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1.	APRESENTAÇÃO	

	

O	IFMA/	Campus	Zé	Doca,	Instituição	de	Ensino	Médio,	organizada	na	forma	do	

Decreto	 nº	 5.225/2004,	 tem	 como	 uma	 das	 funções	 ministrar	 cursos	 de	 formação	 de	

professores	e	especialistas,	bem	como	Programas	Especiais	de	Formação	Pedagógica	para	as	

Disciplinas	de	Educação	Científica	e	Tecnológica,	oferecer	Cursos	de	Licenciatura	e	Educação	

Profissional	de	Nível	Médio	e	Tecnológica.	

Mantendo-se	 atento	 aos	 movimentos	 sociais	 externos,	 especialmente	 no	 que	

concerne	aos	problemas	educacionais	do	Estado	e	do	país	e,	respaldado	no	Decreto	Federal	nº	

3.462	de	17	de	maio	de	2000,	Art.	8º	que	concede	autonomia	aos	Centros	Federais	de	Educação	

Tecnológica	para	a	criação	de	cursos	e	outros,	o	IFMA/Campus	Zé	Doca	vem	responder	a	essa	

demanda	 social	 uma	 vez	 que	 por	 sua	 própria	 natureza	 institucional,	 encontra-se	 apto	 a	

contribuir	com	a	formação	de	professores	competentes	e	atuantes.	

Com	essa	perspectiva,	o	IFMA/Campus	Zé	Doca	se	lança	no	desafio	de	ofertar	um	

Curso	de	Licenciatura,	 respaldado	 legalmente	nas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	com	esse	

fim.	Os	princípios	estabelecidos	pela	LDBEN	tiveram	maior	nível	de	explicitação	quando	da	sua	

regulamentação	 através	 do	 Decreto	 nº	 3.276/99,	 de	 06	 de	 dezembro,	 que	 dispõe	 sobre	 a	

formação	 em	 nível	 superior	 de	 professores	 para	 atuar	 na	 educação	 básica;	 no	 Parecer	 nº	

9/2001	que	estabelece	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Formação	de	Professores	de	

Educação	Básica,	 introduzindo	mudanças	na	 formação	de	professores,	em	especial	no	que	se	

refere	à	 superação	da	desarticulação	entre	a	 formação	de	professores	da	educação	 infantil	 e	

séries	 iniciais	 do	 ensino	 fundamental	 e	 a	 formação	 de	 professores	 para	 as	 séries	 finais	 do	

ensino	fundamental	e	para	o	ensino	médio.	Historicamente,	os	cursos	na	área	de	exatas	são	os	

que	formam	a	menor	quantidade	de	profissionais	e	isto	tem	conduzido	a	uma	necessidade	de	

formação	de	novos	cursos.	

No	Brasil,	a	quantidade	dos	profissionais	da	área	de	Química	é	insuficiente	para	

garantir	a	qualidade	desejada	na	Educação	Básica.	Este	quadro	se	agrava	quando	se	compara	a	

região	Nordeste	com	as	outras	regiões	do	País.		

No	Estado	do	Maranhão	a	carência	chega	a	ser	preocupante,	a	exemplo	temos	a	

região	do	Alto	Turi	que	agrega	18	municípios	maranhenses	com	27	escolas	estaduais	de	nível	

médio	e	que	 tem	uma	necessidade	de	aproximadamente	50	profissionais	habilitados	na	área	

para	ministrarem	aulas	de	Química,	como	segue	em	anexo	o	levantamento	desses	profissionais	

na	área	de	química	da	Região	do	Alto	Turi.	
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Tendo	sido	instalada	em	Zé	Doca	um	CAMPUS	do	IFMA,	e	sendo,	este	município	a	

sede	do	Pólo	da	Região	do	Alto	Turi	acima	citado	faz-se	pertinente	à	implantação	de	um	curso	

de	Licenciatura	em	Química	que	venha	atender	uma	parte	desta	necessidade,	evitando	assim	a	

precariedade	do	exercício	profissional	de	professores	sem	a	devida	qualificação.	Nesse	sentido	

o	IFMA/Campus	Zé	Doca	se	propôs	a	oferecer	o	Curso	de	Licenciatura	em	Química	habilitando	

professores	para	as	séries	finais	do	Ensino	Fundamental	e	Médio.	

O	Curso	de	Licenciatura	em	Química	do	Campus	Zé	Doca	tem	seu	Ato	de	Criação	

datado	de	02	de	março	de	2009,	com	uma	carga	horária	mínima	de	3.470	horas,	distribuídas	

em	 no	mínimo	 04	 (quatro)	 anos	 e	meio,	 devendo	 ser	 integralizado	 no	 prazo	máximo	 de	 08	

(oito)	anos.	A	oferta	será	anual	com	período	de	funcionamento	no	turno	noturno.	

Os	 currículos	 encontram-se	 estruturados	 em	 módulos	 semestrais,	 cada	 ano	

cumprindo	 200	 (duzentos)	 dias	 letivos	 e	 40	 (quarenta)	 semanas,	 organizados	 da	 seguinte	

forma:	Núcleo	de	Formação	Comum	a	Todos	os	Professores	para	a	Educação	Básica,	Núcleo	de	

Formação	 para	 o	 Ensino	 de	 Ciências	 e	 formação	 Específica	 dos	 Professores	 por	 Habilitação,	

Núcleo	de	Prática	Pedagógica	–	NPP	e	de	Atividades	Acadêmico-Científico-Culturais.	

O	 Curso	 de	 Licenciatura	 em	 Química	 tem	 hoje	 um	 quantitativo	 de	 128	 alunos	

regularmente	matriculados.	 O	 corpo	 docente	 para	 o	 ensino	 superior	 está	 constituído	 de	 38	

professores	envolvido	no	curso,	em	conformidade	com	o	Projeto	Pedagógico	da	Licenciatura,	

nessa	habilitação,	compondo	um	quadro	de	66	servidores	(ANEXOS	VI	e	VII).	

O	 Instituto	 Federal	 de	 Educação,	 Ciência	 e	 Tecnologia	 do	 Maranhão	 é	 uma	

autarquia	que	possui	autonomia	administrativa,	patrimonial,	financeira	e	didático-pedagógica,	

com	 o	 status	 de	 uma	 Instituição	 de	 Ensino	 voltada	 para	 a	 educação	 científico-tecnológica,	

direcionada	às	exigências	e	ao	desenvolvimento	do	setor	produtivo,	através	da	oferta	de	cursos	

que	 possibilitam	 a	 capacitação	 de	 recursos	 humanos	 com	 formação	 crítica	 e	 comprometida	

com	a	transformação	da	sociedade.		

O	 Decreto	 3.462,	 de	 17	 de	 maio	 de	 2000,	 Art.	 8º	 que	 concede	 autonomia	 aos	

Centros	Federais	de	Educação	Tecnológica	para	a	criação	de	cursos	de	formação	de	professores,	

em	 nível	 de	 graduação	 e	 pós-graduação,	 bem	 como	 programas	 especiais	 de	 formação	

pedagógica	 para	 as	 disciplinas	 científicas	 e	 tecnológicas,	 para	 docentes	 de	 todos	 os	 níveis	 e	

modalidades	 de	 ensino.	 Atendendo	 às	 exigências	 para	 a	 formação	 de	 professores	 em	 nível	

superior	participando	do	desenvolvimento	e	da	melhoria	da	qualidade	da	educação	municipal,	

estadual	 e	 federal	 do	 Estado	 do	 Maranhão,	 o	 IFMA	 implantou,	 a	 partir	 de	 2009,	 em	 nível	



 10 

superior,	 os	 Cursos	 de	 Licenciatura	 em	 Química,	 Tecnologia	 de	 Alimentos	 e	 Matemática	 na	

modalidade	PARFOR.	

Este	 documento	 apresenta	 o	 Projeto	 Pedagógico	 do	 Curso	 de	 Licenciatura	 em	

Química,	de	graduação	Plena.	Trata-se	de	uma	proposta	curricular	 inovadora,	com	uma	visão	

de	integração	das	diversas	áreas	do	conhecimento,	através	de	um	tratamento	interdisciplinar	e	

contextualizado,	 articulado	 com	 a	 práxis	 pedagógica	 no	 ensino	 Fundamental	 e	 Médio.	 A	

articulação	teórico-metodológica	a	que	se	propõem	este	curso	busca	a	superação	do	paradigma	

de	 ensino	 como	 reprodução	 fragmentada	 do	 conhecimento	 e	 mera	 transmissão	 de	

informações,	garantindo	que	a	educação	contribua	para	uma	 formação	consistente	 tendo	em	

vista	 o	 desenvolvimento	 da	 Ciência	 e	 da	 Tecnologia	 no	 país,	mas,	 sobretudo,	 a	 formação	 de	

cidadãos	 integrados	à	sociedade,	conscientes	dos	desafios	contemporâneos	e	críticos	da	ação	

humana	no	ambiente,	na	vida	política	e	nas	ações	sociais.		

A	articulação	teórica-prática	dos	componentes	curriculares	constitui-se	caminho	

fecundo	para	o	entendimento	da	transposição	didática	das	Ciências	Naturais	e	Matemática	para	

o	 Ensino	 Fundamental	 e	 Médio,	 com	 reflexos	 qualitativos	 na	 formação,	 contemplando	 as	

relações:	conhecimento/vida,	ensino/produção	e	teoria/prática,	buscando	formar	professores	

para	 atuarem	 com	 êxito	 na	 educação	 básica.	 A	 referida	 articulação	 busca	 também	 o	

desenvolvimento	de	projetos	educacionais	que	promovam	a	construção	de	conhecimento	e	de	

tecnologia	 em	 ensino	 e	 aprendizagem	 com	 aplicabilidade	 imediata	 nas	 escolas	 de	 ensino	

fundamental	e	médio.	

Para	 tanto,	 O	 IFMA	 –	 Campus	 Zé	 Doca	 oferece	 infra-estrutura	 que	 atende	 às	

necessidades	 para	 a	 execução	 das	 atividades	 propostas	 nesse	 projeto,	 corpo	 docente	

qualificado,	atendendo	às	necessidades	da	educação	profissional	e	tecnológica.		

O	 IFMA	 -	 Campus	 Zé	 Doca	 com	 esta	 proposta	 assume	 o	 compromisso	 com	 o	

oferecimento	das	condições	necessárias	para	a	aprendizagem	dos	professores,	de	acordo	com	a	

Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	Lei	nº	9.394	de	20	de	dezembro	de	1996	e	com	

as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	Básica	e	para	a	Formação	de	Professores.	

Como	 toda	 proposta	 em	 educação,	 este	 projeto	 não	 se	 constitui	 um	 trabalho	

acabado,	 haja	 vista	 que	 sendo	 a	 realidade	 dinâmica	 e	 contraditória,	 novas	 contribuições	

poderão	ser	acrescentadas,	no	sentido	de	enriquecê-lo	e	atualizá-lo	permanentemente.	
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2.	JUSTIFICATIVA	

	

As	 transformações	 científicas	 e	 tecnológicas	 que	 ocorrem	 no	 mundo	 de	 hoje,	

exigem	mudanças	 em	 todas	 as	 esferas	 sociais.	Os	 desafios	 impostos	 por	 estes	 avanços	 estão	

requerendo	 das	 instituições	 formadoras,	 uma	 mudança	 considerável	 em	 seus	 Projetos	

Educativos,	tendo	em	vista	formar	pessoas	que	compreendam	e	participem	mais	intensamente	

dos	 vários	 espaços	 de	 trabalho	 existentes	 na	 sociedade.	 Com	 efeito,	 a	 escola	 precisa	 estar	

atenta,	atualizando-se	para	contribuir	com	a	formação	de	profissionais	competentes,	críticos	e	

criativos.	

O	 atendimento	 a	 essas	 mudanças	 tem	 provocado	 principalmente	 nas	 duas	

ultimas	décadas,	 inquietações	no	setor	educacional	organizado	e	nos	 legisladores,	no	sentido	

de	estabelecer	políticas,	programas	e	 leis	que	orientem	a	organização	e	o	 funcionamento	das	

instituições	educativas,	em	todos	os	níveis	e	modalidades	de	ensino,	bem	como	a	formação	dos	

profissionais	que	irão	dinamizar	o	processo	educativo	nessas	instituições.		

Mantendo-se	 atento	 aos	 movimentos	 sociais	 externos,	 especialmente	 no	 que	

concerne	aos	problemas	educacionais	do	Estado	e	do	país	e,	respaldado	no	Decreto	Federal	nº	

3.462	de	17	de	maio	de	2000,	Art.	8º	que	concede	autonomia	aos	Centros	Federais	de	Educação	

Tecnológica	para	a	criação	de	cursos	e	outros,	o	IFMA/Campus	Zé	Doca	vem	responder	a	essas	

solicitações	uma	vez	que	por	sua	própria	natureza	institucional,	encontra-se	apto	a	contribuir	

com	 a	 formação	 de	 professores	 competentes	 e	 atuantes.	 	 Com	 essa	 perspectiva,	 o	

IFMA/Campus	Zé	Doca	se	 lança	no	desafio	de	organizar	Projetos	de	Licenciatura,	respaldado	

legalmente	nas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	com	esse	fim.	

A	 Lei	 de	 Diretrizes	 e	 Bases	 da	 Educação	 Nacional,	 promulgada	 em	 20/12/96	

dispõe	no	Titulo	VI,	sobre	os	profissionais	de	Educação,	determina	no	artigo	62	“A	formação	de	

docente	para	atuar	na	educação	básica	far-se-á	em	nível	superior,	em	curso	de	Licenciatura,	de	

Graduação	plena,	em	Universidades	e	Instituto	Superiores	de	Educação,	admitida	como	formação	

mínima	 para	 o	 exercício	 do	 magistério	 na	 educação	 infantil	 e	 nas	 quatro	 primeiras	 séries	 do	

ensino	fundamental,	a	oferecida	em	nível	médio	na	modalidade	normal”.	

Esses	 princípios	 estabelecidos	 pela	 LDBEN	 tiveram	maior	 nível	 de	 explicitação	

quando	 da	 sua	 regulamentação	 através	 do	 Decreto	 nº	 3.276/99,	 de	 06	 de	 dezembro,	 que	

dispõe	sobre	a	 formação	em	nível	superior	de	professores	para	atuar	na	educação	básica;	no	

Parecer	 nº	 9/2001	 que	 estabelece	 as	 Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 para	 a	 Formação	 de	

Professores	 de	 Educação	 Básica,	 introduzindo	 mudanças	 na	 formação	 de	 professores,	 em	
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especial	 no	 que	 se	 refere	 à	 superação	da	desarticulação	 entre	 a	 formação	de	professores	 da	

educação	infantil	e	séries	iniciais	do	ensino	fundamental	e	a	formação	de	professores	para	as	

séries	finais	do	ensino	fundamental	e	para	o	ensino	médio.	

Em	 se	 tratando	 ainda	 da	 formação,	 ressalte-se	 que	 os	 Projetos	 dos	 cursos	

encontram-se	 respaldados	 na	 Resolução	 nº	 01/2002	 do	 Conselho	 Pleno,	 que	 institui	 as	

Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 para	 a	 Formação	 de	 Professores	 da	 Educação	 Básica,	 em	

Nível	Superior,	em	Cursos	de	Licenciatura;	nos	Pareceres	de	nº	9/2001	e	no	27/2001,	também	

desse	 Conselho,	 os	 quais	 fornecem	 os	 princípios	 gerais	 que	 subsidiam	 a	 organização	 dos	

Projetos	 dos	 Cursos	 de	 Licenciaturas,	 conferindo	 uma	 nova	 qualidade	 ao	 currículo	 e	 ao	

processo	formativo	desses	profissionais.	

Os	 Projetos	 Pedagógicos	 dos	 Cursos	 de	 Formação	 de	 Professores	 encontram	

respaldo	 também	 nos	 Parâmetros	 Curriculares	 Nacionais	 instituídos	 para	 o	 ensino	

fundamental	 e	médio,	 que	 apontam	 caminhos	 para	 se	 repensar	 o	 conteúdo	 e	 a	 forma	 dessa	

formação.	

Alguns	avanços	têm	se	observado	nas	políticas	educacionais	quanto	a	formação	

de	 professores,	 porém	 as	 estatísticas	 apresentam	 índices	 que	 evidenciam	 que	 a	 demanda	

existente	ainda	não	foi,	de	fato,	atendida,	principalmente	nas	áreas	da	Ciência	e	Tecnologia.	

Historicamente,	 os	 cursos	 da	 referida	 área	 são	 os	 que	 formam	 a	 menor	

quantidade	 de	 profissionais	 e	 isto	 tem	 conduzido	 a	 uma	 necessidade	 de	 formação	 de	 novos	

cursos.	

No	Brasil,	 a	quantidade	dos	profissionais	da	 área	é	 insuficiente	para	garantir	 a	

qualidade	desejada	na	Educação	Básica.	

Em	 2009	 no	 Maranhão	 existia,	 um	 total	 de	 90.191	 professores	 atuando	 na	

educação	básica,	porém	a	falta	de	qualificação	dos	docentes	apresenta	uma	realidade	bastante	

preocupante,	desse	total	31.528.	

Atualmente	quando	se	compara	a	região	Nordeste	com	as	outras	regiões	do	País.	

No	Estado	do	Maranhão	a	carência	chega	a	ser	preocupante,	a	exemplo	temos	a	região	do	Alto	

Turi	que	agrega	18	municípios	maranhenses	 com	27	escolas	 estaduais	de	nível	médio	e	que	

tem	 uma	 necessidade	 de	 aproximadamente	 50	 profissionais	 habilitados	 na	 área	 para	

ministrarem	aulas	de	Química.	

Tendo	sido	instalada	em	Zé	Doca	um	CAMPUS	do	IFMA,	e	sendo,	este	município	a	

sede	do	Pólo	da	Região	do	Alto	Turi	acima	citado	faz-se	pertinente	à	implantação	de	um	curso	

de	Licenciatura	em	Química	que	venha	atender	uma	parte	desta	necessidade,	evitando	assim	a	
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precariedade	do	exercício	profissional	de	professores	 sem	a	devida	qualificação,	 como	segue	

em	anexo	o	levantamento	desses	profissionais	na	área	de	química	da	Região	do	Alto	Turi.	

O	IFMA/	Campus	Zé	Doca,	preocupado	com	o	quadro	existente	no	Estado,	busca	

contribuir,	 principalmente	 no	 que	 se	 refere	 à	 habilitação	 e	 qualificação	 profissional	 dos	

docentes,	 por	 entender	 que	 sem	um	profissional	 preparado	 e	 comprometido	 jamais	 se	 pode	

elevar	a	qualidade	da	Educação	Básica.			

