e matemática, ministrado no 

instituto de formação de educadores da cidade de Brejo Santo, estado do Ceará, possui a 

estrutura do seu projeto pedagógico estruturado no ano de 2015. O curso possui 6 semestres 

como tempo mínimo para a formação do futuro professor e a educação ambiental possui suas 

menções na legislação, na organização curricular e na unidade curricular optativa livre 

“ciência, tecnologia e sociedade”, com carga horária de 64 horas – de acordo com o seguinte 

link, https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2019/07/projeto-pedagogico-3.pdf  

http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf
http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2019/07/projeto-pedagogico-3.pdf
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3.9- PPC09-PE - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO 

O curso ministrado pela Universidade Federal do Pernambuco possui o seu PPC desenvolvido 

no ano de 2012. Situado na cidade de Vitória de Santo Antão, a licenciatura em ciências 

biológicas tem 9 períodos dissolvidos em 5 anos. A educação ambiental é contemplada, no 

PPC, nos objetivos específicos, na organização das atividades complementares e em duas 

unidades curriculares eletivas: “ambiente e sociedade”, com carga horária de 45 horas e 

“natureza, sociedade e educação ambiental, com carga horária de 30 horas semestrais. Ambas 

as unidades curriculares só podem ser requeridas para o discente cursar após ter cumprido 

1000 horas de unidades curriculares obrigatórias (figura 8). 

 

Figura 8 – Unidade curricular Natureza, Sociedade e Educação Ambiental da Universidade Federal do 

Pernambuco.  

Fonte: https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-

b51bc7efb472  

https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-b51bc7efb472
https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-b51bc7efb472
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3.10 PPC10-PA - CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE PARÁ 

O curso de licenciatura em ciências naturais ministrado no instituto de ciências exatas da 

faculdade de química da cidade de Marabá possui o PPC aprovado no mês de novembro do 

ano de 2015.  Esta licenciatura possui 8 períodos e as menções sobre educação ambiental se 

encontram na organização da estrutura do curso e das atividades complementares, além das 

disciplinas obrigatórias “educação e políticas ambientais”, ministrada no 5° período, com 

carga horária de 51 horas e nas unidades curriculares “Prática Pedagógica em Ciências: 

Biologia/Física” ministradas no 4º e 7º período, respectivamente, ambas com carga horária de 

102 horas (figura 9). 

 

Figura 9 – Unidade curricular Educação e Políticas Ambientais da Universidade Federal do Pará.  

Fonte: https://crca.unifesspa.edu.br/images/ppc/23.2-Cincias_Naturais_PPC_2015.pdf  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo faremos a análise cruzada de alguns elementos comparativos dos 10 PPCs. Os 

PPCs possuem correlação, pois são de cursos de licenciatura em Ciências de Universidades 

Federais. A temática ambiental encontra-se nos projetos pedagógicos em unidades curricula-

https://crca.unifesspa.edu.br/images/ppc/23.2-Cincias_Naturais_PPC_2015.pdf
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res focadas no tema ambiental, em outras unidades curriculares e em diversas áreas dos proje-

tos pedagógicos.  

Definimos algumas dimensões de análise: 

• Presença de UC intitulada Educação ambiental ou Ecologia, Meio ambiente versus 

carga horária 

• Presença da temática ambiental em outras UCs versus carga horária 

• Unidade curricular obrigatória ou eletiva versus carga horária  

• Presença apenas do termo na ementa/saberes em qualquer unidade curricular 

• Presença do termo nos objetivos/competências da UC qualquer unidade curricular 

• Presença do termo no PPC, mas fora das unidades curriculares 

 

A Tabela 2 mostra a síntese dos resultados obtidos neste trabalho, a partir da análise dos 

PPCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabela 2: Resultado da busca pelo termo “educação ambiental” nos projetos pedagógicos.   

PPC/ dimen-

sões de análi-

se 

Presença de UC 

intitulada 

 Educação ambi-

ental ou Ecolo-

gia, Meio ambi-

ente   

Presença da temática 

ambiental em outras 

UCs  

CARGA 

HORÁRIA 

SEMESTRE/ 

obrigatória ou 

eletiva 

Habilitação - Carga 

Horária Total do Cur-

so 

Presença ape-

nas do termo 

na emen-

ta/saberes em 

qualquer uni-

dade curricular 

Presença do 

termo nos obje-

ti-

vos/competênci

as da UC qual-

quer unidade 

curricular 

Presença do termo no 

PPC, mas fora das 

unidades curriculares 

PPC01-SP - Educação Ambi-

ental 

 - 36 horas 

(100% exten-

sionista) 

 

- Termo: 7º (Uni-

dades Curricula-

res Comuns) 

CURSO DE CIÊN-

CIAS-

LICENCIATURA - 

3280 horas 

  

- Organização 

Curricular 

 

- Matriz Curricular 

 

- Atividades Práticas De 

Ensino 

- Ecologia, Ambi-

ente e Sociedade 

 

 - 36 horas 

(80% teórica e 

20% prática) 

 

- Termo: 2º 

Fixa. 
  

