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Planejamento 

 

Ementa 

A disciplina propicia a discussão e o aprofundamento em temas específicos da História das 

Ciências e da Matemática, relacionados às pesquisas desenvolvidas pelos docentes envolvidos 

no programa. Espaço para a atualização, especialização e criação do conhecimento em História 

das Ciências e Matemática. 

 

Metodologia 

A disciplina está estruturada para que ocorram atividades síncronas (ainda que remotamente) 

e assíncronas. As síncronas serão constituídas por videoconferências semanais que ocorrerão 

no horário reservado para à disciplina. Nelas serão discutidos os textos planejados e as 

informações obtidas por pesquisa que eventualmente se façam necessárias para 

complementação dos textos básicos. As atividades assíncronas envolverão leituras, pesquisas, 

elaboração de textos (sínteses) e de materiais voltados à socialização dos conteúdos planejados 

para os demais estudantes.   

 

Avalição 

Haverá três instrumentos avaliativos do desempenho dos discentes, a saber: 

1) Duas apresentações/socializações dos principais aspectos do texto planejado (um na 

parte do Prof. Lúcio e outro na parte do Prof. Breno). Nesta apresentação, que poderá 

ser feita em grupo de dois discentes ou individualmente, deve-se pontuar os principais 

argumentos desenvolvido pelo autor e apresentar uma análise crítica de tais argumentos 

(50%).  



2) Um trabalho individual a ser apresentado em formato de artigo acadêmico (máximo 10 

páginas, Arial 11, espaçamento 1,5) e tratando de maneira mais aprofundada (a partir 

da consulta de fontes primárias e secundárias) de um dos temas tratados na disciplina 

(50%).      

 

Referências Básicas 

 

Parte 1 – WESTFALL, R., The construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics, 

Cambridge University Press, 1977. (há uma versão em português do livro pela Editora Porto)

  

Parte 2 – HANKINS, T. Science and the Enlightenment. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1985. (há uma versão em português do livro)   

 

Referências Complementares 

 

ROSSI, P., O Nascimento da Ciência Moderna na Europa, EDUSC, 2001. 

 _______A Ciência e a filosofia dos Modernos, Editora da Unesp, 1992. 

GRANT, E., Os Fundamentos da Ciência Modena na Idade Média, Porto Editora, 2002. 

DEBUS, A. G. Man and Nature in the Renaissance, Cambridge University Press, 1980.  

 

Cronograma de Atividades: 

 

Aula Atividade 
22/09 Apresentação do curso e dos métodos de avaliação 

29/09 Capítulo 1 – Westfall 

06/10 Capítulo 2 – Westfall 

13/10 Capítulo 3 – Westfall 

20/10 Capítulo 4 – Westfall 

27/10 Capítulo 5 – Westfall 

03/11 Capítulo 2 – Hankins 

10/11 Capítulo 3 – Hankins 

17/11 Capítulo 4 – Hankins 

24/11 Capítulo 5 – Hankins 

01/12 Capítulo 6 – Hankins 

08/12 Entrega do trabalho final 

  

 