Considerando	 o	 histórico	 desta	 Instituição	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 formação	 de	

recursos	 humanos,	 sua	 credibilidade	 e	 potencialidade	 as	 solicitações	 feitas	 no	 sentido	 de	

oferecer	novos	cursos	de	formação,	o	IFMA/Campus	Zé	Doca	se	propôs	a	oferecer	o	Curso	de	

Licenciatura	em	Química	habilitando	professores	para	as	séries	finais	do	Ensino	Fundamental	e	

Médio,	cujo	Projeto	submete	ao	reconhecimento	pelo	Ministério	da	Educação.	

	

3.		POTENCIAL	DO	IFMA/CAMPUS	Zé	Doca	

	

O	IFMA/	Campus	Zé	Doca,	Instituição	de	Ensino	Médio,	organizada	na	forma	do	

Decreto	 nº	 5.225/2004,	 tem	 como	 uma	 das	 funções	 ministrar	 cursos	 de	 formação	 de	

professores	e	especialistas,	bem	como	Programas	Especiais	de	Formação	Pedagógica	para	as	

Disciplinas	de	Educação	Científica	e	Tecnológica,	oferecer	Cursos	de	Licenciatura	e	Educação	

Profissional	de	Nível	Médio	e	Tecnológica,	destinado	a	atender	a	comunidade	em	geral.	

Dessa	 forma,	 para	 a	 oferta	 do	 Curso	 de	 Licenciatura	 em	 Química,	 o	

IFMA/Campus	 Zé	 Doca	 dispõe	 de	 salas	 de	 aula	 adequadas,	 biblioteca,	 recurso	 audiovisuais,	

laboratórios	equipados,	e	corpo	docente	com	comprovada	qualificação.	

A	Biblioteca,	atualmente	 instalada	é	o	centro	de	 leitura,	estudo	e	pesquisa	para	

alunos,	professores,	servidores	e	visitantes.	

Os	 serviços	 técnico-administrativos	de	 apoio	 são	 executados	por	 servidores	do	

Departamento	de	Ensino	Médio	e	Tecnológico.	

O	corpo	docente	para	o	ensino	superior	está	constituído	de38	professores,	que	

desempenham	 atividades	 no	 curso,	 em	 conformidade	 com	 o	 Projeto	 Pedagógico	 da	

Licenciatura,	nessa	habilitação	(ANEXO	VI).	
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3.1	Demonstrativo	de	Equipamentos	e	Material	dos	Laboratórios	do	Ensino	Superior	do	

IFMA/Campus	Zé	Doca.	

	

• Agitador	 Magnético:	 com	 aquecimento,	 diâmetro	 de	 14	 cm,	 agita	 até	 2,5l	 de	 água,	

velocidade	 controlada	 por	 circuito	 eletrônico,	 rotação	 de	 100	 a	 1500	 rpm,	 placa	 em	

alumínio,	temperatura	de	50	a	350graus	C.	

• Analisador	de	combustíveis	

• Analisador	de	fotoluminescências	

• Aparelho	 de	 ar	 condicionado	 de	 parede,	 tipo	 convencional,	 capacidade	 nominal	 de	

30.000	BTU's/h	

• Autoclave	vertical	com	carcaça	em	chapa	de	aço	e	revestido	em	pintura	epóxi,	cuba	em	

aço	 inox,	pressão	máxima	de	 trabalho	de	1,5kgF/cm²	a	127ºC,	 tarrachas	em	baquelite	

ou	isolante	térmico	análogo;	resistência	do	tipo	tubular	blindada,	torneira	escoadora	na	

parte	traseira,	capacidade	48	l,	alimentação	220V.	

• Balança	eletrônica	digital,	capacidade	2000g,	precisão	0,01g.	

• Banho-Maria	elétrico,	220	volts,	com	1	bandeja	de	aquecimento	em	dimensões	máximas	

de	40	x	60	cm.	

• Banho	 Termostático:	 caixa	 em	 aço	 com	 tratamento	 anticorrosivo,	 controlador	 de	

temperatura	microprocessado,	para	 trabalhos	de	7	 acima	do	ambiente	 a	100	graus	C,	

cap.	de	22litros,	1600W,	220V,	L=535,	400,	A	=	190mm.	

• Bomba	de	vácuo,	caixa	em	chapa	de	aço,	controle	de	vácuo	e	pressão	através	de	ajuste	

frontal,	1/5cv,	220V,	vácuo	de	+-	710mmHg		a	0	polegada	de	Hg.	

• Calorímetro	 Digital	 com	 6	 filtros:	 display	 digital	 c/	 4	 dígitos,	 botão	 seletor	 para	

absorbância	 e	 transmitância,	 botão	 regulador	do	 zero	%T,	 botão	 regulador	do	 zero	A	

(100%T),	06	LED’s,	indicadores	dos	filtros	(420-470-520-570-620-680),	chave	seletora	

110/220V.	

• Capela	para	Exaustão:	em	fibra	de	vidro	laminada,	acabamento	na	cor	branca,	porta	tipo	

guilhotina,	sistema	de	contra	peso,	exaustor	modular	com	volume	de	exaustão	de	gases	

de	 30m3/h,	 iluminação	 interna	 fluorescente	 blindada,	 interruptor	 para	 iluminação	 e	

exaustão,	 registro	 de	 gases,	 registro	 de	 água,	 escoamento	 para	 água,	 2	 tomadas	

auxiliares,	altura	útil	de	1,50m,	largura	de	1,50m,	profundidade	de	70cm,	tensão	110V	e	

motor	adequado	a	exaustão	requerida.	
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• Centrífuga	 para	 mínimo	 8	 tubos	 15ml	 com	 relógio	 de	 tempo	 com	 coroa	 angular	 45	

graus,	ajuste	de	velocidade	linear	até	4200	rpm	220V	

• Chapa	Aquecedora	Retangular	em	Aço:	com	plataforma	de	20x40cm,	até	350graus	C	–	

110V.	

• Chuveiro	de	emergência	com	lavador	de	olho	

• Cromatógrafo	de	gases	

• Destilador	 de	 Água:	 com	 cap.	 para	 15l/h,	 totalmente	 em	 aço,	 com	 sistema	 de	

desligamento	 automático	 na	 falta	 d’	 água,	 resistência	 de	 5000W,	 220V,	

350x270x700mm.	

• Digestor	elétrico	de	nitrogênio	KJELDHAL	em	aço	carbono	e	suporte	refratário	em	aço	

inox,	bateria	de	digestão	de	0	-	6	provas	removíveis,	exaustor	e	tubulação	resistentes	a	

ácidos,	com	balões,	bolas	e	frascos	receptores,	110/220V	

• Dissecador	 com	 luva,	 tampa	 esmerilhada	 junta	 55/38,	 com	 placa	 de	 porcelana	

perfurada,	diâmetro	250mm	

• Espectrofotômetro	ultravioleta	visível	 com	duplo	 feixe,	 faixa	de	comprimento	de	onda	

de	190	a	1100nm.	

• Estufa	de	Secagem	de	Amostras:	com	termômetro	de	ventilação	regulável;	temperatura	

de	50	a	200ºC,	200V,	1012W.	

• Extintor	de	incêndio	de	pó	químico	4	kg	

• Extrusora	para	produção	de	BIODIESEL,	 com	–	prensa	 com	motor	de	7,5	 cv	 –	 ciclone	

resfriador	 com	motor	 de	 2.cv,–	 reservatório	 para	 óleo	 com	 três	 repartições	 pra	 100	

litros.	Painel	elétrico,	filtro	prensa	com	10	placas	e	bomba	de	2	cv		capacidade	de	1.000	

kg/hora.	

• Forno	 mufla	 controlado	 por	 microprocessador	 que	 possibilita	 3	 ciclos	 programáveis	

independentes,	 temperatura	ambiente	até	1200ºC.,	volume	de	três	 litros,	220	V,60	Hz,	

1700W	medindo	150x100x200mm	

• Fotômetro:	de	chama	digital	com	filtro	de	sódio	e	potássio	

• Freezer	vertical	com	capacidade	mínima	de	250	litros	

• Geladeira	vertical	com	capacidade	mínima	de	300	litros	

• Kit	para	Análise	de	Solo:	módulo	laboratório	completo,	com	aplicação	na	análise	de	solo;	

pH,	matéria	orgânica,	fósforo	e	potássio,	método	de	colorimetria	e	titulação,	capacidade	

de	no	mínimo	100	testes	pH	e	50	de	análise	de	cada	elemento.	
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• Lavador	de	Mão:	com	cuba	e	2	toneladas,	em	aço	inox,	com	válvula	de	água	acionada	por	

pedal,	dotado	com	reservatório	para	sabão	líquido.	

• Manta	Aquecedora:	para	destilação,	balões	de	fundo	redondo	até	300graus	C,	com	cap.	

de	1000ml,	330W,	115V,	com	calota	em	chapa	de	alumínio.	

• Medidor	de	pH	Digital	de	Mesa	Microprocessado	

• Microscópio	 binocular	 com	 tubo	 de	 observação	 binocular,	 Charriot	 condensador,	

revólver	 com	 4	 porta	 objetivas,	 objetivas	 de	 4x,	 10x,	 40x	 e	 100x;	 ocular	 de	 10x,	

iluminador	incorporado,	lâmpada	de	Tungstênio	220V.	

• PHmetro	(peagâmetro).	

• Placa	 Aquecedora:	 em	 alumínio	 maciço	 dotado	 de	 alta	 resistência	 a	 corrosão,	 para	

operação	 entre	 50-300g	 C,	 ajuste	 eletrônico,	 contínuo;	 lâmpada	 piloto	 indicativa	 de	

operação,	d=	30x60cm,	220V,	3200W..	

• Refratômetro	manual	faixa	de	0	a	32	graus	BRIX,	precisão	0,2	BRIX	

• Termômetro	de	Bulbo:	em	vidro,	coluna	de	mercúrio,	-20	a	120°	C,	resolução	1C.	

• Turbidímetro	de	bancada,	 faixa	de	0,00	a	50.00FTU/50	a	1000	FT	 ,	 fonte	de	 luz	diodo	

emissor	e	detector	por	fotocélula	de	silício.	

	

4.	OBJETIVOS	

	

4.1	Geral	

	

• Licenciar	professores	para	o	ensino	da	Química,	no	ensino	médio	e	ciências	no	ensino	

fundamental,	mediante	aquisição	de	competências	relacionadas	com	o	desempenho	da	

prática	pedagógica,	preparando-os	para	o	exercício	crítico	e	competente	da	docência,	

pautado	 nos	 valores	 e	 princípios	 estéticos,	 políticos	 e	 éticos,	 estimulando-os	 à	

pesquisa	 e	 ao	 auto-aperfeiçoamento	 de	 modo	 a	 contribuir	 para	 a	 melhoria	 das	

condições	do	desenvolvimento	da	Educação	Básica.	

	

4.2	Específicos	

	

• Possibilitar	ao	aluno,	no	percurso	da	formação,	situações	de	aprendizagens	visando	uma	

ação	docente	no	sentido	de:	
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• Dirigir	 cientificamente,	 com	 ética,	 independência,	 criatividade	 e	 tratamento	

interdisciplinar	o	processo	pedagógico	na	Educação	Básica,	tendo	em	vista	contribuir	

com	a	construção	de	uma	sociedade	mais	justa	e	humanizada;	

• Dominar	 os	 conteúdos	 básicos	 relacionados	 às	 áreas	 de	 conhecimento	 que	 serão	

objetos	 de	 sua	 atividade	 de	 ensino,	 praticando	 formas	 de	 realizar	 a	 transposição	

didática;	

• Aplicar	 na	 direção	 do	 processo	 pedagógico	 da	 área,	 das	 Ciências	 da	 Natureza	 os	

conhecimentos	científicos	e	tecnológicos;	

• Solucionar	com	base	na	utilização	de	métodos	de	investigação	científica,	os	problemas	

na	área	da	Química,	identificados	no	contexto	educacional	e	social	de	forma	individual	

ou	coletiva;	

• Desenvolver	a	capacidade	de	analisar	as	atividades	desenvolvidas	nas	instituições	em	

que	esteja	inserido,	interagindo	de	forma	ativa	e	solidária	com	a	comunidade,	na	busca	

de	 soluções	 aos	 problemas	 identificados,	 a	 partir	 da	 utilização	 de	 métodos	 de	

investigação	científica;	

• Solucionar	 problemas	 reais	 da	 prática	 pedagógica,	 observando	 as	 etapas	 de	

aprendizagem	dos	alunos,	como	também	suas	características	sócio-culturais,	mediante	

uma	postura	reflexivo-investigativa;	e	

• Colaborar	 no	 Processo	 de	 discussão,	 planejamento,	 execução	 e	 avaliação	 do	 projeto	

pedagógico	da	instituição	em	que	esteja	inserido.	

	

5.	FUNÇÃO	E	PERFIL	DO	EGRESSO	

	

Os	Licenciados	em	Química	deverão	ser	detentores	de	uma	ampla	e	sólida	formação	

básica,	 com	 adequada	 fundamentação	 técnico-científica	 que	 propicie	 o	 entendimento	 do	

processo	histórico	de	construção	do	conhecimento	no	tocante	a	princípios,	conceitos	e	teorias,	

de	 natureza	 específica	 e	 pedagógica,	 pautados	 nos	 avanços	 científicos	 e	 tecnológicos	 e	 as	

necessidades	sociais,	bem	como	se	responsabilizar	como	educador,	nos	vários	contextos	da	sua	

atuação	 profissional,	 tendo	 em	 vista	 a	 formação	 de	 cidadãos.	 Visando	 à	 formação	 de	

professores	 para	 a	 Educação	 Básica,	 incorporando-se	 a	 estes,	 em	 sua	 organização,	 as	

competências	relativas	à	totalidade	da	formação	dos	docentes,	as	quais	deverão	ser	alcançadas	

desde	o	início	até	o	final	do	processo	formador,	conforme	se	vê	a	seguir.	
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5.1	Funções	do	Profissional	Licenciado	em	Química	

	

As	 Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 para	 a	 Formação	 de	 Professores	 da	

Educação	Básica	sugere	que	o	profissional	no	exercício	da	docência	não	se	restrinja	somente	a	

atividade	 de	 condução	 do	 trabalho	 pedagógico	 em	 sala	 de	 aula,	 mas,	 envolva-se	 de	 forma	

participativa	 e	 atuante	 na	 dinâmica	 própria	 dos	 espaços	 escolares.	 Além	 do	 mais,	 deverá	

possuir	 uma	postura	 investigativa	 em	 torno	 dos	 problemas	 educacionais	 e	 os	 específicos	 da	

área	 de	 química,	 tendo	 em	 vista	 contribuir	 de	 forma	 segura,	 competente	 e	 criativa,	 com	 o	

processo	educativo	escolar,	no	âmbito	do	ensino	fundamental	e	médio.	

Nesse	sentido,	os	professores	desenvolverão	as	seguintes	funções:	

• Orientar	e	mediar	a	aprendizagem	dos	alunos	visando	a	aquisição	de	conhecimentos,	

habilidades	e	atitudes;	

• Promover	 o	 desenvolvimento	 de	 atividades	 educativas	 que	 possibilitem	 o	

enriquecimento	cultural	do	aluno;	

• Dar	continuidade	ao	próprio	processo	de	 formação,	 em	busca	do	aperfeiçoamento	e	

atualização	profissional;	

• Responsabilizar-se	 pela	 organização,	 planejamento,	 execução	 e	 avaliação	 da	

aprendizagem;	

• Saber	lidar	com	as	diferenças	e	dificuldades	individuais	dos	alunos;	

• Desenvolver	processos	investigativos	na	esfera	da	docência	e	da	sua	área	específica	de	

formação	tendo	em	vista	a	solução	criativa	de	problemas	educativos;	

• Elaborar,	orientar	e	executar	planos	e	projetos	no	âmbito	da	prática	educativa;	

• Observar	o	Calendário	Escolar,	participando	das	atividades	programadas,	cuidando	do	

cumprimento	dos	dias	letivos	e	hora/aula	estabelecidos	por	Lei;	

• Participar	das	discussões	e	da	elaboração	do	projeto	político	pedagógico	da	escola;	

• Utilizar	 novas	 metodologias	 e	 tecnologias	 educacionais	 no	 processo	 de	 ensino	 e	

aprendizagem;	

• Saber	trabalhar	em	equipe	de	modo	interdisciplinar	e	multidisciplinar;	

• Vincular	a	teoria	à	prática;	

• Contribuir	para	a	formação	do	cidadão,	pautando	a	sua	ação	nos	princípios	estéticos,	

políticos	e	éticos;	

• Zelar	pela	aprendizagem	dos	alunos;	
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• Colaborar	com	as	atividades	de	articulação	da	escola	com	as	famílias	e	a	comunidade;	

• Estabelecer	estratégias	de	recuperação	para	o	aluno	de	menor	rendimento.	

	

5.2	Perfil	Profissional	do	Licenciado	em	Química	

	

As	 incumbências	 do	 professor	 definidas	 no	 art.	 13	 da	 LDBEN	 extrapolam	 a	

docência,	que	embora	seja	a	função	principal	não	é	a	única,	portanto,	o	profissional	para	atuar	

nas	séries	finais	do	Ensino	Fundamental	e,	em	todo	o	Ensino	Médio	terá	o	seguinte	perfil:	

• Postura	profissional	inovadora	e	coerente	com	os	valores	e	o	desenvolvimento	científico	

e	tecnológico	da	sociedade;	

• Articular	as	atividades	de	ensino	e	pesquisa	com	as	problemáticas	sociais,	pautando	sua	

conduta	profissional	em	critérios	humanísticos	e	éticos;	

• Adotar	 metodologias	 adequadas	 às	 especificidades	 da	 área	 de	 Ciências	 e	 das	

características	e	necessidades	dos	alunos;	

• Elaborar	e	desenvolver	projetos	pedagógicos	com	competência;	

• Avaliar	seus	procedimentos	didáticos	e	o	desempenho	dos	alunos;	

• Vincular	teoria	e	prática	no	cotidiano	das	situações	didáticas;	

• Fazer	uso	das	novas	tecnologias	nos	diversos	âmbitos	do	ensino;	

• Garantir	de	forma	autônoma,	científica	e	criativa	seu	auto-aperfeiçoamento.	

	

6.	FORMA	DE	ACESSO	AO	CURSO	

	

O	 curso	 de	 Licenciatura	 em	 Química	 estará	 aberto	 a	 candidatos	 que	 tenham	

concluído	o	Ensino	Médio	em	qualquer	das	suas	modalidades	e	 tenham	sido	classificados	no	

Exame	 Nacional	 de	 Ensino	 Médio	 (ENEM),	 ou	 ainda	 pelo	 processo	 de	 transferência	 e/ou	

mudança	de	curso.	
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7.		CONCEPÇÃO	E	PRINCÍPIOS	PEDAGÓGICOS	

	

A	formação	do	educador	no	cenário	da	pós-modernidade	configura-se	como	um	

processo	multicultural	e	contínuo	em	direção	ao	crescimento	pessoal	e	profissional,	a	partir	da	

valorização	dos	saberes	e	competências	de	que	são	portadores	e	da	relação	teoria	e	prática.	