 

- Meio Ambiente 

e Questões Étni-

co-raciais 

 

 - 36 horas 

 

- Termo: 7 e 8 

(Eletiva Geral) 

   

 

 - Fotografia Científica - 36h - Termo: 7 e 8 

(Eletiva Geral) 

 

 

 

 

 

 - Educação Socioe-

mocional, Formação 

de Professores e a Ba-

se Nacional Comum 

Curricular 

 

- 36 horas - Termo: 7 e 8 

(Eletiva Geral) 

 

  

 

PPC02-RJ -  - - Ciências da Natureza: 

Licenciatura em Física 

- 4.860 

- -  

Continua 
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PPC/ dimen-

sões de análi-

se 

Presença de UC 

intitulada 

 Educação ambi-

ental ou Ecolo-

gia, Meio ambi-

ente   

Presença da temática 

ambiental em outras 

UCs  

CARGA 

HORÁRIA 

SEMESTRE/ 

obrigatória ou 

eletiva 

Habilitação - Carga 

Horária Total do Cur-

so 

Presença ape-

nas do termo 

na emen-

ta/saberes em 

qualquer uni-

dade curricular 

Presença do 

termo nos obje-

ti-

vos/competênci

as da UC qual-

quer unidade 

curricular 

Presença do termo no 

PPC, mas fora das 

unidades curriculares 

PPC03-PR -Vivências de 

docência, relação 

Ciências e Meio 

Ambiente e Práti-

ca de Ensino 

 - 120 horas 

(teórica) + 60 

horas (prática) 

+ 15 horas 

(campo) 

-8° semestre 

 

Obrigatória 

LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS - 3030h 

  

 

 - Interações Culturais e 

Humanísticas 

- 60 horas x 8 

semestres 

- Todos os 8 se-

mestres de dura-

ção do curso. 

Obrigatória. 
  

 

PPC04-SC A Educação e a 

Questão Ambien-

tal 

 

 40 horas Semestre 6 

 

Básico 

LICENCIATURA 

EM CIÊNCIAS DA 

NATUREZA: HABI-

LITAÇÃO EM FÍSICA 

– 3400 

 

 

 

 

PPC05-RS EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 6 horas/aula 

(50 horas) 

ETAPA IX  

 

Obrigatório 

LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS DA NA-

TUREZA: 

BIOLOGIA E QUÍ-

MICA – 4179 

  

- Objetivos Específicos 

- Diretrizes e atos ofici-

ais 

- Matriz Curricular 

- Referências 

  

PPC06-

UFMT 

  

 
 

 
  LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS NATU-

RAIS  

E MATEMÁTICA – 

2880 

- - - Dinâmica do estágio 

supervisionado 

 

- EMENTAS DOS 

MÓDULOS (MÓDU-

LO 8 - A Ciência do 

Século XXI e a Teoria 

da Complexidade) 

 
Continua 
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PPC/ dimen-

sões de análi-

se 

Presença de UC 

intitulada 

 Educação ambi-

ental ou Ecolo-

gia, Meio ambi-

ente   

Presença da temática 

ambiental em outras 

UCs  

CARGA 

HORÁRIA 

SEMESTRE/ 

obrigatória ou 

eletiva 

Habilitação - Carga 

Horária Total do Cur-

so 

Presença ape-

nas do termo 

na emen-

ta/saberes em 

qualquer uni-

dade curricular 

Presença do 

termo nos obje-

ti-

vos/competênci

as da UC qual-

quer unidade 

curricular 

Presença do termo no 

PPC, mas fora das 

unidades curriculares 

PPC07-IFMT - Educação Ambi-

ental 

 - 40 horas 

 

 

 

- 6º semestre 

Obrigatória 

LICENCIATURA 

EM CIENCIAS DA 

NATUREZA - 3160 

horas 
  

 

- Sociedade, Cul-

tura e Meio Am-

biente 

 - 40 horas - 1º semestre 

Obrigatória 

  

 

PPC08-CE -  - Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 

- 64 horas - Optativa (Livre) Licenciatura Interdisci-

plinar em Ciências  

Naturais e Matemática 

- 2.968h 
   

- Apresentação 

PPC09-PE - Natureza, socie-

dade e educação 

ambiental 

 - 30 horas 

 

- Eletiva (a partir 

de 1000 horas) 

 

LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓ-

GICAS - 2940 horas   

- Objetivos Específicos 

 

- Descrição das ativida-

des complementares 

- Ambiente e 

Sociedade 

 

 - Teórico: 15 

horas + Práti-

co: 30 horas 

- Eletiva (a partir 

de 1000 horas) 5º 

Ano/9º Período   

 

 

 Continua 
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PPC/ 

dimen-

sões de 

análise 

Presença de UC inti-

tulada 

 Educação ambiental 

ou Ecologia, Meio 

ambiente   

Presença da temática 

ambiental em outras 

UCs  

CARGA 

HORÁRIA 

SEMESTRE/ 

obrigatória ou 

eletiva 

Habilitação - Carga 

Horária Total do Cur-

so 

Presença ape-

nas do termo 

na emen-

ta/saberes em 

qualquer uni-

dade curricular 

Presença do 

termo nos obje-

ti-

vos/competênci

as da UC qual-

quer unidade 

curricular 

Presença do termo no 

PPC, mas fora das 

unidades curriculares 

PPC10-

PA 

- Educação ambiental e 

ensino de Ciências  

 - 34 horas - Disciplina opta-

tiva 

CURSO DE LICEN-

CIATURA EM CIÊN-

CIAS NATURAIS - 

3.226 horas 

-  -  

- ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DO 

CURSO 

  - Prática Pedagógica em 

Ciências: Biologia 

- 102 horas 

 

- 4º período 

 

 

  

 

 - Educação e Políticas 

Ambientais 

 - 51 horas 

 

- 5° período 

 

 

  

 

  - Prática Pedagógica em 

Ciências: Física 

 

- 102 horas - 7º período 

 

 

  

 

Legenda:   presente e   ausente
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4.1 Dimensão de análise - Presença de UC intitulada Educação ambiental ou 

Ecologia, Meio ambiente versus carga horária 

 

Dos 10 Projetos Pedagógicos analisados, verifica-se que 7 deles possuem unidades 

curriculares com a temática especificamente ambiental, evidenciando que os cursos não 

seguem o sugerido na Lei 9795/1999, orientando que a educação ambiental deve existir no 

currículo em todas as disciplinas e não como disciplina específica no currículo. 

 

• O PPC01-SP possui três unidades curriculares com a temática, sendo duas obrigatórias 

e uma eletiva. Na totalidade são 108 horas de temática ambiental em um total de 3280 

horas de curso, equivalendo a 3,3%.  

• O PPC03-PR possui apenas uma unidade curricular com a temática ambiental. A 

unidade curricular é obrigatória e é ministrada em 195 horas. Das 3030 horas de curso, 

6,4% são equivalentes à unidade curricular da temática proposta. 

• O PPC04-SC também possui apenas uma unidade curricular com a temática 

ambiental. A unidade curricular é obrigatória e possui 40 horas e equivale a 1,18% das 

3400 horas da carga que o curso oferta. 

• O PPC05-RS possui, também, uma unidade curricular obrigatória na temática 

ambiental. A unidade curricular é ministrada em 50 horas e equivale a 1,2% da carga 

horária total do curso, que é de 4179 horas. 

• O PPC07-IFMT possui duas unidades curriculares obrigatórias com a temática 

ambiental. A soma das cargas horárias das unidades curriculares é de 80 horas. Como 

a carga horária total do curso é de 3160 horas, a temática ambiental está presente em 

2,5% do curso. 

• O PPC09-PE também possui duas unidades curriculares com a temática ambiental. 

Ambas são eletivas e, somadas, chegam a 75 horas dos 2940 totais do curso. Ou seja, 

se houver a realização das duas unidades curriculares, 2,55% do conteúdo do currículo 

acadêmico será contemplado com a temática ambiental. 

• O PPC10-PA possui duas unidades curriculares na temática ambiental, sendo uma 

obrigatória e uma optativa. Somadas as cargas horárias, se realizadas as duas unidades 

curriculares, serão 85 das 3226 horas do curso, equivalentes a 2,6% do curso. Sem a 
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realização da optativa, a porcentagem cai para 1,58%, pois a carga horária obrigatória 

é de 51 horas. 

• Os demais PPCs (02-RJ, 06-UFMT e 08-CE) não possuem unidades curriculares com 

o tema especificamente ambiental. 

De fato, 70% dos cursos possuem trabalhos na temática ambiental, evidenciando que grande 

parte das universidades considera que a Educação Ambiental deve ser ensinada ao futuro 

professor de ciências. Corroborando com Demizu (2013) que refere que o professor deve 

levar a educação ambiental para a comunidade através de ações de conscientização sobre os 

problemas atuais. 

 

4.2 Dimensão de análise - Presença da temática ambiental em outras UCs versus 

carga horária 

 

Verifica-se, com a análise dos projetos pedagógicos, que apenas 4 dos 10 cursos trabalham a 

educação ambiental em unidades curriculares sem temática específica (PPC01-SP, PPC03-PR, 

PPC08-CE e PPC10-PA). Seguem a seguir algumas peculiaridades da educação ambiental em 

cada um desses quatro PPCs: 

 

• O PPC01-SP trabalha a educação ambiental permeando duas unidades curriculares 

eletivas. Ambas as unidades curriculares possuem 36 horas e, se escolhidas para 

complemento de horas, contemplam 2,2% da carga horária do curso. 

• O PPC03-PR, obrigatoriamente, traz uma unidade curricular que permeia todo o 

período de curso. Apesar de não ser uma unidade curricular que trabalha, diretamente, 

com a educação ambiental, o tema faz parte dos seus objetivos. A unidade curricular 

possui 480 horas, equivalendo a 15,8% das 3030 horas do curso. 

• O PPC08-CE possui apenas uma unidade curricular que, em algum momento, trabalha 

com a educação ambiental. A unidade curricular possui 64 horas e é optativa. Se o 

aluno optar pela realização da unidade curricular conseguirá 2,16% da carga horária 

do curso (2968 horas) de temas que podem ser desenvolvidos através da abordagem de 

meio-ambiente e educação. 

• O PPC10-PA trabalha a educação ambiental em suas práticas pedagógicas. As práticas, 

obrigatórias durante o curso, possuem 102 horas cada. Esse período cobre 6,3% do 
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período completo do curso ministrado. 

Sendo assim, apenas 40% dos cursos analisados trazem a temática ambiental em outras 

unidades curriculares, evidenciando que os cursos não seguem o sugerido na Lei 9795/1999 

que a orienta que a educação ambiental deve existir no currículo em todas as disciplinas e não 

como disciplina específica no currículo. A este propósito, Demizu (2013) afirma que a 

educação ambiental deve ser ministrada de maneira interdisciplinar, mas existem sérios 

empecilhos como a organização curricular e a falta de preparo dos professores. 