O	 professor	 é	 concebido	 como	 mediador	 da	 construção	 do	 conhecimento,	

portanto	tem	a	função	de	organizar,	coordenar	e	criar	situações	de	aprendizagem	desafiadoras	

e	 significativas.	 Neste	 sentido,	 a	 formação	 dos	 professores	 observará	 esses	 princípios	

norteadores	 e	 ainda	 as	 Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 para	 Formação	 de	 Professores	 da	

Educação	Básica,	tendo	a	competência	como	concepção	nuclear	dos	cursos	e	a	coerência	entre	

a	formação	oferecida	e	a	prática	esperada	do	futuro	professor.	

O	 curso	 de	 Licenciatura	 em	 Química	 deverá	 garantir	 a	 constituição	 das	

competências	na	Educação	Básica,	portanto,	estarão	orientados	por	princípios	éticos,	estéticos,	

humanísticos,	 políticos	 e	 pedagógicos	 e	 terão	 a	 prática	 profissional	 como	 eixo	 principal	 do	

currículo	objeto	da	formação	dos	professores.	

O	 espaço	 da	 formação	 possibilitará	 aos	 futuros	 professores	 experiências	 de	

aprendizagem	 que	 integrem	 a	 teoria	 e	 a	 prática	 profissional,	 sugere	 as	 fragmentações	

curriculares	 pela	 via	 da	 interdisciplinaridade	 onde,	 professores	 em	 formação	 e	 professores	

formadores	 poderão	 vivenciar	 um	 trabalho	 coletivo,	 solidário	 e	 interativo.	 	 As	 atividades	 do	

processo	formativo	serão	orientadas	pelo	princípio	metodológico	da	ação-reflexão-ação,	sendo	

a	problematização	da	realidade	estratégia	didática	privilegiada,	e	a	contextualização	princípio	

pedagógico	 fundamental.	Os	conteúdos	do	ensino	por	sua	vez,	deverão	ser	 tratados	de	modo	

articulado	com	suas	didáticas	específicas.	

A	 formação	específica	dos	professores	 assegurará	 a	dimensão	 teórico-científica	

bem	como	a	 articulação	entre	 as	diversas	disciplinas,	 do	 currículo	de	modo	a	propiciar	uma	

base	sólida	de	conhecimento	que	propiciem	uma	prática	educativa	a	ser	reproduzida	com	os	

alunos	da	educação	básica,	visando	entre	outros,	a	compreensão	da	dinâmica	da	vida	material,	

o	entendimento	e	convívio	na	vida	social	e	produtiva.		

Cabe	 ressaltar	 na	 formação	 dos	 futuros	 professores	 o	 aproveitamento	 da	

formação	e	experiências	anteriores	em	instituições	de	ensino	e	na	prática	profissional.		De	igual	

importância	à	ampliação	dos	horizontes	culturais	e	o	desenvolvimento	da	sensibilidade	para	as	

transformações	do	mundo	contemporâneo	(Resolução	CNE/CP	Nº	01/99).	
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A	Física,	a	Química,	a	Biologia	e	a	Matemática,	percebidas	enquanto	construção	

histórica	e	como	atividade	social	humana,	emergem	da	cultura	e	levam	à	compreensão	de	que	

na	 formação	do	educando,	no	nível	da	Educação	Básica,	modelos	explicativos	não	devem	ser	

exclusivos,	devendo,	portanto,	buscar	o	desenvolvimento	da	capacidade	de	refletir,	analisar	e	

intervir	 na	 aquisição	 do	 saber,	 ou	 seja,	 os	 professores	 estimularão	 a	 resolução	 de	 situações	

problemas	 da	 realidade	 social	 e	 profissional	 concreta,	 desmistificando	 o	 conhecimento	 das	

ciências	como	algo	de	difícil	assimilação.	

Para	tanto,	o	processo	de	formação	dos	professores	será	orientado	no	sentido	de	

desenvolver	 o	 espírito	 de	 investigação,	 a	 capacidade	 de	 raciocínio	 e	 a	 autonomia	 de	

pensamento.	Neste	sentido	é	indispensável	que	as	experiências	de	aprendizagem	ultrapassem	

as	tradicionais	técnicas	usadas	em	sala	de	aula	ou	em	laboratórios	de	demonstração,	e	passem	

a	 incorporar	o	aproveitamento	de	programas	de	 iniciação	 científica,	 estágios	e	 intercâmbios,	

pois	o	licenciado	deverá	ser	desafiado	a	exercitar	sua	criatividade	na	resolução	de	problemas	e	

a	trabalhar	com	independência.	

A	 formação,	 entendida	 como	 um	 processo	 permanente	 do	 ser	 humano	 para	

existir,	 para	o	descobrir	 e	para	o	produzir-se	 como	 sujeito	 (ARRUDA	–	1989),	 é	na	 verdade,	

uma	 construção	 contínua	 e	 integrada	 que	 acontece	 em	 variados	 espaços	 e	momentos	 como	

escolas,	 participação	 em	entidades	 dos	movimentos	 sociais,	 reuniões,	 encontros,	 capacitação	

em	serviço,	seminários,	intercâmbios,	desenvolvimento	de	projetos,	etc.	

Sendo	assim,	além	da	formação	inicial,	os	futuros	professores	deverão	buscar,	na	

medida	do	possível,	desenvolver	um	processo	de	 formação	continuada,	vinculado	às	práticas	

que	se	dão	no	cotidiano	da	escola,	de	modo	que	esteja	sempre	refletindo	e	repensando	a	sua	

prática	profissional	a	partir	de	um	referencial	teórico,	do	diálogo,	da	troca	de	experiências,	da	

confrontação	 de	 idéias,	 da	 difusão	 de	 descobertas,	 experimentação	 de	 novos	 instrumentos	 e	

técnicas	de	trabalho.	

O	professor,	como	resultado	das	políticas	autoritárias,	da	massificação	do	ensino	

e	da	formação	docente	fragmentada,	deve	fazer	parte	do	passado.	O	atual	se	faz	em	direção	a	

uma	prática	docente	democrática,	autônoma	e	reflexiva	em	torno	do	seu	fazer	pedagógico	de	

modo	a	tornar	esse	fazer	cada	vez	mais	dinâmico	e	significativo.	

Com	 esse	 entendimento,	 a	 Licenciatura	 em	 Química	 observará	 o	 que	 está	

disposto	nas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	desenvolvendo-se	em	torno	dos	seguintes	eixos	

articuladores:	
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• Dos	diferentes	âmbitos	de	conhecimento	profissional;	

• Da	 interação	 e	 da	 comunicação,	 bem	 como	 do	 desenvolvimento	 da	 autonomia	

intelectual	e	profissional;	

• Entre	disciplinaridade	e	interdisciplinaridade;	

• Formação	comum	com	a	formação	especifica;	

• Dos	 conhecimentos	 a	 serem	 ensinados	 e	 dos	 conhecimentos	 filosóficos,	

educacionais	e	pedagógicos	que	fundamentam	a	ação	educativa;	

• Das	dimensões	teóricas	e	práticas.	

Tendo	 em	 conta	 o	 princípio	 da	 simetria	 invertida,	 onde	 a	 preparação	 do	

professor	 deverá	 ocorrer	 em	 condições	 similares	 àquelas	 que	 se	 quer	 que	 ele	 desenvolva,	 é	

fundamental	a	organização	de	um	currículo	com	uma	proximidade	do	cotidiano	da	realidade	e	

das	necessidades	dos	alunos	nas	séries	finais	do	Ensino	Fundamental	e	Médio,	desenvolvido	de	

forma	dialógica,	com	ênfase	no	método	reflexivo,	visando	à	resolução	de	problemas,	onde	haja	

articulação	entre	conhecimentos	da	formação	com	a	prática	docente,	ou	seja,	aos	contextos,	aos	

saberes	 e	 às	 competências	 definidos	 pela	 educação	 escolar,	 como	 também	 às	 aprendizagens	

adquiridas	em	situações	outras	que,	fazendo	parte	da	cultura	das	crianças	e	dos	jovens	tornar-

se-ão	referência	na	construção	de	um	novo	saber.		

Assim	é	que	se	vivenciará	na	formação	dos	docentes	os	princípios	defendidos	nas	

Diretrizes	Curriculares	para	o	Ensino	Fundamental	e	Médio,	e	nos	Parâmetros	e	Referenciais	

Curriculares	para	a	Educação	Básica,	tendo	em	vista	o	que	segue.	

Princípios	Pedagógicos:	

• Formação	docente	baseada	na	articulação	entre	teoria	e	prática;	

• Desenvolvimento	 do	 processo	 formativo	 tendo	 como	 eixo	 a	 articulação	 do	

conhecimento	com	a	prática;	

• Interdisciplinaridade	 e	 transversalidade	 no	 planejamento	 e	 na	 execução	 das	 tarefas	

pedagógicas;	

• Valorização	dos	 eixos	 estruturais	no	 ensino:	 aprender	 a	 aprender,	 aprender	 a	 fazer,	

aprender	a	viver	e	aprender	a	ser;	

• Sensibilidade	 quanto	 ao	 tratamento	 das	 diferenças	 e	 dificuldades	 individuais	 do	

educando;	

• Desenvolvimento	 de	 atividades	 que	 promovam	 o	 crescimento	 individual	 do	 aluno,	

sobre	as	bases	do	trabalho	no	coletivo;	
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• Princípio	 da	 investigação	 científica	 como	 mediação	 do	 conhecimento,	 do	

planejamento,	 da	 aprendizagem	 do	 aluno	 e	 da	 atividade	 na	 aplicação	 e	 solução	 de	

problemas	educacionais	e	sociais;	

• O	 aluno	 como	 sujeito	 ativo	 do	 processo	 de	 construção	 e	 reconstrução	 do	

conhecimento;	

• Princípio	 do	 planejamento,	 da	 organização	 e	 da	 direção	 do	 processo	 de	 ensino,	 de	

maneira	crítica	e	criativa;	

• Elaboração	e	operacionalização	de	projetos	pedagógicos,	 tendo	em	conta	o	princípio	

da	interdisciplinaridade	e	transdisciplinaridade;	

• Busca	do	auto-aperfeiçoamento	e	da	qualificação	permanente;	

• Princípio	da	unidade	da	instrução	com	a	educação	integral	do	educando;	

• Concepção,	 planejamento	 e	 operacionalização	 do	 processo	 ensino-aprendizagem	 de	

forma	contextualizada.			

Dessa	 forma,	 o	 currículo	para	 a	 Licenciatura	 em	Química	 estará	 organizado	de	

modo	 a	 possibilitar	 uma	 atuação	 competente	 do	 futuro	 professor,	 ou	 seja,	 a	 proposta	 de	

formação	se	orienta	pelo	propósito	da	construção	de	competências	profissionais,	o	que	implica	

dizer	 que	 o	 professor	 se	 capacitará	 no	 sentido	 de	 responder	 adequadamente	 aos	 diferentes	

desafios	a	serem	enfrentados	quando	da	sua	atuação.	

Nesta	 proposta,	 competência	 é	 entendida	 como	 a	 capacidade	 de	 mobilizar	

múltiplos	 recursos,	 entre	 estes,	 os	 conhecimentos	 teóricos	 e	 as	 experiências	 da	 vida	

profissional	e	pessoal,	tendo	em	vista	sua	aplicação	(procedimentos	de	atuação)	em	situações	

concretas	 de	 trabalho.	 	 Ter	 o	 conhecimento	 sobre	 o	 seu	 trabalho	 não	 é	 o	 suficiente	 para	

garantir	 uma	 boa	 atuação.	 	 Portanto,	 é	 fundamental	 que	 saiba	 mobilizá-los	 e	 aplicá-los	 no	

momento	 certo,	 valendo-se	 do	 saber,	 exigências	 compatíveis	 com	 o	 problema	 a	 ser	

solucionado.	

Em	 síntese,	 a	 finalidade	 precípua	 da	 formação	 nesta	 Licenciatura	 se	 expressa	

pelo	“conhecimento	profissional	de	professor”	cuja	essência	se	forma	pelo	conjunto	de	saberes	

teórico	e	experiências	que	não	deverá	confundir-se	com	a	superposição	de	disciplinas	mediada	

por	 conceitos	 e	 técnicas,	 e	 sim	 por	 um	 saber	 fazer	 sobre	 uma	 situação	 concreta,	 viabilizada	

através	 dos	 núcleos	 estruturantes	 do	 currículo,	 devidamente	 articulados,	 onde	 os	

conhecimentos	se	constroem	de	forma	problematizadora,	por	meio	do	trabalho	individual	e	de	

grupo	e	do	intercâmbio	de	experiências.		
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Na	organização	do	currículo	de	formação	esteve	presente	a	preocupação	com	a	

consciência	em	 torno	da	 inclusão	social.	Considerando	as	diversidades	 culturais,	 sociais	e	da	

etnia	 brasileira,	 torna-se	 imprescindível	 para	 o	 “conhecimento	 profissional	 de	 professor”	 o	

saber	lidar	com	as	diferenças,	assumindo	o	compromisso	com	a	inclusão	de	crianças	e	jovens	

indígenas,	 portadores	 de	 necessidades	 educativas	 especiais,	 os	 jovens	 e	 adultos	 que	 não	

tiveram	 acesso	 à	 educação	 na	 idade	 escolar	 correspondente;	 reféns	 de	 um	 sistema	

historicamente	excludente.	Um	meio	de	minimizar	a	marginalização	desses	segmentos	é	tratar	

pedagogicamente	essas	questões	com	os	nossos	docentes	do	futuro.	

A	 dinâmica	 do	 currículo	 da	 formação	 está	 voltada	 para	 a	 ampliação	 dos	

conhecimentos	 e	 experiências	 relacionadas	 com	 a	 prática	 profissional.	 Nesse	 sentido,	 a	

flexibilidade	 curricular	 permitirá	 a	 inclusão	 de	 atividades	 diversificadas	 como	 estudos	

independentes,	 projetos	 educativos,	 práticas	 pedagógicas,	 desenvolvimento	 de	 atividades	

como	 monitorias,	 estágios,	 aulas,	 participação	 em	 seminários,	 congressos	 e	 programas	 de	

iniciação	 científica,	 estudos	 complementares	 e	 apresentação	 de	 trabalho	 em	 eventos	

científicos,	válidos	inclusive	para	a	integralização	do	currículo,	desde	que	comprovados	através	

de	relatórios.	Daí	a	necessidade	de	valorizar	e	prever	tais	atividades	no	processo	de	formação.	

O	registro	dessas	atividades	e	participações	será	feito	pelos	alunos	em	forma	de	

relatórios	e	portifólios,	onde	o	mesmo	apresentará	suas	impressões	e	críticas	em	torno	de	sua	

experiência	 nos	 vários	 espaços	 momentos	 do	 curso,	 exercitando	 de	 forma	 sistemática	 a	

reflexão	sobre	a	prática.	

Ainda	 com	 referência	 a	 prática,	 vale	 destacar	 a	 sua	 resignificação	 como	

componente	curricular	o	que	“implica	vê-la	como	uma	dimensão	do	conhecimento	que	tanto	está	

presente	nos	cursos	de	formação,	nos	momentos	em	que	se	trabalha	na	reflexão	sobre	a	atividade	

profissional,	como	durante	o	estágio,	nos	momentos	em	que	se	exercita	a	atividade	profissional”,	

conforme	previsto	nas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	Formação	de	Professores.	Está	

identificada	 neste	 Projeto	 como	 Prática	 Educativa	 e	 Estágio	 Curricular	 Supervisionado,	

constituindo	o	Núcleo	de	Prática	Pedagógica.	Serão	desenvolvidos	ao	longo	do	curso	como	um	

instrumento	 de	 interação	 do	 aluno	 com	 a	 realidade	 social,	 através	 do	 desenvolvimento	 de	

ações	 integradoras	 que	 oportunizem	 a	 aproximação	 entre	 os	 conhecimentos	 aprendidos	 e	 a	

atividade	 profissional.	 O	 Estágio	 Curricular	 Supervisionado	 ocorrerá	 nas	 escolas	 campo	

conveniado,	com	vistas	a	vivenciar	as	diferentes	dimensões	da	profissão.	

A	Prática	teve	sua	carga	horária	definida	pela	Resolução	CNE/CP	Nº	02	de	19	de	

fevereiro	de	2002,	com	orientações	para	perpassar	todo	o	curso,	totalizando	800	horas	entre	
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atividades	programadas,	e	de	regência	compartilhada,	de	modo	a	favorecer	a	consolidação	do	

conhecimento,	 daí	 porque	 os	 professores	 das	 diversas	 disciplinas	 deverão	 prever	 situações	

didáticas	em	que	possam	usar	os	conhecimentos	construídos	em	duas	respectivas	disciplinas	

para	mobilizar	 outros	 conhecimentos	 provenientes	 de	 diferentes	 experiências	 em	 tempos	 e	

espaços	 curriculares	 diversos,	 tendo	 em	 vista	 refletir,	 solucionar	 ou	 prevê	 novas	 situações	

pedagógicas.	

Deverá	 iniciar	na	própria	 instituição	formadora,	a	partir	da	problematização	de	

questões	 relacionadas	 com	 a	 prática	 docente,	 através	 dos	 componentes	 curriculares	 da	

formação,	no	espaço	da	sala	de	aula,	podendo	variar	de	uma	simples	simulação	de	problema	

como	também	poderá	extrapolar	para	o	âmbito	das	escolas	de	Educação	Básica,	aprendendo	a	

lidar	com	o	real,	de	acordo	com	o	planejamento	das	atividades.	

A	 Prática	 Pedagógica	 visa,	 entre	 outras,	 a	 formação	 de	 competências	 docentes	

mediante	 o	 domínio	 dos	 conhecimentos	 pedagógicos	 e	 aprendizagens	 de	 estratégias	

pedagógicas,	 de	 alternativas	 de	 trabalho	 eficientes	 consoantes	 com	 o	 ensino	 da	 Química,	 da	

Física,	da	Biologia	e	da	Matemática.	

Nos	 dois	 primeiros	 anos,	 a	 prática	 educativa	 é	 responsabilidade	 de	 todos	 os	

professores	 formadores	que	deverão	participar	do	Núcleo	de	Prática	Pedagógica	–	NPP.	 	Em	

conjunto,	 terão	 a	 função	 de	 planejar,	 organizar,	 executar,	 acompanhar,	 registrar,	 orientar	 e	

avaliar	 a	 realização	 de	 todas	 as	 atividades	 planejadas.	 	 Nos	 dois	 últimos	 anos,	 a	 prática	

pedagógica	se	realizará	sob	a	forma	de	Estágio	Supervisionado,	desenvolvido	obrigatoriamente	

no	âmbito	das	instituições	escolares	de	Ensino	Fundamental	e	Médio,	obedecendo	a	um	plano	

sistemático	 de	 observação	 e	 investigação	 participativa,	 que	 iniciará	 pela	 Gestão	 Escolar	 e	

culminará	com	a	regência	compartilhada	em	sala	de	aula.	