 

4.3 Dimensão de análise - unidade curricular obrigatória ou eletiva versus carga 

horária  

A educação ambiental é um tema que, de acordo com a legislação federal, deve ser ministrada 

de forma articulada e integrada em todas as modalidades do ensino. Dessa forma, as universi-

dades devem incluir a educação ambiental permeando todo o seu projeto pedagógico. Vale 

destacar que: 

  

• No PPC01-SP, a educação ambiental é trabalhada em cinco unidades curriculares, sen-

do duas obrigatórias e três eletivas. As unidades curriculares obrigatórias ficam, soma-

das, com 72 horas e as eletivas somam, se realizadas todas, 108 horas. As obrigatórias 

são ministradas no segundo e no sétimo semestre do curso. 

• O PPC02-RJ não menciona a educação ambiental em qualquer ponto do projeto peda-

gógico. 

• O PPC03-PR trabalha a educação ambiental em duas unidades curriculares obrigató-

rias, chegando a 675 horas acumuladas. Uma das unidades curriculares é ministrada 

durante os oito semestres do curso e a outra, com teoria, prática e tempo em campo, é 

ministrada no oitavo semestre. 

• O PPC04-SC destina apenas uma unidade curricular que trabalha com a educação am-

biental. A UC destina 40 horas do curso e é obrigatória e é ministrada no sexto semes-

tre do curso. 

• O PPC05-RS tem, também, apenas uma unidade curricular sobre educação ambiental, 

ministrada na etapa IX do curso, com carga horária de 50 horas. A unidade curricular é 

ministrada de forma obrigatória. 
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• No PPC06-UFMT não existe qualquer unidade curricular que trate do assunto educa-

ção ambiental. 

• O PPC07-IFMT ministra duas matérias obrigatórias, de 40 horas cada, uma no primei-

ro e uma no sexto semestre do curso.  

• No PPC08-CE existe apenas uma unidade curricular que trabalha com a temática am-

biental, mas ela é ministrada de forma optativa. A unidade curricular possui 64 horas e 

é ofertada de maneira livre aos estudantes do curso. 

• O PPC09-PE oferta aos alunos duas unidades curriculares eletivas. Uma delas é minis-

trada em 30 horas, e está disponível em qualquer semestre após o aluno possuir 1000 

horas cursadas. A outra é ministrada em 45 horas, divididas em teoria e prática, no no-

no semestre (quinto ano) do curso, também com a obrigatoriedade de o aluno já ter 

cursado, no mínimo, 1000 horas. 

• O PPC10-PA possui, em sua matriz, quatro unidades curriculares que trabalham a edu-

cação ambiental. Três dessas quatro unidades curriculares são obrigatórias e, somadas, 

destinam 255 horas. Estas unidades curriculares são ministradas no quarto, quinto e 

sétimo semestre. A única unidade curricular optativa possui duração de 34 horas e po-

de ser cursada a qualquer momento pelo discente. 

 

Dos 8 cursos que destinam unidades curriculares sobre educação ambiental, 5 deles colocam o 

tema em unidades curriculares obrigatórias. Isso representa que a maior parte dos cursos dão 

importância para a questão ambiental, mas novamente evidencia que os cursos não seguem o 

sugerido na Lei 9795/1999 que a orienta que a educação ambiental deve existir no currículo 

em todas as disciplinas e não como disciplina específica no currículo.  A concretização deste 

currículo é um desafio e segundo Leff (1997), as universidades devem se esforçar para confi-

gurar eixos temáticos para orientar o desenvolvimento do conhecimento para gerar novos sa-

beres ambientais que superem disciplinas tradicionais e paradigmas. 

 

4.4 Dimensão de análise - Presença apenas do termo na ementa/saberes em 

qualquer unidade curricular 

 

A ementa de uma disciplina destaca os principais pontos que a mesma deve trabalhar. Assim, 

foi constatado que: 
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• As ementas das unidades curriculares do PPC01-SP trazem a educação ambiental em 

três das cinco trabalhadas. 

• O PPC03-PR traz a educação ambiental nas duas unidades curriculares que trabalham 

com o assunto. 

• No PPC04-SC a única unidade curricular que fornece a educação ambiental no 

currículo apresenta o tema no campo chamado saberes. 

• No PPC05-RS a única unidade curricular que fornece a educação ambiental no 

currículo apresenta o tema na sua ementa. 

• O PPC07-IFMT possui duas unidades curriculares com a temática da educação 

ambiental em suas ementas. 

• O PPC09-PE trabalha a educação ambiental em duas unidades curriculares. Apenas 

em uma delas a educação ambiental aparece na ementa. 

• No PPC10-PA existem quatro unidades curriculares que trabalham a educação 

ambiental. Apenas em uma delas o tema está presente na ementa. 

• Dois PPCs (02-RJ e 06-UFMT) não possuem unidades curriculares que trabalhem o 

tema. Já o PPC08-CE não atribui o tema em sua ementa. 

 

Isso mostra que a maioria dos cursos considera importante ministrar o tema educação 

ambiental, mas novamente evidencia que os cursos não seguem o sugerido na Lei 9795/1999 

que a orienta que a educação ambiental deve existir no currículo em todas as disciplinas. 

Schmitt e De La Fare (2015) afirmam que é necessário discutir a formação básica dos 

professores pois são articuladores da educação ambiental no âmbito escolar, ou seja, sem a 

alteração do currículo de formação inicial dos professores não há como se concretizar 

amplamente esta formação ambiental nas escolas. 

 

4.5 Dimensão de análise - Presença do termo nos objetivos/competências da UC 

qualquer unidade curricular 

 

Os objetivos de uma disciplina é o que se pretende alcançar com os conteúdos trabalhados nas 

aulas. Nesse item é possível salientar que: 

• O PPC01-SP não possui objetivos na descrição das unidades curriculares. 
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• O PPC02-RJ não possui unidades curriculares que trabalhem a educação ambiental. 

• O PPC03-PR não possui o campo “objetivos” nas suas unidades curriculares. 

• O PPC04-SC possui a educação ambiental, na única unidade curricular que menciona 

o assunto, em seu campo denominado “competências”. 

• O PPC05-RS possui uma unidade curricular que trabalha com a educação ambiental. 

Uma das citações sobre o tema encontra-se no campo “objetivo geral”. 

• O PPC06-UFMT não possui unidades curriculares que trabalhem com a educação 

ambiental. 

• O PPC07-IFMT possui duas unidades curriculares que mencionam a educação 

ambiental. Mas apenas em uma delas o tema é contemplado nos objetivos. 

• O PPC08-CE trabalha o tema educação ambiental em apenas uma unidade curricular. 

Na descrição da unidade curricular não existe qualquer campo para descrição dos 

objetivos. 

• A educação ambiental é trabalhada no PPC09-PE permeando duas unidades 

curriculares. Porém, em apenas uma o tema é mencionado no campo “OBJETIVO (S) 

DO COMPONENTE”. 

• O PPC10-PA possui quatro unidades curriculares que desenvolvem o tema educação 

ambiental. Apesar disso, nenhuma delas possui objetivos por não haver campo para 

essa descrição. 

 

Apesar de a maioria dos cursos ministrarem o conteúdo, menos da metade pretende alcançar 

algo com o desenvolvimento dos conteúdos explicitando o objetivo de ensino ou de 

aprendizagem correspondente, ou seja, parecem possuir apenas possui caráter informativo. 

Verifica-se que, nestes casos, a educação ambiental não é utilizada como ferramenta para 

desenvolvimento de competências específicas, entretanto, a inexistência do objetivo não 

significa necessariamente que a competência não tenha sido desenvolvida, mas que não 

tenham explicitado no PPC por não consideraram tão relevante.  

Segundo Jacobi (2003) a educação ambiental pretende repensar o papel dos docentes e as 

práticas sociais para que os educandos compreendam essencialmente o meio ambiente local e 

global, os problemas e a responsabilidade de cada indivíduo na solução, além da construção 

de uma sociedade ambientalmente justa e correta. Ou seja, os conteúdos precisam estar 



35 

 

relacionados a objetivos concretos de ensino e de aprendizagem com impacto no meio 

ambiente local e global. 

 

4.6 Dimensão de análise - Presença do termo no PPC, mas fora das unidades 

curriculares  

Quando se desenvolve a educação ambiental na graduação, deve-se levar em conta que, 

conforme descrito na fundamentação, o ensino deve ser tratado de forma crítica, não isolada e 

transformadora. Portanto, os projetos pedagógicos devem ser desenvolvidos não apenas nas 

aulas, mas também integrados em todas as áreas do documento. Logo: 

• Verifica-se, no PPC01-SP que a educação ambiental está presente na organização 

curricular, na matriz curricular e nas atividades práticas de ensino. 

• No PPC02-RJ a educação ambiental não é demonstrada em momento algum. 

• Tanto no PPC03-PR quanto no PPC04-SC o tema educação ambiental se apresenta 

apenas nas unidades curriculares já citadas nas dimensões anteriores. 

• Verifica-se no PPC05-RS que, além das unidades curriculares, a educação ambiental 

também se faz presente nos objetivos específicos, nas diretrizes e atos oficiais, na ma-

triz curricular e nas referências.  

• No PPC06-UFMT, que não possui unidades curriculares que desenvolvam a educação 

ambiental, o tema está presente na Dinâmica do estágio supervisionado e na ementa do 

módulo 8. 

• No PPC07-IFMT, além das unidades curriculares, o tema educação ambiental não é 

mencionado em qualquer ponto do projeto. 

• O PPC08-CE traz a educação ambiental apenas na apresentação do curso, além da 

unidade curricular anteriormente mencionada. 

• O PPC09-PE cita a educação ambiental nos objetivos específicos e na descrição das 

atividades complementares, além de duas unidades curriculares eletivas. 

• Por fim, o PPC10-PA encontra-se apenas nas unidades curriculares oferecidas aos alu-

nos e na organização curricular do curso. 

 



36 

 

Evidencia-se que em 6 dos 10 cursos a educação ambiental é tratada em diversos campos do 

projeto pedagógico. Isso representa que o curso, em muitos casos, coloca a educação ambien-

tal para atender interesses legais, mesmo que isso não seja refletido no currículo de forma 

consolidada (objetivos de ensino, objetivos de aprendizagens, entre outros). Trajber e Men-

donça (2007) já nos alertavam para esta questão ao referirem que os parâmetros curriculares 

nacionais não fornecem suporte teórico nem metodológico para inserção dos temas ambien-

tais, e isso faz com que as escolas busquem novas formas de incluir a educação ambiental nos 

currículos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo resgataremos o objetivo para fazer um balanço do trabalho, além de indicar 

limitações, implicações e sugestões de estudos futuros.  