	

7.1	Dimensão	da	Prática	Educativa	

	

• Transversalidade	da	prática:	as	disciplinas	terão	a	sua	dimensão	prática	em	seu	interior	

–	Prática	Educativa;	

• Precede	o	estágio	e	poderão	transcender	o	ambiente	de	sala	de	aula	estendendo-se	da	

instituição	 escolar	 aos	 órgãos	 normativos	 e	 executivos	 dos	 sistemas,	 entidades	 de	

representação	profissional	e	outras;	
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• A	prática	 será	 desenvolvida	 com	ênfase	 nos	 procedimentos	 de	 observação	 e	 reflexão,	

resolução	 de	 situações	 problema,	 visando	 à	 atuação	 em	 situações	 reais	

contextualizadas,	com	o	registro	dessas	observações	realizadas;	

• Quando	não	for	possível	a	observação	e	ação	direta	o	professor	formador	deverá	valer-

se	 de	 outros	 meios	 e	 recursos	 da	 tecnologia	 como,	 por	 exemplo:	 explanações,	

entrevistas	 em	 sala	 de	 aula,	 computador,	 vídeo,	 produções	 dos	 alunos,	 experiências	

vividas,	simulação	de	situações,	estudo	de	caso;	

• Prever	 situações	 didáticas	 em	 que	 os	 futuros	 professores	 coloquem	 em	 uso	 os	

conhecimentos	que	aprenderem	ao	mesmo	tempo	em	que	possam	mobilizar	outros,	de	

diferentes	 naturezas	 e	 oriundos	 de	 diferentes	 experiências,	 em	 diferentes	 tempos	 e	

espaços	curriculares.	

• A	Prática	Educativa	totalizará	405	(quatrocentos	e	cinco	horas).	

A	 etapa	 correspondente	 ao	 Estágio	 Supervisionado	 será	 de	 responsabilidade	

direta	do	professor	de	estágio,	entretanto,	será	igualmente	discutida,	planejada,	acompanhada	

e	 avaliada	 por	 todos	 os	 professores	 formadores	 das	 Licenciaturas	 no	 Núcleo	 de	 Prática	

Pedagógica	–	NPP.	

	

7.2	Dimensão	do	Estágio	Curricular	Supervisionado	

	

• Visa	 dar	 sequência	 às	 atividades	 da	 prática	 docente,	 oportunizando	 os	 futuros	

professores	vivenciar	as	diferentes	dimensões	da	atuação	profissional;	

• Deverá	 ser	 feito	 em	 escola	 de	 educação	 básica,	 em	 regime	 de	 colaboração,	

desenvolvendo-se	a	partir	da	segunda	metade	do	curso;	

• Obedecerá	 a	 norma	 e	 projeto	 de	 estágio,	 planejado	 e	 avaliado	 conjuntamente	 pela	

instituição	formadora	e	a	escola	–	campo;	

• Oferecerá	 ao	 futuro	 professor	 o	 conhecimento	 do	 real	 em	 situação	 de	 trabalho,	

oportunizará	 a	 realização	 das	 competências	 exigidas	 e	 exigíveis	 dos	 formandos,	 e	 a	

possibilidade	 de	 acompanhar	 alguns	 aspectos	 da	 vida	 escolar	 diferentemente	 das	

simulações	 experimentadas,	 participarem	 da	 elaboração	 e/ou	 da	 implementação	 do	

projeto	pedagógico,	da	matrícula,	do	encontro	com	os	pais	etc;	

• Os	professores	em	formação	que	exerçam	atividades	docentes	há	pelo	menos	um	ano,	

poderão	reduzir	a	carga	horária	do	estágio	curricular	supervisionado	até	o	máximo	de	
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180h	 (cento	 e	 oitenta	 horas);	 de	 conformidade	 com	 as	 normas	 regulamentadoras	 do	

estágio;	

• Eixo	articulador	entre	o	ensino	e	a	pesquisa;	

• O	 Estágio	 Curricular	 Supervisionado	 totalizará	 405h	 (quatrocentas	 e	 cinco	 horas),	

organizado	em	tempos	diferentes,	segundo	os	objetivos	de	cada	momento	da	formação.	

	

A	Prática	Educativa	e	o	Estágio	Curricular	Supervisionado,	na	totalidade	de	sua	

carga	horária,	poderão	ser	desenvolvidos	na	própria	instituição	formadora	-	IFMA/CAMPUS	Zé	

Doca	–	 como	um	espaço	privilegiado,	haja	 vista	 ser,	 ao	mesmo	 tempo,	 lócus	de	 formação	do	

professor	 e	 de	promoção	da	Educação	Básica.	 	 A	 Instituição	 também	 firmará	 convênios	 com	

escolas	das	redes	Estadual	e	Municipal	que	ofereçam	Ensino	Fundamental	e	Médio.	Para	tanto,	

será	 elaboradas	um	Projeto	de	Estágio,	 com	a	participação	das	Escolas-Campo,	 onde	estarão	

estabelecidas	 funções	 e	 competências	 de	 cada	 parte	 envolvida.	 Em	 se	 tratando	 da	

operacionalização	do	estágio	supervisionado,	ver	anexo	I	e	II.	

	

7.3	Núcleo	de	Prática	Pedagógica-NPP	

	

O	Núcleo	de	Prática	Pedagógica-NPP,	citado	algumas	vezes	no	contexto	da	prática	

formadora,	 constitui	 um	 espaço	 privilegiado	 de	 interação,	 trocas,	 criação,	 reflexão,	

planejamento,	avaliação,	formação	continuada	entre	outras,	pelo	fato	de	abrigar	o	conjunto	de	

professores	formadores	e	recursos	pedagógicos	de	várias	ordens,	tendo	em	vista	a	superação	

de	 insuficiências	 no	 curso,o	 	 planejamento	 	 das	 	 ações	 relativas	 	 a	 	 Prática	 	 Educativa,	 	 ao		

Estágio	 	 Supervisionado,	 às	 	 Atividades-	 Acadêmico-Científico-Culturais	 AACC	 e	 por	 fim	 a	

avaliação	de	todas	as	atividades	 formadoras.	 	O	 foco	do	Núcleo	de	Prática	Pedagógica	reside,	

portanto	no	“domínio	do	conhecimento	pedagógico”.	

O	 Núcleo	 de	 Prática	 Pedagógica	 possuirá	 uma	 estrutura	 física	 e	 pedagógica,	

destinada	 ao	 trabalho	 de	 planejamento,	 discussão	 das	 atividades	 relacionadas	 com	 a	 prática	

docente	dos	professores	formadores,	sua	formação	continuada,	o	acompanhamento	e	controle	

da	Prática	Educativa	e	do	Estágio	Curricular	Supervisionado.	

O	NPP	será	 coordenado	por	um	professor	das	Licenciaturas,	preferencialmente	

com	formação	na	área	de	Educação,	sensível	a	todos	os	problemas	que	cercam	a	formação	nos	

cursos.	 Dedicará	 atenção	 e	 apoio	 às	 atividades	 acadêmicas	 dos	 discentes	 ora	 propondo,	 ora	

acompanhando,	ora	apoiando	e	avaliando.	
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Principais	objetivos	do	NPP:	

• Oferecer	suporte	técnico-pedagógico	ao	trabalho	de	formação	nas	Licenciaturas;	

• Planejar,	acompanhar	e	avaliar	a	Prática	Educativa	e	o	Estágio	Supervisionado;	

• Desenvolver	atividades	de	formação	continuada	para	os	professores	formadores;	

• Propor	e	apoiar	a	realização	de	atividades	acadêmico-científico-culturais.	

	

8.	COMPETÊNCIAS	PROFISSIONAIS	DOS	PROFESSORES	NAS	LICENCIATURAS	

	

Todos	os	conceitos	e	princípios	vistos	até	aqui	vistos	são	aplicáveis	ao	Currículo	dos	

Cursos	de	Licenciaturas	 já	mencionadas,	visando	à	 formação	de	professores	para	a	Educação	

Básica,	incorporando-se	a	estes,	em	sua	organização,	as	competências	relativas	à	totalidade	da	

formação	dos	docentes,	as	quais	deverão	ser	alcançadas	desde	o	início	até	o	final	do	processo	

formador,	conforme	se	vê	a	seguir.	

	

8.1	Competências	Comuns	a	todos	os	Professores	da	Educação	Básica	

	

• Relacionar	o	conhecimento	das	disciplinas	com	as	questões	educativas	e	sócio-cultural	

do	aluno;	

• Fazer	 uso	 das	 diferentes	 linguagens	 e	 tecnologias	 na	 promoção	 da	 aprendizagem,	

estabelecendo	relações	entre	ciência,	tecnologia	e	sociedade;	

• Estabelecer	 a	 comunicação	 pedagógica	 aberta	 e	 espontânea	 entre	 os	 alunos,	 criando	

soluções	apropriadas	às	diferentes	situações;	

• Atuar	 de	 forma	 crítica,	 utilizando	 os	 conhecimentos	 nas	 diversas	 situações	 e	 na	

produção	de	novos	conhecimentos;	

• Pensar	e	usar	variedades	de	estratégias	pedagógicas;	

• Organizar	 as	 situações	 pedagógicas	 de	 forma	 flexível	 e	 favorável	 à	 construção	 do	

conhecimento;	

• Promover	uma	prática	educativa	interdisciplinar	e	contextualizada	relacionando	teoria	

e	prática;	

• Elaborar	e	executar	projetos	pautados	em	princípios	éticos,	estéticos	e	políticos;	

• Ampliar	o	universo	cultural	e	buscar	a	atualização	pedagógica	constante,	face	às	novas	

exigências	sociais;	
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• Utilizar	 formas	 de	 avaliação	 pautadas	 por	 indicadores	 e	 critérios	 explícitos	 e	

compartilhadas;	

• Administrar	sua	própria	formação	contínua;	

• Atuar	 em	 pesquisa	 básica	 e	 aplicada	 às	 diferentes	 áreas	 das	 ciências	 e	 modalidades	

educativas;	

• Acompanhar	 a	 evolução	 do	 pensamento	 científico	 na	 sua	 área	 e	 em	 outros	 possíveis	

campos	de	atuação;	

• Organizar,	coordenar	e	participar	de	equipe	multiprofissional;	

• Comunicar-se	 com	 clareza	 e	 objetividade	 facilitando	 o	 desenvolvimento	 da	

aprendizagem	 significativa	 nas	 diferentes	 etapas	 de	 escolaridade	 e	 modalidades	 de	

ensino;	e	

• Fazer	 uso	 de	 recursos	 da	 tecnologia	 da	 informação	 e	 da	 comunicação	 de	 forma	 a	

aumentar	as	possibilidades	de	aprendizagem	dos	alunos.	

	

8.2	 Competências	 da	 Formação	 Comum	 Específicas	 na	 Formação	 do	 Licenciado	 em	

Química	

	

• Possuir	conhecimento	sólido	e	abrangente	na	área	de	atuação,	com	domínio	das	técnicas	

básicas	 de	 utilização	 de	 laboratórios,	 bem	 como	 dos	 procedimentos	 necessários	 de	

primeiros	socorros,	nos	casos	dos	acidentes	mais	comuns	em	laboratórios	de	Química.	

• Possuir	 capacidade	 crítica	 para	 analisar	 de	 maneira	 conveniente	 os	 seus	 próprios	

conhecimentos;	 assimilar	 os	 novos	 conhecimentos	 científicos	 e/ou	 educacionais	 e	

refletir	sobre	o	comportamento	ético	que	a	sociedade	espera	de	sua	atuação	e	de	suas	

relações	com	o	contexto	cultural,	socioeconômico	e	político.	

• Identificar	os	aspectos	filosóficos	e	sociais	que	definem	a	realidade	educacional.	

• Identificar	o	processo	de	ensino/aprendizagem	como	processo	humano	em	construção.	

• Ter	 uma	 visão	 crítica	 com	 relação	 ao	 papel	 social	 da	 Ciência	 e	 à	 sua	 natureza	

epistemológica,	compreendendo	o	processo	histórico-social	de	sua	construção.	

• Saber	 trabalhar	 em	 equipe	 e	 ter	 uma	 boa	 compreensão	 das	 diversas	 etapas	 que	

compõem	uma	pesquisa	educacional.	

• Ter	 formação	humanística	que	permita	exercer	plenamente	sua	cidadania	e,	enquanto	

profissional,	respeitar	o	direito	à	vida	e	ao	bem	estar	dos	cidadãos.	



 30 

• Ter	 habilidades	 que	 o	 capacitem	 para	 a	 preparação	 e	 desenvolvimento	 de	 recursos	

didáticos	 e	 instrucionais	 relativos	 à	 sua	 prática	 e	 avaliação	 da	 qualidade	 do	material	

disponível	no	mercado,	além	de	ser	preparado	para	atuar	como	pesquisador	no	ensino	

de	Química.	

	

8.3	Competências	Referentes	ao	Domínio	do	Conhecimento	Pedagógico	

	

• Selecionar	 conteúdos	 essenciais	 e	 básicos	 de	 química,	 que	 possibilitem	 ao	 aluno,	

sujeito	 da	 aprendizagem,	 a	 ampliação	 e	 criação	 de	 novos	 conhecimentos	 a	 partir	

destes;	

• Gerir	o	ensino,	a	organização	do	trabalho	mediado	por	uma	relação	de	autoridade	e	

confiança	com	os	alunos;	

• Criar,	 planejar,	 realizar,	 gerir	 e	 avaliar	 situações	 didáticas	 eficazes	 para	 a	

aprendizagem	e	para	o	desenvolvimento	dos	alunos,	utilizando	o	conhecimento	das	

áreas	 ou	 disciplinas	 a	 serem	 ensinadas,	 bem	 como	 as	 especificidades	 didáticas	

envolvidas;	

• Trabalhar	 temáticas	 do	 currículo,	 de	 forma	 transversal	 e	 contextualizada,	 visando	

uma	aprendizagem	significativa,	ampla	e	enriquecedora;	

• Desenvolver	 e	 estimular	 processos	 investigativos,	 empregando	 métodos	 e	

procedimentos	específicos	de	 investigação	de	sua	área/disciplina,	possibilitando	a	

resolução	de	problemas	identificados	no	contexto	educativo	e	social;	

• Avaliar	 sistematicamente	 o	 processo	 pedagógico,	 utilizando	 estratégias	 e	

instrumentos	 avaliativos	 numa	 perspectiva	 qualitativa	 e	 diagnosticadora	 de	

dificuldades	da	 aprendizagem	e	do	próprio	processo	de	 ensino,	 intervindo	para	 a	

sua	superação;	

	

9.	ORGANIZAÇÃO	CURRICULAR	DA	FORMAÇÃO	DOS	PROFESSORES	

	

Diante	 das	 novas	 descobertas	 científicas	 e	 da	 evolução	 tecnológica	 no	 mundo	

globalizado,	 o	 papel	 do	 educador	 precisa	 ser	 redimensionado.	 O	 professor	 deixa	 de	 ser	 um	

mero	repassador	de	conteúdos	fragmentados	para	mediar	às	bases	de	um	conhecimento	que	o	



 31 

indivíduo	necessita	para	analisar,	planificar,	pensar,	comunicar,	exprimir	dados,	relaciona-los	

com	outros	conhecimentos,	compreender	esse	mundo	que	o	cerca	e	continuar	aprendendo.		

O	licenciado	para	o	ensino	das	Ciências	e	da	Matemática	na	Educação	Básica	deve	

cumprir	 essa	 função,	 tendo	 como	conseqüência	o	desenvolvimento	da	 responsabilidade	e	da	

ética	em	adolescentes	e	 jovens	inseridos	no	movimento	da	sociedade,	em	busca	da	conquista	

da	sua	cidadania.	Isso	implica	uma	proposta	de	formação	docente	que	supere	a	fragmentação,	a	

memorização	 de	 nomenclaturas	 técnicas	 e	 o	 agregado	 de	 informações	 desconexas,	

desvinculados	da	realidade	social,	bem	como	os	novos	códigos	de	linguagem,	atualizados	pela	

tecnologia.	 Essa	 convicção	 aponta	 para	 uma	 nova	 postura	 metodológica	 dos	 professores	

formadores	 exigindo	 destes,	 trabalho	 participativo,	 significativo,	 interdisciplinar	 e	

contextualizado.	

Tendo	em	vista	a	preparação	de	professores	com	as	condições	que	estão	sendo	

reclamadas	 pela	 sociedade	 do	 conhecimento,	 no	 sentido	 de	 um	desempenho	 satisfatório;	 do	

cumprimento	 de	 suas	 funções	 docentes	 e	 do	 seu	 papel	 de	 educador,	 foram	 considerados	 na	

Organização	Curricular	do	Curso	de	Licenciatura,	todos	os	aspectos	explicitados	neste	projeto	

(perfil,	concepção,	princípios,	competências,	entre	outros),	na	construção	da	Matriz	Curricular,	

estruturado	em	três	núcleos	de	formação	que	de	maneira	articulada	garantirão	a	formação	das	

competências	 totalizadoras	 no	 Processo	 Formativo,	 potencializado	 pelos	 diversos	

componentes	 e	 atividades	 da	 formação	 a	 serem	 desenvolvidas	 em	 tempos	 e	 espaços	

curriculares	diferenciados,	conforme	se	passará	a	ver	a	seguir.	

	

9.1	Núcleo	de	Formação	Comum	a	todos	os	Professores	para	a	Educação	Básica	

	

Um	dos	grandes	desafios	da	ação	docente	é	correlacionar	o	conteúdo	do	trabalho	

educativo	com	as	possibilidades	de	aprendizagens	próprias	de	cada	etapa	da	vida	dos	alunos,	e	

com	as	suas	diferenças	individuais	e	culturais,	tornando-os	capazes	de	interagir	com	o	mundo.	

Daí	 porque,	 o	 currículo	 na	 parte	 da	 Formação	 Comum	 a	 todos	 os	 Professores	 contempla	 as	

disciplinas	 pedagógicas,	 instrumentais	 e	 das	 modalidades	 educativas,	 com	 o	 propósito	 de	

desenvolver	competências	profissionais	mais	gerais	relacionadas	com	a	compreensão	do	papel	

social	 da	 escola,	 como	difusora	do	 saber,	 de	 acolhida	 e	de	 trabalho	 com	as	diferenças	 sócio-

culturais	 e	 as	 necessidades	 especiais	 dos	 alunos,	 com	 o	 conhecimento	 pedagógico,	 cultural,	

político	 e	 econômico	 da	 educação,	 com	 a	 maneira	 de	 ensinar	 e	 a	 influência	 do	 trabalho	

educativo	no	desenvolvimento	integral	da	pessoa.	
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9.2	Núcleo	na	Formação	do	Licenciado	em	Química	Formação	Específica	dos	Professores	

por	Habilitação	

	

	 	 Neste	Núcleo,	incluem-se	os	componentes	e	as	competências	relacionadas	com	os	

conhecimentos	que	serão	ao	mesmo	tempo	objeto	da	formação	e	do	ensino	na	Educação	Básica.	