Recordamos que o presente TCC visou analisar a Educação Ambiental nos cursos de 

Licenciatura em Ciências com diferentes habilitações realizados em universidades públicas de 

nível federal no Brasil. O objetivo foi comparar os 10 projetos pedagógicos de cursos de 

Ciências das universidades federais com as legislações ambientais vigentes e normativas da 

formação de professores.  

De acordo com o estabelecido nesta pesquisa, fica claro que a Lei de Educação Ambiental nº 

9795/1999 deveria estar presente de forma muito mais ativa nos projetos pedagógicos das 

universidades. E consequentemente fora dos currículos escolares corroborando com Oliveira e 

Neiman (2020) que afirmam que a educação ambiental está fora dos atuais documentos 

curriculares, o que fará com que a temática seja cada vez mais esquecida no ambiente escolar. 

Verifica-se que a educação ambiental é muito mais ministrada como um simples saber pontual 

do que como algo que deve ser desenvolvido de forma ampla para ser trabalhado em prol da 

mudança de pensamentos e atitudes socioambientais. Em algumas universidades, não existe 

menção ao tema nas disciplinas e em outras o tema não possui os respectivos objetivos de 

ensino e de aprendizagens. Por ser um tema importantíssimo, ao ponto de possuir legislação 

específica e complexa, as universidades deveriam tratar as questões ambientais nos cursos 

para formar os futuros professores. Segundo Adams (2012), a Lei 9795/1999 é apreciada por 

muitos especialistas pois é compreendida como uma forma muito clara de como o ambiente 

escolar deve tratar a temática ambiental. Nota-se que, se o professor sai com conteúdos 
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insuficientes, em sua vida profissional também não cumprirá o determinado na legislação de 

inserir o tema em todas as disciplinas. Levando em conta que determinados cursos nem citam 

o tema, muitos dos futuros professores também não desenvolverão o tema por simples falta de 

conhecimento. Barba e Cavalari (2018) afirmam que os alunos saem da universidade com 

dificuldades de trabalhar o tema interdisciplinarmente.  

Verifica-se também que existem dificuldades em encontrar os PPCs nas universidades 

federais. Isso implica que o aluno muitas vezes nem sabe que o documento existe, não sendo 

possível discutir melhorias e transformações nos cursos que os mesmos fazem parte 

elementar. Em contrapartida, os sites de pesquisa oferecem inúmeros conteúdos para quem 

busca se especializar na área. Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2006), a produção acadêmica 

brasileira em educação ambiental cresce desde a década de 80. Atualmente há uma grande 

variedade de teses de doutorado e dissertações de mestrado que ampliam a área de pesquisa. 

Ainda segundo os autores, Brasil e México são os países que mais produzem trabalhos e 

pesquisas sobre a temática ambiental. Se a Universidade transmitir um mínimo de 

informações para que o aluno desenvolva dúvidas e interesses, logo este aluno pode ter a 

chance de desenvolver as competências socioambientais. 

As limitações do trabalho foram uma dispersão inicial na temática e inexistência de tempo 

legal para estender o TCC por mais 1 semestre e, por esta razão, o trabalho desenvolvido 

necessitou ser mais de âmbito teórico. A outra limitação é sobre a pesquisa, foi utilizada uma 

análise preliminar dos dados textuais devido ao fato do trabalho estar situado no contexto da 

graduação e não de pós-graduação e, portanto, sugere-se a continuidade da análise dos dados 

com o agrupamento das dimensões de análise em categorias, indicadores e excertos dos 10 

PPCs. 

De acordo com Santos e Santos (2016) existe uma grande dificuldade que gera limitações 

para aplicar o tema nas escolas e transformar os currículos que costumam ser extremamente 

rígidos por falta de suporte teórico e metodológico. O nosso trabalho precisa ter continuidade 

no contexto escolar para atender esta demanda ou mesmo para analisar o currículo das escolas 

básicas e relacionar com o currículo da formação inicial de professores. 

A implicação do trabalho centra-se na melhoria ou atualização da legislação vigente ou nos 

PPCs das universidades de forma a concretizar a orientação legal da Lei Educação Ambiental 

nº 9795/1999 nos currículos. 
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ANEXO 

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. 

Dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 1o Entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Art. 2o A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à Educação 

Ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir 

políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a Educação Ambiental em 

todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente; 

II - às instituições educativas, promover a Educação Ambiental de maneira integrada aos 

programas educacionais que desenvolvem; 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, promover 

ações de Educação Ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
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IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na 

disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a 

dimensão ambiental em sua programação; 

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover 

programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle 

efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo 

no meio ambiente; 

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, 

atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, 

a identificação e a solução de problemas ambientais. 

Art. 4o São princípios básicos da Educação Ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

Art. 5o São objetivos fundamentais da Educação Ambiental: 
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I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade. 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além 

dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 

instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais 

com atuação em Educação Ambiental. 
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Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser 

desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de 

atuação inter-relacionadas: 

I - capacitação de recursos humanos; 

II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 

III - produção e divulgação de material educativo; 

IV - acompanhamento e avaliação. 

§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão 

respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei. 

§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para: 

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; 

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

profissionais de todas as áreas; 

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental; 

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente; 

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito 

à problemática ambiental. 

§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para: 

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da 

dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; 

II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental; 

III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação dos 

interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental; 
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IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área 

ambiental; 

V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de 

material educativo; 

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações 

enumeradas nos incisos I a V. 

Seção II 

Da Educação Ambiental no Ensino Formal 

Art. 9o Entende-se por Educação Ambiental na educação escolar a desenvolvida no 

âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: 

I - educação básica: 

a) educação infantil; 

b) ensino fundamental e 

c) ensino médio; 

II - educação superior; 

III - educação especial; 

IV - educação profissional; 

V - educação de jovens e adultos. 

Art. 10. A Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 

§ 1o A Educação Ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no 

currículo de ensino. 
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§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 

metodológico da Educação Ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de 

disciplina específica. 

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, 

deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a 

serem desenvolvidas. 

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, 

em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar 

em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos 

princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus 

cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos arts. 10 e 11 

desta Lei. 

Seção III 

Da Educação Ambiental Não-Formal 

Art. 13. Entendem-se por Educação Ambiental não-formal as ações e práticas educativas 

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará: 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de 

programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio 

ambiente; 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à Educação 

Ambiental não-formal; 
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III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas 

de Educação Ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-

governamentais; 

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação; 

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de 

conservação; 

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 

VII - o ecoturismo. 

CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de 

um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei. 

Art. 15. São atribuições do órgão gestor: 

I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional; 

II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de 

Educação Ambiental, em âmbito nacional; 

III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na 

área de Educação Ambiental. 

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e 

nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a Educação 

Ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos 

vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se em 

conta os seguintes critérios: 
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I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de 

Educação Ambiental; 

II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Educação; 

III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o 

retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto. 

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser 

contemplados, de forma equitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões do 

País. 

Art. 18. Devem ser destinados a ações em Educação Ambiental pelo menos vinte por 

cento dos recursos arrecadados em função da aplicação de multas decorrentes do 

descumprimento da legislação ambiental. (VETADO) 

Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e 

educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de 

Educação Ambiental. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua 

publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de 

Educação. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Paulo Renato Souza  

José Sarney Filho 

Disponível em http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321  

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321
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APÊNDICE 

 PPC01-SP - CIÊNCIAS-LICENCIATURA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
(UNIFESP) CAMPUS DIADEMA 

O curso de Ciências-Licenciatura da UNIFESP Diadema possui seu primeiro PPC 

desenvolvido no ano de 2010, juntamente com a abertura da primeira turma do curso. 

Em 2019 seu PPC foi reformulado para o modelo que vigora atualmente. O curso 

possui tempo mínimo de formação previsto para 8 semestres. O formando do curso 

deve optar, ao final do 4º semestre, por uma das habilitações oferecidas nas áreas de 

biologia, física, matemática ou química. A educação ambiental apresenta-se neste 

projeto pedagógico na organização curricular do curso, em 5 unidades curriculares e 

nas atividades práticas de ensino. 
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(http://www3.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/arq_projeto/1225) 

 

PPC02-RJ - CIÊNCIAS DA NATUREZA: LICENCIATURA EM FÍSICA NO INSTITUTO 
FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CABO FRIO 

O curso de ciências da natureza: licenciatura em física, ministrado pelo Instituto Federal na 

cidade de Cabo Frio/RJ, possui seu projeto pedagógico formulado no ano de 2012. A matriz 

curricular do curso prevê 8 semestres como tempo mínimo de formação. O projeto 

pedagógico do curso não faz qualquer menção à educação ambiental. 

PPC03-PR - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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SETOR LITORAL 

De acordo com o projeto pedagógico da licenciatura em ciências da Universidade Federal do 

Paraná, ministrado na cidade de Matinhos, o curso possui 4 anos (8 semestres). O PPC foi 

formulado no ano de 2014 e a educação ambiental se faz presente em 2 unidades curriculares: 

“Vivências de docência, relação Ciências e Sociedade e Prática de Ensino” e “Interações 

Culturais e Humanísticas”. 

 

 (http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-

VERSAO-APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf) 

A unidade curricular Vivências de Docência, relação Ciências e Meio Ambiente e 

Prática de Ensino possui carga horária de 195 horas e é ministrado nos dois últimos 

semestres. O curso é dividido em 3 fases, sendo esta última denominada “Propor e 

Agir”. 
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(http://www.litoral.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/PPC-LicCiencias-2014-VERSAO-

APROVADA-PELA-PROGRAD.pdf) 

A unidade curricular Interações Culturais e Humanísticas possui carga horária de 60 horas 

semestrais e é ministrada em todos os 8 semestres do curso. 

PPC04-SC - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: HABILITAÇÃO EM FÍSICA 
– INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS ARARANGUÁ 

O curso de ciências da natureza: habilitação em física possui seu PPC desenvolvido no ano de 

2009, apesar do curso ser reconhecido pelo MEC apenas no ano de 2013. A matriz curricular 

do curso prevê formação mínima para 8 semestres e as menções à educação ambiental 

encontram-se apenas em uma unidade curricular integrativa instrumental denominada “A 

Educação e a Questão Ambiental”, disciplina obrigatória ministrada no 6º semestre com 

duração de 40 horas. 
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(http://curricularizacaodaextensao.ifsc.edu.br/files/2018/05/F%C3%ADsica-curricularizado-

Ararangu%C3%A1.pdf) 

PPC05-RS - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: BIOLOGIA E QUÍMICA - 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 
SUL CAMPUS PORTO ALEGRE 

O curso de licenciatura em ciências da natureza, ministrado pelo Instituto Federal de 

Porto Alegre, possui duração de 9 semestres e seu projeto pedagógico foi planejado e 

desenvolvido em novembro de 2016. Além das IX estapas, o curso é planejado de 

acordo com 5 temas estruturantes. As menções à educação ambiental se encontram nos 

objetivos específicos e nas diretrizes e atos oficiais da proposta políticos pedagógica 

do curso, além da unidade curricular “educação ambiental”, que possui carga horária 
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de 50 horas e é ministrada na etapa IX, como parte do tema estruturante “Vida e 

Sociedade”. 