Constitui-se	 das	 disciplinas	 especificas	 para	 cada	 habilitação	 tendo	 por	 referência	 as	

competências	 e	 conteúdos	 propostos	 para	 o	 ensino	 Fundamental	 e	 Médio,	 para	 a	 área	 de	

Ciências,	Matemática	e	 suas	Tecnologias,	 segundo	as	Diretrizes	e	os	Parâmetros	Curriculares	

dessas	duas	etapas	da	educação	Básica.	

	

9.3	Núcleo	de	Prática	Pedagógica	

	 	

	 	 Este	 Núcleo	 refere-se	 à	 articulação	 entre	 teoria	 e	 prática,	 concebido	 nesta	

proposta	 como	principio	e	dimensão	da	prática	docente	 formadora	geral,	 a	 ser	desenvolvida	

por	todos	os	professores,	ao	longo	do	processo	da	formação.	

	 	 Tomando	 por	 base	 o	 que	 prevê	 as	 Diretrizes	 Curriculares	 para	 Formação	 de	

Professores	 para	 Educação	 Básica,	 Parecer	 nº	 09/2001	 no	 que	 toca	 a	 dimensão	 teórica	 e	

prática	 concorda-se	que	no	 currículo	de	 formação	de	professores	a	prática	profissional	deve	

orientar-se	 sob	 o	 seguinte:	 “o	 princípio	 metodológico	 geral	 é	 de	 que	 todo	 fazer	 implica	 uma	

reflexão	 e	 toda	 reflexão	 implica	 um	 fazer,	 ainda	 que	 nem	 sempre	 este	 se	 materialize.	 Esse	

principio	é	operacional	e	sua	aplicação	não	exige	uma	resposta	definitiva	sobre	qual	dimensão	–	a	

teoria	ou	a	prática	–	deve	ter	prioridade,	muito	menos	qual	delas	deva	ser	o	ponto	de	partida	na	

formação	 do	 professor.	 Assim,	 no	 processo	 de	 construção	 de	 sua	 autonomia	 intelectual,	 o	

professor,	 além	 de	 saber	 e	 de	 saber	 fazer	 deve	 compreender	 o	 que	 faz...	Nessa	 perspectiva,	 o	

planejamento	 dos	 Cursos	 de	 Formação	 deve	 prever	 situações	 didáticas	 em	 que	 os	 futuros	

professores	 coloquem	 em	 uso	 os	 conhecimentos	 que	 aprenderem,	 ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	

possam	 mobilizar	 outros,	 de	 diferentes	 naturezas	 e	 oriundos	 de	 diferentes	 experiências,	 em	

diferentes	tempos	e	espaços	curriculares...”.	

	 	 Desse	modo,	as	competências	que	serão	consolidadas	estarão	relacionadas	com	

todas	as	disciplinas	e	atividades	da	formação	e	serão	construídas	nos	momentos	de	reflexões	

sobre	a	prática	profissional,	seja	na	esfera	específica,	seja	na	pedagógica,	seja	no	momento	do	

estágio,	onde	se	exercita	a	atividade	profissional.	
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Na	 matriz	 curricular	 dos	 cursos	 de	 formação	 também	 foram	 previstas	 200	

(duzentas)	horas	para	Atividades	 Independentes	de	Estudo	e	Trabalho,	as	quais	poderão	ser	

desenvolvidas	do	primeiro	ao	último	período,	promovidas	pela	instituição	ou	por	iniciativa	do	

próprio	 aluno,	 fora	 de	 sala	 de	 aula,	 possibilitando	 aos	 professores	 em	 formação	 vivenciar	

situações	relacionadas	com	o	“conhecimento	profissional	de	professor”.	

	

10.	ATIVIDADES	ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS	

	

Fazendo	parte	ainda	do	Núcleo	de	Prática	Pedagógica	e	atendendo	o	que	prevê	a	

Resolução	CNE/CP	Nº	2	de	fevereiro	de	2002	incluíram-se	um	terceiro	componente:	Atividades	

Acadêmicas	Independentes	de	Estudo	e	Trabalho,	totalizando	200	horas.	No	âmbito	dos	IFMAs	

estas	 atividades	 estão	 regulamentadas	 na	 Resolução	 nº	 27	 de	 14	 de	 julho	 de	 2006,	 com	 a	

denominação	de	Atividades	Acadêmico-Científico-Cuturais,	conforme	(ANEXO	III).		

A	 formação	 dos	 professores	 que	 antes	 absolutizava	 os	 limites	 da	 sala	 de	 aula	

introduz	 com	 esse	 componente	 uma	 estratégia	 complementar	 privilegiada	 e	 rica	 de	

possibilidades.	 	 Com	 isso,	 tanto	 a	 instituição	 formadora	 poderá	 planejar	 atividades	 dessa	

natureza	quanto	o	aluno	poderá	buscar	essa	participação	em	outros	espaços	e	momentos	da	

formação.	

Comungando	 com	 as	 Diretrizes	 Curriculares	 para	 Formação	 de	 Professores	 da	

Educação	 Básica,	 entende-se	 que	 é	 imprescindível	 a	 instituição	 de	 tempos	 e	 espaços	

curriculares	 diversificados,	 como	 por	 exemplo:	 congressos,	 seminários,	 oficinas,	 grupos	 de	

pesquisa,	 atividades	 de	 extensão,	 monitorias,	 aprendizado	 de	 novas	 tecnologias	 de	

comunicação	e	ensino,	 visitas	 técnicas	entre	outros,	possibilitando	o	exercício	das	diferentes	

competências	a	serem	desenvolvidas.	

Para	 efeito	 de	 formação	 será	 considerada	 a	 participação	 do	 aluno	 em	 outras	

atividades	acadêmico-cientifíco-culturais	diferenciadas	das	atividades	curriculares	planejadas	

e	 organizadas	 com	 exclusividade	 nos	 cursos	 de	 Licenciatura,	 pois	 essas	 atividades	 e	

aprendizagens	são	tão	significativas	para	a	atuação	profissional,	quanto	as	curriculares.	

De	acordo	com	a	Resolução	nº	27	de	14/07/2006,	todas	as	atividades,	desde	que	

seja	 comprovada	 a	 participação	 do	 aluno	 através	 de	 certificados,	 declarações	 e	 relatórios	

deverão	 ser	 apresentadas	 à	 coordenação	 do	 Curso	 de	 Licenciatura	 e/ou	 ao	 Coordenador	 do	

NPP,	 reunidos	 no	 Portifólio	 individual	 de	 cada	 aluno-professor,	 computadas	 em	 termos	 de	

carga	horária	para	efeito	de	integralização	do	currículo	pleno	de	seu	curso.	Muito	embora	essas	
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atividades	se	caracterizem	por	sua	independência	de	estudo,	serão	obrigatórias	para	o	aluno	e	

para	efeito	de	conclusão	de	curso.	

	

11.	ESTRUTURA	CURRICULAR	

	

O	 Curso	 de	 Licenciatura	 em	Química	 terá	 uma	 carga	 horária	mínima	 de	 3.470	

horas,	 distribuídas	 em	 no	 máximo	 04	 (quatro)	 anos	 e	 meio,	 ou	 09	 (nove)	 semestres.	 Os	

currículos	 encontram-se	 estruturados	 em	 módulos	 semestrais,	 cada	 ano	 cumprindo	 200	

(duzentos)	dias	letivos	e	40	(quarenta)	semanas,	organizados	da	seguinte	forma:	

	

Núcleo	de	Formação	Comum	a	Todos	os	Professores	para	a	Educação	Básica	-	NFC:	870	

horas	

1. Pedagógicas	–	465	h.	

2. Instrumentais	(Informática	Educacional,	Português	e	Inglês)	–	165	h.	

3. Modalidades	 educativas	 (Educação	 de	 jovens	 e	 adultos,	 Educação	 Indígena,	 Educação	

Especial)	-	180	h.	

4. Educação	Física	I	–	30h.	

5. Educação	Física	II	–	30h.	

6. 	

Núcleo	 de	 Formação	 para	 o	 Ensino	 de	 Ciências	 e	 formação	 Específica	 dos	 Professores	

por	Habilitação	-	NFCE:	1.935	horas	

Disciplinas	Específicas	do	curso	

	

Núcleo	 de	 Prática	 Pedagógica	 –	 NPP	 e	 de	 Atividades	 Acadêmico-Científico-Culturais-

AACC:	605	horas	

1. Prática	 Educativa	 (405	 h,	 distribuídas	 transversalmente	 nas	 disciplinas,	 do	 1º	 ao	 6º	

período)	

2. Estágio	Curricular	Supervisionado	–	405	h	

3. Atividades	Acadêmicas	Independentes	de	Estudo	e	Trabalho	–	200	h	
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11.1	Estrutura	Curricular	Geral	do	Curso	de	Licenciatura	em	Química	

	

DISCIPLINAS	 NFC	 CH	 CR	

	

	

	

Pedagógicas	

Filosofia	da	Educação		 60		 04	

Metodologia	da	Investigação	Educacional	 45		 03	

Sociologia	da	Educação	 60		 04	

Psicologia	do	Desenvolvimento	 60		 04	

Psicologia	da	Aprendizagem	 60		 04	

Didática	 45		 03	

Política	 Educacional	 e	 Organização	 da	 Educação	

Básica	

75		 05	

Metodologia	da	Pesquisa	Científica	 30	 02	

Histórias	das	Ciências	e	da	Educação	 30	 02	

Total	 465		 32	

	

Instrumentais	

Leitura	e	compreensão	textual	 60		 04	

Inglês	instrumental	 45		 03	

Informática	Básica	 60		 04	

Total	 165	 11	

Modalidades	

Educativas	

Educação	de	Jovens	e	Adultos	 45	 03	

Educação	Indígena	 45		 03	

Educação	Especial	 45		 03	

Libras		 45	 03	

Total	 180	 12	

Educação	Física	 Educação	Física	I	 30	 02	

Educação	Física	II	 30	 02	

Total	 60	 04	

	

Prática	

Pedagógica	

	

NFCE	 CH	 CR	

Total	 1.935	 132	

NPP	 CH	 CR	

Prática	Educativo-Transversal	 -	 -	

Estágio	Supervisionado	I	 60	 04	

Estágio	Supervisionado	II	 90	 06	
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Estágio	Supervisionado	III	 255	 17	

Atividades	 Acadêmicas	 Independentes	 de	 Estudo	 e	

Trabalho	

200	 -	

Total	 605	 27	

Trabalho	

Monográfico	

Monografia	I	 30	 02	

Monografia	II	 30	 02	

Total	 60	 04	

	 TOTAL	 3.470	 	

	

12.	ESTÁGIO	CURRICULAR	

	

A	Prática	Educativa	e	o	Estágio	Curricular	Supervisionado,	na	totalidade	de	405	

de	carga	horária,	poderão	ser	desenvolvidos	na	própria	instituição	formadora	-	IFMA/CAMPUS	

Zé	Doca	–	como	um	espaço	privilegiado,	haja	vista	ser,	ao	mesmo	tempo,	lócus	de	formação	do	

professor	e	de	promoção	da	Educação	Básica.			

A	 Instituição	 também	 firmará	 convênios	 com	 escolas	 das	 redes	 Estadual	 e	

Municipal	que	ofereçam	Ensino	Fundamental	e	Médio.	Para	tanto,	será	elaboradas	um	Projeto	

de	 Estágio,	 com	 a	 participação	 das	 Escolas-Campo,	 onde	 estarão	 estabelecidas	 funções	 e	

competências	de	cada	parte	envolvida.	

	

12.1	Dimensões	do	Estágio	Curricular	Supervisionado	

	

• Visa	 dar	 sequência	 às	 atividades	 da	 prática	 docente,	 oportunizando	 os	 futuros	

professores	vivenciar	as	diferentes	dimensões	da	atuação	profissional;	

• Deverá	 ser	 feito	 em	 escola	 de	 educação	 básica,	 em	 regime	 de	 colaboração,	

desenvolvendo-se	a	partir	da	segunda	metade	do	curso;	

• Obedecerá	 a	 norma	 e	 projeto	 de	 estágio,	 planejado	 e	 avaliado	 conjuntamente	 pela	

instituição	formadora	e	a	escola	–	campo;	

• Oferecerá	 ao	 futuro	 professor	 o	 conhecimento	 do	 real	 em	 situação	 de	 trabalho,	

oportunizará	 a	 realização	 das	 competências	 exigidas	 e	 exigíveis	 dos	 formandos,	 e	 a	

possibilidade	 de	 acompanhar	 alguns	 aspectos	 da	 vida	 escolar	 diferentemente	 das	
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simulações	 experimentadas,	 participarem	 da	 elaboração	 e/ou	 da	 implementação	 do	

projeto	pedagógico,	da	matrícula,	do	encontro	com	os	pais	etc;	

• Os	professores	em	formação	que	exerçam	atividades	docentes	há	pelo	menos	um	ano,	

poderão	reduzir	a	carga	horária	do	estágio	curricular	supervisionado	até	o	máximo	de	

180h	 (cento	 e	 oitenta	 horas);	 de	 conformidade	 com	 as	 normas	 regulamentadoras	 do	

estágio;	

• Eixo	articulador	entre	o	ensino	e	a	pesquisa;	

• O	 Estágio	 Curricular	 Supervisionado	 totalizará	 405h	 (quatrocentas	 e	 cinco	 horas),	

organizado	em	tempos	diferentes,	segundo	os	objetivos	de	cada	momento	da	formação.	

	

13.	TRABALHO	DE	CONCLUSÃO	DE	CURSO	(TCC)	

	

A	 conclusão	 do	 curso	 se	 dará	 com	 a	 apresentação	 e	 defesa	 do	 trabalho	

monográfico,	 demonstrando	 as	 competências	 construídas	 durante	 o	 processo	 formador.	 O	

trabalho	monográfico	geralmente	inicia-se	com	a	identificação	do	objeto	de	estudo	ou	situação-

problema	do	interesse	do	aluno	durante	o	curso.	

O	 ideal	 seria	 que	 isso	 ocorresse	 logo	 no	 início	 da	 formação,	 coincidindo	

com,	 os	 estudos	 no	 componente	 curricular	 da	 Metodologia	 da	 Investigação	 Educacional.	

Percebe-se	 no	 meio	 acadêmico	 a	 criação	 de	 um	 mito	 em	 torno	 do	 trabalho	 monográfico,	

associado	a	ausência	de	uma	cultura	sólida	da	produção	científica.			

Assim,	optou-se	por	organizar	a	elaboração	do	trabalho	monográfico	dentro	

do	currículo	de	 formação	de	modo	que,	ao	mesmo	tempo	em	que	se	estimula	essa	produção,	

agiliza-se	 a	 conclusão	 do	 curso	 com	 o	 aluno,	 que	 às	 vezes	 esgota	 o	 último	 prazo	 de	

integralização	do	currículo,	com	o	adiamento	da	entrega	e	defesa	do	trabalho	de	conclusão.	

A	exigência	do	trabalho	monográfico	como	requisita	de	conclusão	tem	como	

objetivo	 estimular	 o	 espírito	 investigativo,	 perfil	 básico	 para	 o	 professor	 e	 o	 desejo	 de	 dar	

continuidade	 à	 formação	 em	 outros	 níveis	 que,	 via	 de	 regra,	 também	 depende	 da	 cultura	

investigativa.	

A	 constituição	 de	 bancas	 para	 defesa	 ao	 contrário	 do	 que	 vigora	 no	

imaginário	 dos	 alunos	 será	 o	momento	 de	 obtenção	 de	maiores	 contribuições	 ao	 trabalho	 a	

partir	 da	 apreciação	 e	 análise	 da	monografia,	 tendo	 em	 vista	 agregar	 sugestões	 e,	 portanto	

valoração	da	produção.	
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Portanto,	ao	dar	início	às	atividades	do	Estágio	I	o	aluno	será	orientado	no	

sentido	 de	 desenvolver	 uma	 postura	 observadora	 investigativa.	 	 Nesse	 momento,	 estará	

buscando	identificar	seu	objeto	de	estudo.	 	Ao	final	dessa	etapa	já	deverá	ter	elaborado	a	sua	

proposta	de	trabalho	monográfico	tornando-se	apto	para	matricular-se	em	Monografia	I.	

A	proposta	de	trabalho	monográfico	deverá	ser	encaminhada	ao	Colegiado	

de	seu	curso	(ANEXO	IV)	para	análise,	aprovação	e	indicação	do	orientador.		Este	por	sua	vez	

cuidará	de	manter	todo	um	registro	dos	encontros	presenciais	com	seu	orientando.	

O	 número	 permitido	 de	 trabalhos	 a	 serem	 orientados	 é	 de	 5	 (cinco)	

monografias	 por	 Orientador,	 em	 cada	 semestre.	 	 Em	 casos	 extraordinários	 será	 permitida	 a	

orientação	de	Monografias	por	professores	extra-instituição	IFMA/Campus	Zé	Doca.		

A	matrícula	do	aluno	em	Monografia	II	estará	condicionada	a	aprovação	do	

seu	relatório	de	pesquisa	ao	 final	da	Monografia	 I.	O	 trabalho	monográfico	se	encerra	com	a	

realização	do	exame	por	uma	banca,	formada	por	dois	professores	e	o	Orientador,	admitindo-

se	o	suplente	como	uma	quarta	pessoa	que,	eventualmente	poderá	substituir	o	professor	em	

casos	de	impedimento.	

	

14.	SISTEMA	DE	AVALIAÇÃO	DO	PROCESSO	DE	ENSINO	E	APRENDIZAGEM	

	

	 	 Avaliar	 consiste	numa	das	 tarefas	mais	 complexas	da	ação	 formadora,	uma	vez	

que	 implica	no	diagnóstico	das	causas,	bem	como	nas	correções	dos	desvios	que	ocorrem	no	

percurso	 traçado	para	o	processo	de	 formação.	Visa	 também	aferir	os	 resultados	alcançados	

em	 relação	 às	 competências,	 ou	 seja,	 em	 que	 medidas	 foram	 desenvolvidas	 e	 onde	 será	

necessário	retomar	ou	modificar	o	curso	da	formação.	

	 	 Nesse	 sentido	 a	 avaliação	 deverá	 ter	 como	 finalidade	 a	 orientação	 do	 trabalho	

dos	 docentes	 na	 formação	 permitindo-lhe	 identificar	 os	 níveis	 e	 etapas	 de	 aprendizagem	

alcançadas	 pelos	 alunos.	 Em	 se	 tratando	 da	 verificação	 dos	 níveis	 alcançados	 pelos	 alunos	

durante	 o	 curso,	 é	 fundamental	 que	 a	 avaliação	 esteja	 focada	 na	 capacidade	 de	 acionar	

conhecimentos	e	mobilizar	outros	em	situações	simuladas	ou	reais	da	atuação	profissional.	

	 	 Com	 esse	 fim,	 necessário	 se	 faz	 a	 utilização	 de	 instrumentos	 e	 meios	

diferenciados	 dos	 que	 comumente	 são	 empregados	 na	 avaliação	 do	 processo	 de	 ensino.	

Ganham	 importância:	 conhecimentos,	 experiências,	 atitudes,	 iniciativa	 e	 a	 capacidade	 de	

aplicá-los	na	resolução	de	situações-problema.	O	professor	formador	deve	ter	clareza	do	que	é,	

para	que	serve	e	o	que	deverá	avaliar,	estabelecendo	um	diálogo	contínuo	com	seus	alunos	em	
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torno	 dos	 critérios	 e	 formas,	 partilhando	 responsabilidades	 nessa	 complexa	 construção	 do	

conhecimento	da	profissão	de	professor.	

	 	 Deve	 lembrar-se	 que	 ao	 avaliar	 também	 estarão	 ensinando	 a	 avaliar,	 daí	 a	

preocupação	com	o	tipo	de	instrumento	para	o	tipo	de	conteúdo,	variáveis	que	interferem	nos	

resultados	de	uma	avaliação	etc.	Sendo	as	competências	profissionais	a	principal	referência	na	

organização	 do	 currículo	 de	 formação	 dos	 professores,	 há	 que	 se	 compreender	 a	 avaliação	

como	 um	 processo	 ainda	 mais	 complexo,	 uma	 vez	 que	 esta	 se	 fará	 sobre	 as	 competências	

profissionais.	 Assim,	 com	 base	 nas	 competências	 definidas	 em	 cada	 núcleo	 de	 formação,	 e,	

identificado	o	componente	curricular,	define-se	o	que	deverá	ser	avaliado.	

	 	 Como	 já	 foi	mencionada,	 a	 avaliação	do	 aluno	 ocorrerá	 em	 todo	 o	 percurso	da	

formação,	 com	 base	 nas	 competências	 adquiridas,	 de	 maneira	 progressiva,	 abrangendo	 os	

diversos	 momentos	 do	 curso,	 envolvendo	 os	 múltiplos	 aspectos	 da	 aprendizagem	 para	 a	

verificação	 de	 conhecimentos,	 atitudes	 e	 habilidades,	 onde	 serão	 utilizados	 instrumentos	 e	

procedimentos	 de	 avaliação	 coerentes	 com	 os	 objetivos	 do	 curso,	 consoante	 com	 o	

planejamento	próprio	de	cada	professor	formador.		

	 	 Respeitados	 as	 concepções	 e	 princípios	 deste	 Projeto,	 entre	 as	 formas	 de	

avaliação	 admitidas	 nesta	 proposta	 cita-se:	 Observação;	 Trabalhos	 individuais	 e	 coletivos;	

Atividades	 investigativas;	 Projetos	 interdisciplinares;	 Estudos	 realizados	 de	 forma	

independente	pelo	aluno;	Resolução	de	situações-problema;	a	auto-avaliação,	entre	outros.	

	 	 As	 Normas	 Gerais	 dos	 Cursos	 de	 Graduação	 do	 Instituto	 Federal	 de	 Educação,	

Ciência	e	Tecnologia,	 encontram	–se	estabelecidas	na	Resolução	nº	117	de	30/09/2013,	que	

leva	em	consideração	os	instrumentos	e	possibilidades	da	prática	avaliativa,	aqueles	apontados	

pelas	 Diretrizes	 Curriculares	 para	 Formação	 de	 Professores	 da	 Educação	 Básica,	 tais	 como:	

“identificação	 e	 análise	 de	 situações	 educativas	 complexas	 e/ou	 problemas	 em	 uma	 dada	

realidade;	elaboração	de	projetos	para	resolver	problemas	identificados	num	contexto	observado;	

elaboração	de	uma	rotina	de	trabalho	semanal	a	partir	de	indicadores	oferecidos	pelo	formador;	

definição	 de	 intervenções	 adequadas,	 alternativas	 às	 que	 forem	 consideradas	 inadequadas;	

planejamento	 de	 situações	 didáticas	 consoantes	 com	 um	 modelo	 teórico	 estudado;	 reflexão	

escrita	sobre	aspectos	estudados,	discutidos	e/ou	observados	em	situação	de	estágio;	participação	

em	 atividades	 de	 simulação;	 estabelecimento	 de	 prioridades	 de	 investimento	 em	 relação	 à	

própria	formação”.		
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15.	SISTEMA	DE	AVALIAÇÃO	DO	PROJETO	DO	CURSO	

	

O	processo	de	avaliação	do	curso	se	dá	mediante	o	acompanhamento	sistemático	

do	 seu	 Projeto	 Pedagógico,	 representando	 uma	 cadeia	 dialética	 ação/reflexão/ação	 sobre	 as	

atividades	 acadêmicas	 e	 científicas	 desenvolvidas	 ao	 longo	 da	 formação	 profissional,	

interrelacionadas	 aos	 contextos	 global,	 regional	 e	 nacional.	 O	 processo	 de	 avaliação	 deve	

nascer,	fortalecer-se,	desenvolver-se	e	renovar-se.	

Deve	ser	assumido	pela	comunidade	e	pelos	gestores	para	que	o	apropriem	em	

suas	ações	administrativas	e	pedagógicas	com	a	participação	da	Comissão	Própria	de	Avaliação	

e	 do	Núcleo	Docente	 Estruturante	 (ANEXO	V).	 Isto	 porque	 tem-se	 a	 noção	 de	 que	 o	 Projeto	

Pedagógico	do	curso	não	tem	seu	valor	condicionado	à	ideia	de	que	possa	ser	encarado	como	

verdade	irrefutável	ou	dogma.	Seu	valor	depende	da	capacidade	de	dar	conta	da	realidade	em	

sua	 constante	 transformação	 e,	 por	 isso,	 deve	 ser	 continuamente	 reformulado,	 superando	

limitações	 e	 interiorizando	 novas	 exigências	 apresentadas	 pelo	 processo	 de	 mudança	 da	

realidade.	

A	 avaliação	 do	 Projeto	 Pedagógico	 deve	 ser	 considerada	 como	 ferramenta	

construtiva	 que	 contribui	 para	 melhorias	 e	 inovações	 e	 que	 permitam	 identificar	

possibilidades,	 orientar,	 justificar,	 escolher	 e	 tomar	decisões.	O	Projeto	Pedagógico	do	Curso	

prevê	uma	sistemática	de	trabalho	com	vistas	à	realização	de	sua	avaliação	 interna	de	 forma	

continuada,	 reavaliando	 como	 processo	 de	 reflexão	 permanente	 sobre	 as	 experiências	

vivenciadas,	os	conhecimentos	disseminados	ao	longo	do	processo	de	formação	profissional	e	a	

interação	entre	o	curso	e	os	contextos	local,	regional	e	nacional.	

Tal	 avaliação	 deverá	 levantar	 a	 coerência	 interna	 entre	 os	 elementos	

constituintes	do	Projeto	e	a	pertinência	da	estrutura	curricular	em	relação	ao	perfil	desejado	e	

o	desempenho	social	do	egresso,	para	possibilitar	que	as	mudanças	se	dêem	de	forma	gradual,	

sistemática	 e	 sistêmica.	 Seus	 resultados	 deverão,	 então,	 subsidiar	 e	 justificar	 as	 alterações	

curriculares,	necessidade	de	recursos	humanos,	aquisição	de	material,	etc.	

Entende-se	 que	 a	 avaliação	 do	 Projeto	 Pedagógico	 do	 Curso	 seja	 processual,	

formativa,	 permanente,	 global,	 conduzida	 de	 forma	 ética,	 viável,	 precisa,	 transparente,	

respeitando	a	pluralidade	de	concepções,	métodos	e	processos	do	 trabalho	acadêmico	com	a	

participação	 da	 comunidade	 interna	 para	 sua	 readequação	 e	 retroalimentação	 para	

fundamentar	 tomada	 de	 decisões	 institucionais	 que	 permitam	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 de	

ensino.	
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16.	COORDENAÇÃO	PEDAGÓGICA	DO	CURSO		
	

O	 Curso	 de	 Graduação	 Licenciatura	 em	 Química	 tem	 uma	 Coordenação,	 que	

deverá	ser	exercida	por	um	profissional	da	área,	com	regime	de	trabalho	integral,	destinando	

20	horas	para	a	administração	e	à	condução	do	curso.		

Exige-se	 como	 requisito	 profissional	 do	 coordenador,	 graduação	 em	 Química,	

com	 pós-graduação	 stricto	 senso.	 Para	 o	 coordenador	 têm-se	 as	 seguintes	 atribuições:	 o	

planejamento	 pedagógico,	 organização,	 direção	 e	 supervisão	 do	 curso,	 identificação	 dos	

problemas	 relacionados	 à	 dinâmica	 das	 disciplinas,	 propondo	 soluções	 compatíveis	 com	 as	

necessidades	 e	 prioridades	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 matriz	 curricular,	 capacidade	 para	

otimizar	o	uso	de	recursos	didático	pedagógicos	disponíveis,	valorizar	o	perfil	de	aptidões	dos	

docentes	no	aproveitamento	dos	mesmos	nas	diversas	disciplinas,	manter	o	vínculo	discente	-	

coordenação	retroalimentado,	capacidade	para	lidar	com	a	diversidade	de	comportamentos	e	

idéias	 dos	 discentes	 de	 modo	 a	 aproveitar	 o	 seu	 potencial	 e	 desenvolver	 empatia	 com	 os	

mesmos,	impondo-lhes	disciplina	com	flexibilidade.	

A	 coordenação	do	 curso	procurando	operacionalizar	de	maneira	mais	 efetiva	 a	

interdisciplinaridade	utiliza-se	de	trabalhos	em	equipe	e	da	gestão	participativa,	superando	as	

deficiências	 do	 currículo	 multidisciplinar,	 onde	 as	 trocas	 são	 apenas	 tangenciais.	 A	 gestão	

participativa	 consiste	 entre	 outros,	 em	 reunir	 os	 professores	 de	 conteúdos	 afins,	 para	

planejarem	em	conjunto	seu	programa,	a	partir	de	um	eixo	comum,	teórico	ou	metodológico.	

	

17.	ORIENTAÇÃO	ACADÊMICA		

	

O	 aluno,	 ao	 matricular-se	 na	 Instituição,	 recebe	 um	 número	 de	 matrícula	

sequencial	 que	 será	 utilizado	 durante	 sua	 vida	 acadêmica,	 inclusive	 quando	 caracterizar-se	

como	egresso.	Para	assuntos	acadêmicos	(acompanhamento	de	notas,	frequências,	matrículas,	

etc),	os	alunos	podem	ser	atendidos	pessoalmente	na	Coordenação	do	Curso	,	Departamento	de	

Educação	Superior	e	Tecnologia	e	no	Departamento	de	Registro	e	Controle	Acadêmico.		

As	 notas	 são	 computadas	 semestralmente,	 e	 as	 frequências	 conforme	 o	

encerramento	da	planilha	de	registro	e	atividades	acadêmicas.	
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18.	MATRIZ	CURRICULAR	DO	CURSO	DE	LICENCIATURA	EM	QUÍMICA	

	

1º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

1I-	Leitura	e	Produção	Textual	 60	h	 04	 NC	

2I-	Informática	Básica	 60	h	 04	 NC	

1NFC	-	Química	Geral	I	 60	h	 04	 NC	

2NFC		-	Química	Geral	Experimental	I	 45	h	 03	 NC	

1EF	-	Educação	Física	I	 30	h	 02	 NC	

1P	-	Metodologia	da	Investigação	Educacional	 45	h	 03	 NC	

2P	-	Psicologia	do	Desenvolvimento	 60	h	 04	 NC	

TOTAL	 360	h	 24	 	

	

2º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

3P	-	Psicologia	da	Aprendizagem	 60	h	 04	 1P	

4P	-Filosofia	da	Educação	 60	h	 04	 NC	

2EF	-	Educação	Física	II	 30	h	 02	 1EF	

3NFC	-	Química	Geral	II	 60	h	 04	 1NFC	

4NFC	–	Quím.	Geral	Experimental	II	 45	h	 03	 2NFC	

5NFC	-	Biologia	Básica	 60	h	 04	 NC	

6NFC	-	Álgebra	linear	e	Geometria	Analítica		 60	h	 04	 NC	

TOTAL	 375	h	 25	 	

	

3º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

3I	-	Inglês	instrumental	 45	h	 03	 NC	

7NFC	-	Física	I	 60	h	 04	 NC	

8NFC	-Cálculo	Diferencial	e	Integral	I	 60	h	 04	 6NFC	
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9NFC	-Química	Inorgânica	I	 60	h	 04	 1NFC	

10NFC	-Quím.	Inorgânica	Experimental	I	 45	h	 03	 2NFC	

11NFC	-Química	Orgânica	I	 60	h	 04	 1NFC	

12NFC	-Química	Orgânica	Experimental	I	 45	h	 03	 2NFC	

TOTAL	 375	h	 25	 	

	

4º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

5P	-Sociologia	da	Educação		 60	h	 04	 4P	

13NFC	-Cálculo	Diferencial	e	Integral	II	 60	h	 04	 8NFC	

14NFC	-Química	Inorgânica	II	 60	h	 04	 9NFC	

15NFC	-Química	Orgânica	II	 60	h	 04	 11NFC	

16NFC	-Química	Orgânica	Experimental	II	 45	h	 03	 12NFC	

17NFC	-Química	Analítica	I	 30	h	 02	 1,9-NFC	

18NFC	-Química	Analítica	Experimental	I	 60	h	 04	 1,9-NFC	

TOTAL	 375	h	 25	 	

	

5º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

6P	-	Política	Educacional	e	Organização	da	

Educação	Básica	

30	h	 02	 2,4-P	

7P	-	Metodologia	da	Pesquisa	Científica	 30	h	 02	 NC	

8P	-	Histórias	das	Ciências	e	da	Educação	 30	h	 02	 NC	

19NFC	-Higiene	e	Segurança	do	Trabalho	 30	h	 02	 NC	

20NFC	-Física	II	 60	h	 04	 7NFC	

21NFC	Físico-Química	I	 60	h	 04	 1-NFC	

22NFC	-Química	Analítica	II	 30	h	 02	 17NFC	

23NFC	-Físico-Química	Experimental	I	 30	h	 02	 2NFC	

24NFC	-	Química	Analítica	Experimental	II	 60	h	 04	 18NFC	

TOTAL	 360	h	 25	 	
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6º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

9P	-	Didática	 45	h	 03	 2,4-P	

1ME	-	Educação	Indígena	 45	h	 03	 NC	

1PP	-	Estágio	Supervisionado	I	 120	h	 08	(02)	 3,9-P	

25NFC	-	Química	do	Estado	Sólido	 30	h	 02	 1,9-NFC	

27NFC	-	Bioquímica	I	 60	h	 04	 11NFC	

28NFC	-	Bioquímica	Experimental	 45	h	 03	 12NFC	

29NFC	-	Físico-Química	II	 60	h	 04	 21NFC	

30NFC	-	Físico-Química	Experimental	II	 45	h	 03	 23NFC	

TOTAL	 450	h	 24	 	

	

7º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

2ME	-	Educação	de	Jovens	e	Adultos	 45	h	 03	 NC	

3ME	-	Educação	Especial	 45	h	 03	 NC	

31NFC	-	Química	Ambiental	 45	h	 03	 1,9-NFC	

32NFC	–	Microbiologia	 45	h	 03	 5,27-NFC	

33NFC	-	Estatística	e	Probabilidade	 60	h	 04	 5NFC	

34NFC	-	Operações	Unitárias	 45	h	 03	 1,9-NFC	

35NFC	-	Desenho	Técnico	 30	h	 02	 1NFC	

1TM	-	Monografia	I	 30	h	 02	 9P	

1PP	-	Estágio	Supervisionado	II	 120	h	 08	(02)	 3,9-P	

TOTAL	 360	h	 25	 	

	

8º	PERÍODO	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

4ME	–	Libras	 45	h	 03	 NC	

36NFC	-	Pedologia		 30	h	 02	 1NFC	
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37NFC	–Ecotoxicologia	 30	h	 02	 31NFC	

38NFC		-Estruturação	de	Laboratórios	 30	h	 02	 34NFC	

39NFC	-	Análise	Instrumental	 45	h	 03	 34NFC	

40NFC	–	Bromatologia	 30	h	 02	 32NFC	

41NFC	–	Optativa	 30	h	 02	 	

26NFC	-	Síntese	Orgânica	 30	h	 02	 16NFC	

2PP	-	Estágio	Supervisionado	III	 165	h	 11	(02)	 1PP	

1TM	-	Monografia	II	 30	h	 02	 1TM	

TOTAL	 315	h	 22	 	

	

OPTATIVAS	

DISCIPLINAS	 CARGA	

HORÁRIA	

CRÉDITOS	 PRÉ-

REQUESITO	

Espanhol	Instrumental	 30	 02	 	

Física	Moderna	Básica	 30	 02	 13,20	–	NFC	

Introdução	as	Propriedades	Quânticas	dos	

Materiais	

30	 02	 15,23,25-NFC	

Introdução	a	Astronomia	e	Gravitação	 30	 02	 20NFC	

Toxicologia	 30	 02	 27,32,37-NFC	

Segurança	Biológica	 30	 02	 27,32-NFC	

Tratamento	de	Água	Residuárias	 30	 02	 31,29-NFC	

Biotecnologia	Ambiental	 30	 02	 31NFC	

Limnologia	 30	 02	 21,31-NFC	

Elaboração	de	Projetos	 30	 02	 7P	
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LEGENDAS		

Disciplinas	 Carga	Horária	Total	

Pedagógicas	(P)	 465	

Instrumentais	(I)	 165	

Modalidades	Educativas	(ME)	 180	

Educação	Física	(EF)	 60	

Prática	Pedagógica	(PP)	 605	

Trabalho	Monográfico	(TM)	 60	

Núcleo	de	Formação	para	o	Ensino	de	Ciências	e	

formação	Específica	(NFC)	

1.935	

Total	 3.470	
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19.	ORGANOGRAMA	
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20.	EMENTÁRIO	DAS	DISCIPLINAS	

	

Educação	de	Jovens	e	Adultos	

A	disciplina	Educação	de	 Jovens	e	Adultos,	na	 interação	com	as	demais	da	área	

pedagógica,	pretende	realizar	um	panorama	histórico	desta	modalidade	de	ensino	tendo	como	

foco	 a	 análise	 da	 participação	 do	 poder	 político	 e	 dos	 movimentos	 sociais	 nas	 políticas	 de	

Educação	 de	 jovens	 e	 adultos	 no	 Brasil	 e,	 em	 particular	 no	 Maranhão,	 avançando	 para	 o	

entendimento	das	novas	tendências	com	base	no	estudo	de	concepções	teórico-metodológicas	

da	 educação	 na	 referida	 faixa	 etária,	 numa	 perspectiva	 de	 educação	 popular	 centrada	 na	

experiência	 sócio-cultural,	 no	 trabalho,	 na	 construção	 de	 conhecimentos	 e	 na	 metodologia	

investigativa.	Para	tanto,	torna-se	necessário	o	conhecimento	das	especificidades	presentes	na	

vida	dos	alunos	a	partir	da	aquisição	dos	conhecimentos	sobre	o	desenvolvimento	humano	e	a	

forma	 como	 cada	 cultura	 caracteriza	 as	 faixas	 etárias	 da	 juventude	 e	 adultice;	 destacando	 a	

influência	da	interação	dos	aspectos	biológicos,	psico-sociais,	culturais,	econômicos	e	políticos	

no	processo	de	aprendizagem.	