 

https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-natureza-vigencia2017-2.pdf) 

 

https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-natureza-vigencia2017-2.pdf) 

 

(https://www.poa.ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/ppc-ciencias-da-natureza-vigencia2017-2.pdf) 
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PPC06- UFMT - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

O curso de licenciatura em ciências naturais e matemático ministrado na Universidade 

Federal de Mato Grosso é ministrado à distância. Seu projeto pedagógico foi 

elaborado no ano de 2007. Apesar de ser um curso na modalidade EAD, todos os 8 

módulos do curso serão permeados por estágios e/ou práticas presenciais.  

A educação ambiental aparece nas atividades de estágio do módulo IV, denominado 

“O desenvolvimento das civilizações e o efeito antrópico no meio ambiente” e na 

ementa do módulo VIII denominado “O desenvolvimento das civilizações e o efeito 

antrópico no meio ambiente”. 

 

(https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-Ciencias-Naturais-e-

Matemtica.pdf) 

 

(https://www.ufmt.br/ingressoead2017/images/uploads/licenciatura/PPC-Ciencias-Naturais-

e-Matemtica.pdf) 
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PPC07-IFMT - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA - INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

O curso de licenciatura em ciências da natureza é ministrado no campus da cidade de 

São Vicente da Serra pelo Instituto Federal de Mato Grosso. Seu PPC foi aprovado em 

dezembro de 2015.  Curso possui 7 semestres e a educação ambiental é contemplada 

em duas unidades curriculares: “sociedade, cultura e meio ambiente”, unidade 

curricular ministrada no 1º semestre com carga horária de 40 horas e “educação 

ambiental”, unidade curricular ministrada no 6º semestre, também com carga horária 

de 40 horas. 

 

(http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-

68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf) 



64 

 

 

((http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-

68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf) 
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(http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-

68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf) 
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((http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f4/dd/f4dd3356-bb25-4b71-9875-

68e0c166562c/ppc_licenciatura_em_ciencias_da_natureza.pdf) 

PPC08-CE - LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – BREJO SANTO 

O curso de licenciatura interdisciplinar em ciências naturais e matemática, ministrado 

no instituto de formação de educadores da cidade de Brejo Santo, estado do Ceará, 

possui a estrutura do seu projeto pedagógico estruturado no ano de 2015. O curso 

possui 6 semestres como tempo mínimo para a formação do futuro professor e a 

educação ambiental possui suas menções na legislação, na organização curricular e na 

unidade curricular optativa livre “ciência, tecnologia e sociedade”, com carga horária 

de 64 horas. 
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(https://www.ufca.edu.br/portal/documentos-online/editais-2/concursoss/progep/3787-edital-05-ife-

ppc/file) 

  

(https://www.ufca.edu.br/portal/documentos-online/editais-2/concursoss/progep/3787-edital-05-ife-ppc/file) 
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS (LIVRES) 
 

 
(https://www.ufca.edu.br/portal/documentos-online/editais-2/concursoss/progep/3787-edital-05-ife-ppc/file) 

PPC09-PE - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO 

O curso ministrado pela Universidade Federal do Pernambuco possui o seu PPC 

desenvolvido no ano de 2012. Situado na cidade de Vitória de Santo Antão, a 

licenciatura em ciências biológicas tem 9 períodos dissolvidos em 5 anos. A educação 

ambiental é contemplada, no PPC, nos objetivos específicos, na organização das 

atividades complementares e em duas unidades curriculares eletivas: “ambiente e 
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sociedade”, com carga horária de 45 horas e “natureza, sociedade e educação 

ambiental, com carga horária de 30 horas semestrais. Ambas unidades curriculares só 

podem ser requeridas para o discente cursar após o mesmo ter cumprido 1000 horas de 

unidades curriculares obrigatórias. 

 

(https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-

b51bc7efb472) 
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(https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-

b51bc7efb472) 
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(https://www.ufpe.br/documents/39235/525378/PPC-Biologicas.pdf/96389d06-2da8-414f-a087-

b51bc7efb472) 

PPC10-PA - CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE PARÁ 

O curso de licenciatura em ciências naturais ministrado no instituto de ciências exatas 

da faculdade de química da cidade de Marabá possui o PPC aprovado no mês de 

novembro do ano de 2015.  Esta licenciatura possui 8 períodos e as menções sobre 

educação ambiental se encontram na organização da estrutura do curso e das 

atividades complementares, além das disciplinas obrigatórias “educação e políticas 

ambientais”, ministrada no 5° período, com carga horária de 51 horas e nas unidades 

curriculares “Prática Pedagógica em Ciências: Biologia/Física” ministradas no 4º e 7º 

período, respectivamente, ambas com carga horária de 102 horas. 
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(https://crca.unifesspa.edu.br/images/ppc/23.2-Cincias_Naturais_PPC_2015.pdf) 
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(https://crca.unifesspa.edu.br/images/ppc/23.2-Cincias_Naturais_PPC_2015.pdf) 
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(https://crca.unifesspa.edu.br/images/ppc/23.2-Cincias_Naturais_PPC_2015.pdf) 

 