REFERÊNCIAS	

HURTADO,	C.	N.	Educar	para	transformar,	Transformar	para	Educar.	Petrópolis,	RJ.	Vozes	

1992.	

GÓES,	M.	De	pé	no	Cão	Também	se	aprende	a	ler,	(1961-1964):	Uma	escola	Democrática.	

São	Paulo:	Cortez	1991.	

PAIVA,	V.	Perspectivas	e	Dilemas	da	educação	Popular.	RJ:	Graal.	1986.	

HADDAD,	 S.;	 DIPIETRO,	 M.	 C.	 Diretrizes	 da	 Política	 Nacional	 de	 Educação	 de	 Jovens	 e	

Adultos:	Consolidação	de	Documentos.	São	Paulo:	CEDI.	1994.	

	HADDAD,	S.;	RIBEIRO,	V.	M.	S.	Pós-Alfabetização	na	América	Latina:	Algumas	reflexões.	 In	

Alfabetização	e	Cidadania:	RAAB.	1994.	

PINTO,	A.	V.	Sete	lições	sobre	Educação	de	Adultos:	São	Paulo:	Cortez,	1997	

TEBEROSKY,	 A	 .	 Lilianatolchinsky.	 Além	 da	 Alfabetização:	 A	 Aprendizagem	 Fonológica,	

Ortográfica,	Textual	e	Matemática.	São	Paulo:	Ática.	1997.	

	

Psicologia	do	Desenvolvimento	

O	 estudo	 da	 Psicologia	 do	 Desenvolvimento	 oportunizará	 o	 estudo	 e	 a	

compreensão	 do	 desenvolvimento	 humano	 e	 suas	 relações	 e	 implicações	 no	 processo	

educativo,	a	partir	de	uma	construção	histórica	da	Ciência	Psicologia	compreendendo	de	forma	
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contextualizada,	 a	 sua	 gênese	 e	 evolução.	 Os	 processos	 de	 desenvolvimento	 do	 ser	 humano	

serão	 abordados	 a	 partir	 do	 confronto	 de	 diferentes	 concepções,	 quais	 sejam:	 Teoria	

Comportamentalista	de	Skinner,	Teoria	Subjetivista	de	Carl	Rogers	e	Teoria	Histórico-Social	de	

Vygotsky.	Além	dessas	concepções,	dar-se-á	destaque	a	Epistemologia	genética	e	sua	forma	de	

explicar	 o	 processo	 de	 desenvolvimento	 cognitivo	 do	 sujeito	 na	 relação	 com	 o	 objeto	 do	

conhecimento.	

A	 importância	 da	 afetividade	 nos	 processos	 humanos	 já	 citados	 será	 objeto	 de	

reflexão	a	partir	das	contribuições	da	Psicanálise	e	do	pensamento	de	Wallon.		

A	 disciplina	 será	 desenvolvida	 por	 meio	 de	 aulas	 expositivo-dialogadas	 e	 da	

discussão	 e	 análise	 de	 situações-problema	 e	 estudos	 de	 caso	 propostos	 pelo	 professor	 e/ou	

pelos	alunos.	As	situações	práticas	deverão	se	constituir	em	ponto	de	partida	para	a	discussão,	

em	 referências	 para	 exploração,	 utilizando-se	 as	 teorias	 em	 estudo	 como	 recurso	 para	 a	

compreensão	do	processo	de	desenvolvimento.	

REFERÊNCIAS	

BEE,	Helen	L..	O	ciclo	vital.	Porto	Alegre:	Artmed,	1997.	656	p.	

COLL,	 César;	 PALACIOS,	 Jesús;	 MARCHESI,	 Alvaro.	 Desenvolvimento	 psicológico	 e	 educação.	

2.ed.	Porto	Alegre:	Artmed,	2004.	3	v.	

ERIKSON,	Erik	Homburger.	O	ciclo	de	vida	completo.	Porto	Alegre:	Artmed,	1998.	111p.	

FREUD,	Sigmund;	STRACHEY,	James.	Três	ensaios	sobre	a	teoria	da	sexualidade.	

Edição	standard	brasileira	das	obras	psicológicas	completas	de	Sigmund	Freud.	Vol.	VIII.	Rio	de	

Janeiro:	Imago,	(1970-1996).	

PAPALIA,	Diane	E.;	OLDS,	 Sally	Wendkos;	 FELDMAN,	Ruth	Duskin.	Desenvolvimento	 humano.	

7.ed.	Porto	Alegre:	Artmed,	2000.	684	p.	

GET,	Jean.	O	nascimento	da	inteligência	na	criança.	4.ed.	Rio	de	Janeiro:	LTC,	1987.	389	p.	

	

Psicologia	da	Aprendizagem	

O	estudo	da	Psicologia	da	Aprendizagem	oportunizará	o	estudo	e	a	compreensão	

da	aprendizagem	humana	e	suas	relações	e	implicações	no	processo	educativo,	a	partir	de	uma	

construção	 histórica	 da	 Ciência	 Psicologia	 compreendendo	 de	 forma	 contextualizada,	 a	 sua	

gênese	e	evolução.	Os	processos	de	desenvolvimento	do	ser	humano	serão	abordados	a	partir	

do	 confronto	 de	 diferentes	 concepções,	 quais	 sejam:	 Teoria	 Comportamentalista	 de	 Skinner,	

Teoria	 Subjetivista	 de	 Carl	 Rogers	 e	 Teoria	 Histórico-Social	 de	 Vygotsky.	 Além	 dessas	
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concepções,	dar-se-á	destaque	a	Epistemologia	genética	e	sua	forma	de	explicar	o	processo	de	

desenvolvimento	cognitivo	do	sujeito	na	relação	com	o	objeto	do	conhecimento.	

A	compreensão	do	processo	de	aprendizagem,	especialmente	no	que	diz	respeito	

à	inter-relação	das	dimensões	afetiva	e	cognitiva	que	o	constituem.	Análise	deste	processo	na	

sua	 relação	 com	 os	 diferentes	 momentos	 evolutivos	 do	 ser	 humano	 e	 na	 perspectiva	 das	

múltiplas	interações	que	o	ensinar	e	o	aprender	implicam.	

A	disciplina	articulará	teoria	e	prática	através	dos	conhecimentos	e	experiências	

educativas,	identificando	os	pressupostos	psicológicos	que	as	respaldam,	ao	mesmo	tempo	em	

que	despertará	nos	 futuros	professores	propostas	alternativas	 inovadoras	a	serem	utilizadas	

em	sua	prática	docente	em	sala	de	aula	e	em	outros	espaços	educativos.	

REFERÊNCIAS	

BECKER,	 Fernando.	 A	 epistemologia	 do	 professor:	 o	 cotidiano	 da	 escola.	 11.	 ed.	 Petrópolis:	

Vozes,	2004.	344	p.	

BIGGE,	Morris	L.	Teorias	da	aprendizagem	para	professores.	São	Paulo:	EPU,	1977.	370	p.	

FERNÁNDEZ,	 Alícia.	 A	 mulher	 escondida	 na	 professora:	 uma	 leitura	 psicopedagógica	 do	 ser	

mulher,	da	corporalidade	e	da	aprendizagem.	Porto	Alegre:	Artmed,	1994.	182	p.	

_______.	O	saber	em	jogo	–	a	psicopedagogia	propiciando	autorias	de	pensamento.	Porto	Alegre:	

Artmed,	2001.	179	p.	

FREIRE,	 Paulo.	Pedagogia	 da	 autonomia:	 saberes	 necessários	 à	 prática	 educativa.	 29.	 ed.	 São	

Paulo:	Paz	e	Terra,	2004.	148	p.	

LA	 TAILLE,	 Yves	 de;	 OLIVEIRA,	 Marta	 Kohl	 de;	 DANTAS,	 Heloysa.	 Piaget,	 Vygotsky,	 Wallon:	

teorias	psicogenéticas	em	discussão.	17.	ed.	São	Paulo:	Summus,	1992.	117	p.	

MORIN,	 Edgar;	 ALMEIDA,	 Maria	 da	 Conceição	 de;	 CARVALHO,	 Edgard	 de	 Assis.	 Educação	 e	

complexidade:	os	sete	saberes	e	outros	ensaios.	São	Paulo:	Cortez,	2002.	102	p.	

PIAGET,	Jean.	O	nascimento	da	inteligência	na	criança.	4.ed.	Rio	de	Janeiro:	LTC,	1987.	389	p.	

VIGOTSKY,	Lev	Semenovich,;	COLE,	Michael.	A	formação	social	da	mente:	o	desenvolvimento	dos	

processos	psicológicos	superiores.	6.	ed.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1998.	191	p.	

	

Educação	Especial	

Na	perspectiva	de	valorizar	o	processo	de	inclusão	como	conquista	da	cidadania,	

a	disciplina	pretende	refletir	de	forma	crítica	questões	ético-politico-educacionais	da	ação	do	

educador	e	de	outros	agentes	sociais	no	processo	de	educação	e	integração	desses	indivíduos.	

Nesse	 sentido,	 realizar-se-á,	 de	 forma	 interdisciplinar,	 o	 estudo	 dos	 fundamentos	 filosóficos,	
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históricos,	 sociais	 e	 psico-pedagógicos	 que	 norteiam	 o	 atendimento	 educacional	 às	 pessoas	

portadoras	 de	 necessidades	 educativas	 especiais,	 possibilitando	 assim	 elementos	 que	

favoreçam	a	intervenção	dos	alunos	na	realidade	escolar.	

REFERÊNCIAS	

ARANHA,	M.	S.	F.	A	inclusão	da	criança	com	deficiência.	Criança	Especial.	São	Paulo:	Roca,	

1995.	

CARVALHO,	R.	E	.	A	nova	LDB	e	a	Educação	Especial.	Rio	de	Janeiro,	WA,	1998.	

FONSECA,	V.	da.	Introdução	às	Dificuldades	de	Aprendizagem.	Porto	Alegre:	Artes	Médicas,	

1995.	

GAUDERER,	 C.	Autismo	 e	 outros	 atrasos	 do	 Desenvolvimento	 –	 Guia	 prático	 para	 pais	 e	

profissionais.	2	ed.	Rio	de	Janeiro:	Editora	REVINTER,	1997.	

GARDNER,	H.	Inteligências	múltiplas:	a	teoria	na	prática.	Porto	Alegre:	ARTMED,	2000.	

MAZZOTTA,	M.	 J.	S.	Educação	especial	no	Brasil:	história	e	política	pública.	São	Paulo:	Cortes,	

1996.	208p.	5ex.		

MIZUKAMI,	M.	 da	 G.	 N.	 Formação	 de	 professores,	 práticas	 pedagógicas	 e	 escola.	 São	 Carlos:	

Edufscar,	2002.	350p.	2.	ex.		

	

Filosofia	da	Educação		

Priorizando	uma	metodologia	que	possibilite	a	relação	teoria	e	prática	de	modo	

mais	 efetivo,	 a	 disciplina	 visa	 realizar	 exercício	 da	 reflexão	 acerca	 dos	 conhecimentos	 de	

Filosofia,	Educação,	Ideologia	e	Cultura,	possibilitando	o	entendimento	das	relações	existentes	

entre	estas	categorias,	demonstrando	através	do	contexto	histórico	os	fatores	que	determinam	

o	desenvolvimento	do	processo	educacional,	com	base	nos	interesses	sócio-culturais,	políticos	

e	econômicos	evidenciados	na	sociedade.	

REFERÊNCIAS	

ARANHA,	 M.	 L.	 de	 A	 &	 MARTINS,	 M.	 H.	 P.	 Filosofando:	 Introdução	 à	 filosofia.	 São	 Paulo:	

Moderna,	1996.	

GADOTTI,	M	.	Pensamento	Pedagógico.	Brasileiro,	São	Paulo:	Ática	1994.	

RIBEIRO,	M.	L.	S.	–	História	da	Educação	Brasileira.	A	organização	Escolar.Campinas	–	SP/	

Autores	Associados,	1995.	

__________________.	Tema	de	filosofia.	São	Paulo:	Moderna,	1992.	

BRANDÃO,	C.	R.	O	que	é	educação.	São	Paulo:	Brasiliense,	1990.	

PRADO	Jr.,	C.	O	que	é	filosofia.	São	Paulo:	Brasiliense,	1990.	
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RODRIGUES,	N.	Lições	do	Príncipe	e	outra	lições.	São	Paulo:	Cortez,	1987.	

	

Didática	

A	disciplina	pretende	contribuir	para	a	formação	do	professor	mediante	o	exame	

das	especificidades	do	trabalho	docente-pedagógico	no	contexto	escolar.	Para	tanto,	propõe:	a	

análise	 e	 contextualização	 da	 organização	 do	 processo	 ensino-aprendizagem	 em	 articulação	

com	 as	 diversas	 correntes	 filosóficas	 e	 tendências	 pedagógicas;	 a	 discussão	 do	 processo	

ensino-aprendizagem	 e	 dos	 componentes	 básicos	 que	 garantem	 a	 sua	 organização	 e	

funcionamento,	 bem	 como	 seus	 reflexos	 no	 cotidiano	 da	 sala	 de	 aula.	 A	 pedagogia	

interdisciplinar	 deve	 nortear	 o	 processo	 de	 desenvolvimento	 da	 disciplina,	 tanto	 como	

elemento	de	reflexão	teórica	como	metodológica,	estabelecendo	o	elo	entre	teoria	e	prática.	O	

planejamento	 educacional	 e	 em	especial	 o	 de	 ensino	busca	na	 dinamicidade	 e	 criatividade	 a	

possibilidade	 de	 construir	 propostas	 inovadoras	 que	 contemplem	 um	 fazer	 pedagógico	

interdisciplinar	 e	 contextualizado.	 Nesta	 perspectiva,	 as	 competências	 constituem	 o	 foco	 da	

formação.	

REFERÊNCIAS	

CANDAL,	V.	M	.	A	Didática	em	Questão.	Petrópolis-	RJ:	Vozes,	1998.	

_________.	Rumo	a	uma	nova	didática.	Petrópolis-	RJ:	Vozes,	1998.	

CUNHA,	M.	I.	O	bom	professor	e	sua	prática.	São	Paulo:	Papirus,	1995.	

DEMO,	P.	Avaliação	Qualitativa.	 São	Paulo:	Autores	Associados.	1995	 (Coleção	Polêmica	do	

nosso	tempo).	

FARIA,	A.	L.	Ideologia	no	livro	didático.	São	Paulo:	Cortês,	1987.	

________.Práticas	Interdisciplinares	na	Escola.	São	Paulo:	Cortês.	1993.	

FREITAS,	 L.	 C.	 Crítica	 da	 organização	 do	 trabalho	 pedagógica	 e	 da	 didática.	 São	 Paulo:	

Papirus,	1995.	

GIL,	A.	C.	Metodologia	do	Ensino	Superior.	São	Paulo:	Atlas,	1994.	

HAIDT,	R.	C,	C.	Curso	de	didática	geral.	São	Paulo:	Ática,	1994.	

LIBÂNIO,	 J.	 C.	Democratização	da	escola	pública:	 a	Pedagogia	 critico-social	dos	 conteúdos.	

São	Paulo:	Loyola,	1989.		

________________.	Didática.	São	Paulo:	Cortez,	1990.	

MIZUKAMI,	M.	G.	E.	Ensino:	as	abordagens	do	processo.	São	Paulo:	EPU,	1986.	

OLIVEIRA,	M.	 R.	 N.	 S.	 (org.).	A	 reconstrução	da	didática:	 elementos	 teórico-metodológicos.	

São	Paulo:	Papirus,	1993.	
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__________.	Didática:	ruptura,	compromisso	e	pesquisa.	São	Paulo:	Papirus,	1993.	

SAVIANI,	D	.	Escola	e	democracia.	São	Paulo:	Cortez,	1994.	

SAUL,	A.	M.	Avaliação	emancipatória.	São	Paulo:	Cortez,	1998.	

VASCONCELOS,	C.	S.	Planejamento:	plano	de	ensino-aprendizagem.	São	Paulo:	Libertad,	1995.	

VEIGA,	I.	P.	A.	Repensando	a	didática.	São	Paulo:	Papirus,	1986.	

____________,	A	prática	pedagógica	do	professor	de	didática.	São	Paulo:	Papirus,	1986.	

ZABALA,	A.	A	prática	educativa:	como	ensinar.	Porto	Alegre	–	Artes.	

	

Leitura	e	Produção	Textual	

O	estudo	desse	componente	curricular	visa	proporcionar	aos	alunos	a	ampliação	

dos	 saberes	 lingüísticos	 na	 modalidade	 oral	 e	 escrita,	 necessários	 tanto	 a	 sua	 prática	

pedagógica	 quanto	 a	 sua	 participação	 social.	 A	 ampliação	 dos	 conhecimentos	 lingüísticos,	

relacionados	 principalmente	à	 prática	 de	 leitura	 e	 de	 produção	 textual,	 tomando-se	 como	

unidade	lingüística	o	texto,		possibilitará	que	o	aluno		assuma	uma	postura	ética	e	responsável	

enquanto	usuário	da	língua	materna.	

O	 trabalho	 pedagógico	 centrado	 nessa	 perspectiva	 reforça	 uma	 proposta	 de	

ensino	 e	 de	 aprendizagem	 capaz	 de	 capacitar	 o		 aluno	à	 mobilizar	 recurso	

cognitivos(conhecimentos	 e	 habilidades),	 valores,	 atitudes	 e	 comportamentos	 necessários	à	

	produção	 e	 compreensão	 de	 significados	 inerentes	 à	 área	 de	 Química,	 tais	 como:elaborar	

explicações	dos	fenômenos	químicos	,	interpretar	enunciados	e	proceder		a	análise	critica	das	

informações		de	forma	mais	eficiente.	

REFERÊNCIAS	

CIPRO	NETO	P.;	INFANTE	U.	Gramática	da	Língua	Portuguesa.	Editora	Moderna.	

DE	NICOLA	J.	Língua,	Literatura	e	Produção	de	Textos	-	Volume	1.	Editora	Scipione.	

INFANTE	U,	Textos:	Leituras	e	Escritas,	Ed.	Scipione,	Volume	Único	

GUEDES	P.;	MORENO	C.	Curso	Básico	de	Redação.	

FIORIN/	PLATÃO.	LIÇÕES	DE	TEXTOS:	LEITURA	E	REDAÇÃO.	

	

Política	Educacional	e	Organização	da	Educação	Básica	

A	 disciplina	 propõe	 realizar,	 com	 um	 tratamento	 contextualizado	 e	

interdisciplinar,	a	análise	critica	do	processo	histórico	e	elaboração	das	políticas	educacionais,	

a	partir	da	década	de	30	até	os	dias	atuais,	a	reflexão	sobre	o	processo	de	contextualização	e	a	

organização	da	Nova	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional,	bem	como	a	discussão	
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das	 diretrizes	 e	 bases	 que	 orientam	 a	 organização	 e	 funcionamento	 do	 sistema	 educacional	

brasileiro,	 evidenciando	 as	 diretrizes	 e	 parâmetros	 curriculares	 nacionais	 que	 fornecem	 as	

bases	para	a	estruturação	do	processo	didático	do	Ensino	Fundamental	e	Médio,	no	contexto	

nacional	e	maranhense.	

REFERÊNCIAS	

AZEVEDO.J.	M.	L.	A	educação	como	política	Publica.	Ed.	Associados.	

BRASIL.	MEC.	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	1996.		

FÁVERO.	 O.	 A	 Educação	 nas	 constituintes	 Brasileiras	 1823-1988.	 São	 Paulo:	 Autores	

Associados,	2001.	

SAVIANI.	R.	.	Política	e	Educação	no	Brasil	–	3ª	ed.	São	Paulo:	Autores	Associados.	

SILVA,	 M.	 A.	 Intervenção	 e	 consentimento:	 a	 política	 educacional	 do	 Banco	 mundial.	 São	

Paulo:	Editora	Autores	Associados,	2002.	

WEBER.	S.	O	professorado	e	o	papel	da	Educação	na	Sociedade.	Ed.	Papirus.	

	

Sociologia	da	Educação	

De	modo	interdisciplinar	e	contextualizado,	a	disciplina	focaliza	as	contribuições	

sociológicas	 para	 o	 estudo	 do	 processo	 educativo.	 Para	 tanto,	 analisa	 a	 evolução	 do	

pensamento	sociológico	face	as	correntes	que	colaboraram	para	a	sistematização	da	sociologia	

enquanto	 ciência,	 resgatando	 os	 enfoques	 teóricos,	 e	 seus	 respectivos	 autores.	 Visa	

compreender	 também	 a	 relação	 entre	 educação	 e	 sociedade,	 percebendo	 a	 escola	 enquanto	

instituição	social,	discutindo	as	teorias	que	explicam	a	função	reprodutora	ou	transformadora	

do	 processo	 educativo	 escolar.	 O	 conjunto	 dos	 assuntos	 será	 trabalhado	 fomentando-se	 a	

pesquisa,	 possibilitando	 ao	 aluno	 enquanto	 sujeito	 do	 processo,	 observar,	 investigar,	

compreender	e	intervir	na	realidade	educativa	e	social	em	que	se	acha	inserido.	

REFERÊNCIAS	

BOTTOMORE,	T.	B.	Introdução	à	Sociologia.	Rio	de	Janeiro:	Zahar,	1997.	

GUARESCHI,	P	.	A	Sociologia	Crítica:	Alternativas	de	Mudanças.	Porto	Alegre.	1996.	

BRANDÃO.	C.	R.	O	Que	é	Educação.	São	Paulo:	Brasiliense,	1998.	

COSTA.	M.	C	.	C.	Sociologia:	Introdução	à	Ciência	da	Sociedade.	São	Paulo:	Moderna,	1998.	

CUNHA,	L.	A	.	Educação	e	Desenvolvimento	Social	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Francisco	Alves,	

1998.	

FERREIRA,	R.	M.	Sociologia	da	Educação.	São	Paulo:	Moderna,	1997.	

FREITAG,	B.	Escola,	Estado	e	Sociedade.	São	Paulo:	Moraes,	1996.	
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LAKATOS,	E.	M.	Sociologia	Geral.	São	Paulo:	Moraes,	1996.	

MARTINS,	C.B.	O	Que	é	Sociologia.	São	Paulo:	Brasiliense,	1998.	

MEKSENAS,	Paulo.	Sociologia	da	Educação.	São	Paulo:	Loyola,	1997.	

OLIVEIRA,	P.	S.	de.	Introdução	à	Sociologia	da	Educação.	São	Paulo:	Ática,	1998.	

	

Educação	Indígena	

Esta	disciplina	se	propõe	realizar	um	resgate	da	história	brasileira	valorizando	a	

diversidade	sócio-cultural,	tendo	em	vista	o	preceito	constitucional	que	defende	o	respeito	às	

diferenças	 oriundas	 da	 variedade	 de	 grupos	 étnicos,	 com	 saberes,	 culturas	 e	 sistema	

lingüístico	 específicos.	 A	 referida	 valorização	 dar-se-á	 mediante	 o	 conhecimento	 das	

concepções	 de	 homem	 e	 mundo	 que	 norteiam	 as	 formas	 de	 organização	 social,	 política,	

cultural,	econômica	e	religiosa	dos	povos	 indígenas.	Sem	esquecer-se	de	analisar	 também	os	

fatores	 determinantes	 para	 os	 principais	 problemas	 enfrentados	 por	 esta	 coletividade,	

concernentes	 a	 demarcação	 e	 garantia	 dos	 seus	 territórios.	 Para	 tanto,	 será	 utilizada	 uma	

metodologia	pautada	na	reflexão	e	análise	de	situações	diversas,	sustentada	em	um	conjunto	

de	saberes	que	possibilitem	a	efetivação	dos	objetivos	na	disciplina.	

	

REFERÊNCIAS	

SILVA,	 A.	 L.	 &	 GRUPIONI,	 L.	 D.	 B.	 A	 Temática	 Indígena	 na	 Escola:	 novos	 subsídios	 para	

professores	de	1o.	e	2º.	grau.		

CAPACLA,	M.	V.	O	Debate	sobre	Educação	Indígena	no	Brasil	(1975	-	1995):	-	resenhas	de	

teses	e	livros	

FERREIRA,	M.	K.	Com	Quantos	Paus	se	Faz	uma	Canoa:	a	matemática	na	vida	cotidiana	e	na	

experiência	escolar	indígena.		

SILVA,	 A.	 L	 &	 Ferreira,	 M.	 K.	 (org.).	 Práticas	 pedagógicas	 na	 escola	 indígena.	 São	 Paulo:	

Fapesp,	Global,	Mari,	2001.	

MONTE,	 N.	 Escolas	 da	 floresta:	 entre	 o	 passado	 oral	 e	 o	 presente	 letrado.	 Rio	 de	 Janeiro:	

Multiletra,	1996.	

Referenciais	para	implantação	de	programas	de	formação	de	professores	indígenas	nos	

sistemas	estaduais	de	ensino.	Brasília:	MEC,	2001,	mimeo.	

MIYUI,	 S.	 Organização	 dos	 Professores	 Indígenas	 do	 Acre:	 história	 dos	 antigos.	 Belo	

Horizonte:	Ed.	UFMG,	2000.	

	



 56 

Metodologia	da	Investigação	Educacional	

A	disciplina	pretende	discutir	os	tipos	de	conhecimento,	a	relação	existente	entre	

eles	 e	 a	 contribuição	 dos	 mesmos	 no	 processo	 de	 construção	 do	 saber,	 destacando	 os	

principais	tipos	de	pesquisa,	com	seus	respectivos	aspectos	lógicos	e	práticos	que	possibilitam	

o	 desenvolvimento	 do	 trabalho	 científico,	 bem	 como,	 a	 apropriação	 dos	 elementos	 teóricos	

para	 a	 elaboração	 de	 projetos	 de	 pesquisa,	 através	 de	 uma	 metodologia	 que	 permita	 aos	

discentes	 a	 compreensão	 do	 processo	 de	 produção	 nas	 ciências	 através	 da	 discussão,	 da	

observação,	 da	 investigação,	 da	 compreensão	 e	 da	 intervenção	 na	 realidade.	 É	 fundamental	

que	o	professor	em	formação	conheça,	compreenda	e	saiba	utilizar	a	pesquisa	científica	como	

um	 recurso	 do	 qual	 deverá	 lançar	 mão	 permanentemente	 em	 sua	 atuação	 futura	 como	

profissional,	devendo,	portanto	dominar	as	etapas	de	execução	da	pesquisa	educacional	e	da	

prática	 da	 pesquisa	 na	 educação.	 	 Compreenda	 a	 pesquisa	 como	 princípio	 científico	 e	

educativo.	

REFERÊNCIAS	

FREIRE-M.	N.	A	ciência	por	dentro.	Petrópolis:	Vozes,	1991.	

REGES,	M.	F.	Filosofia	da	Ciência	e	da	Tecnologia.	5	ed..Campinas:	Papirus,	1998.	

WEIL,	P.	D’AMBRÓSIO,	VI	C.;	R.	Rumo	a	nova	transdisciplinaridade.	São	Paulo:	Sumus,	1993.	

DEMO,	P.	Pesquisa	–	Princípio	Científico	e	Educativo.	São	Paulo:	Cortez,	1991.	

ARBIERE,	J.	C.	Produção	e	Transferência	de	Tecnologia.	São	Paulo:	Ática,	1990.	

LEVY,	P.	As	tecnologias	da	inteligência.	Rio	de	Janeiro:	34	1993.	

KREMER,	 G.	 M.	 Métodos	 e	 Técnicas	 de	 Pesquisa.	 In	 Curso	 de	 Mestrado	 em	 Ciência	 da	

Informação.	Belo	Horizonte:			EB/UFMG,	1992.	

LAKATOS,	 E.	 M.;	 MARCONI,	 M.	 de.	 	Metodologia	 do	 trabalho	 Científico.	 3ª	 Ed.	 São	 Paulo:	

Atlas,	1991.	

	

Prática	Educativa	e	Estágio	Supervisionado	(I,	II	e	III)	

O	 desenvolvimento	 da	 Prática	 Pedagógica	 se	 dará	 de	 forma	 processual,	

aprofundando-se	em	cada	período.	Inicialmente	ela	se	desenvolverá	transversalmente,	ou	seja,	

vivenciada	no	interior	dos	componentes	curriculares	até	a	metade	do	curso.	Nesta	perspectiva,	

os	componentes	curriculares	que	integram	os	quatro	núcleos	da	formação	se	articularão	com	

as	questões	específicas	da	prática	docente,	de	forma	simulada,	problematizada	ou	vivenciada,	

em	 torno	 das	 situações	 e	 problemas	 relativos	 ao	 processo	 educativo	 global,	 em	 diferentes	

momentos	 e	 espaços	 curriculares,	 de	 modo	 a	 formar	 competências	 e	 atitudes	 próprias	 da	
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prática	pedagógica.	O	estágio	supervisionado	se	concretizará	nas	escolas	de	educação	básica	

oportunizando	aos	professores	em	formação	experiências	concretas	em	torno	da	educação	de	

crianças	e	jovens;	a	maneira	como	se	aprende	e	como	se	ensina	nas	escolas,	possibilitando	uma	

comparação	 com	 os	 saberes	 assimilados	 na	 formação	 e	 a	 prática	 pedagógica	 real	 e	 a	 sua	

intervenção	 de	 forma	 crítica	 e	 construtiva	 nessa	 realidade.	 	 As	 experiências	 pessoais	 e	

profissionais	acumuladas	pelo	professor-estagiário	 serão	 igualmente	valorizadas	e	utilizadas	

como	objeto	de	ensino	e	aprendizagem	no	processo	formador.	

REFERÊNCIAS	

CUNHA,	M.	I.	O	bom	professor	e	sua	prática.	5ª	ed.	Campinas,	SP,	1995.	

FAZENDA,	I.	Práticas	Interdisciplinares	na	escola	–	São	Paulo,	1993.	

LUÚDKE,	M.	e	A.	Pesquisa	em	educação:	Abordagens	qualitativas	crítico-social	dos	conteúdos.	

EPU-1986.Marli	E.D.	A.,		

MARTINS,	M.	A.	V.	O	professor	como	agente	político.São	Paulo:	Cortez,	1991.	

VASCOCELOS,	 C.S.	 Avaliação:	 Concepção	 dialético-libertadora	 do	 processo	 de	 avaliação	

escolar.	S.	Paulo;	Libertad,	1994.	

____________	Construção	do	conhecimento	em	sala	de	aula.	S.	Paulo:	Libertad,	1995.	

VEIGA,	I.	passos	Alencar	castro.	Téc.	de	Ensino:	Porque	não?.	São	Paulo:	Papirus,	1995.	

	

Inglês	Instrumental	

A	língua	inglesa	esta	 inclusa	no	rol	das	disciplinas	do	Curso	de	Licenciatura	em	

Química	como	uma	necessidade	de	aperfeiçoamento	da	 formação	do	 futuro	profissional,	que	

precisa	dominar	pelo	menos	a	habilidades	da	leitura	em	Inglês,	em	função	da	vasta	publicação	

de	livros,	periódicos,	manuais	de	instrução	nesse	idioma.	

As	 línguas	 estrangeiras,	 que	 por	 muitas	 vezes	 foram	 consideradas	 como	

disciplinas	 pouco	 relevantes,	 adquirem	 agora	 a	 configuração	 de	 disciplina	 tão	 importante	

como	qualquer	outra	do	currículo,	propiciando	a	integração	do	aluno	num	mundo	globalizado,	

tendo	 o	 professor	 que	 garantir	 a	 sua	 utilização	 em	 situações	 reais	 do	 estudo	 e	 trabalho	

profissional,	 pois	 os	 alunos	 necessitam	 de	 constantes	 atualizações	 do	 processo	 técnico-

científico	na	sua	área	específica	de	conhecimento.	

Em	 todo	 o	 trabalho	 pedagógico	 com	 vista	 à	 leitura	 e	 interpretação	 de	 textos	

serão	 utilizados	 bibliografias	 e	 textos	 da	 área	 de	 Química,	 bem	 como	 de	 áreas	 afins,	

respeitados	os	princípios	da	profissionalização	e	da	contextualização	do	trabalho	pedagógico.	
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REFERÊNCIAS	

AMOS,	E.;	PRESCHER,	E.	Coleção	Base	de	Inglês-	Graded	English-	2°	Edição:	Editora	Moderna.	

	

Informática	Básica	

Os	 estudos	 neste	 componente	 possibilitarão	 aos	 futuros	 professores	 adquirir	

conhecimentos	 teóricos	 básicos	 sobre	 informática	 e	 as	 novas	 tecnologias	 de	 informação	

aplicados	 na	 educação;	 utilizar	 técnicas	 e	 estratégias	 de	 aprendizagem,	 auxiliados	 pelos	

recursos	 das	 novas	 tecnologias.	 A	 metodologia	 de	 trabalho	 na	 disciplina	 prevê	 ainda	 a	

formação	 de	 competências	 relacionadas	 com	 a	 produção	 de	 estratégias	 de	 aprendizagem.	

Considerando	o	valor	dessa	 ferramenta	na	exploração	dos	conteúdos	de	ensino	na	Educação	

Básica	serão	discutidas	questões	como	a	ética	no	uso	das	tecnologias	digitais,	a	interatividade	

sujeito-máquina,	 a	 utilização	 de	 programas	 de	 computador,	 processamento	 de	 textos	 e	

apresentações,	 de	 modo	 a	 oferecer	 aos	 docentes	 inúmeras	 possibilidades	 de	 ensino	 e	

aprendizagem.	

REFERÊNCIAS	

ALCALDE,	E.	L.	Informática	Básica.	São	Paulo:	Makron	Books,1991.	

CHIQUETTO,	M.	 J.	Microcomputadores	Conceito	e	Aplicações.	 São	Paulo:	Editora	Scipione,	

1989.	

GUIMARÃES,	 A.M.	 e	 LAGES,	 N.A.C.	 Introdução	 à	 Ciência	 da	 Computação.	 Rio	 de	 Janeiro:	

Livros	Técnicos	e	Científicos	S.A,	1984.	

MEIRELLES,	 F,	 de	 S.	 Informática:	 Novas	 Aplicações	 com	 Microcomputadores.	 São	 Paulo:	

Makron	Books,	1988.	

RIOS,	E.	Processamento	de	Dados	e	Informática:	conceitos	básicos.	São	Paulo:	Editora	Ática,	

1990.	

SILVA,	N.	P.	da.	Processamento	de	Dados:	Auto-Explicativo.	São	Paulo:	Editora	Érica,	1997.	

VELLOSO,	F.	C.	Informática:	Conceitos	Básicos.	2.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Campus,	1994.	

	

Física	I	

Esta	disciplina	irá	discutir	as	questões	do	Movimento	Unidimensional,	Vetores	e	

Movimento	 Bidimensional,	 Leis	 de	 Newton,	 Referenciais	 Não	 Inerciais,	 Trabalho	 e	 Energia,	

Rotação	 de	 uma	 Partícula,	 Conservacão	 do	 Momento	 Linear	 de	 um	 Sistema	 de	 Partículas,	

Conservação	do	Momento	Angular	de	um	Sistema	de	Partículas	e		Dinâmica	de	Corpos	Rígidos	
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REFERÊNCIAS	

HALLIDAY,	D.,	 RESNICK,	R.;	WALKER,	 J.	Fundamentos	de	Física.	Ed.	 John	Wiley	&	 Sons,	 4a	

edição,		Inc.		

NUSSENZVEIG,	H.	M.	Curso	de	Física	Básica	(	1	-	Mecânica	).		Editora	Edgard	Blücher	Ltda.		

	

Física	II		

A	 disciplina	 de	 Física	 II	 irá	 mostrar	 a	 importância	 do	 Movimento	 periódico,	 da	

Mecânica	 dos	 fluidos,	 da	 Temperatura	 e	 calor,	 das	 Propriedades	 térmicas	 da	 matéria,	 da	

Primeira	Lei	da	Termodinâmica,	da	Segunda	Lei	da	Termodinâmica,	de	Ondas	mecânicas,	da	

Interferência	de	ondas	e	modos	normais	e	do	Som	e	audição.		

	REFERÊNCIAS	

HALLIDAY,	D.,	 RESNICK,	R.;	WALKER,	 J.	Fundamentos	de	Física.	Ed.	 John	Wiley	&	 Sons,	 4a	

edição,		Inc.		

NUSSENZVEIG,	H.	M.	Curso	de	Física	Básica	(2	-	Fluidos,	Oscilações	e	Ondas,	Calor).	Editora	

Edgard	Blücher	Ltda.		

	

Química	Geral	I	e	Experimental	

A	disciplina	 irá	articular	 teoria	e	prática	através	dos	conhecimento	 	 	 e	Conceitos	

Fundamentais	 da	 Química.	 Estrutura	 da	 Matéria.	 Química	 Nuclear.	 Periodicidade	 Química:	

propriedades	 atômicas	 e	 tendências	 periódicas.	 Ligação	 Química:	 ligação	 covalente,	 ligação	

iônica,	 ligação	metálica,	 forças	 fracas.	 Forças	 Intermoleculares.	 Fundamentos	 de	 Química	 de	

coordenação.	

REFERÊNCIAS	

Kotz,	T.;	Química	e	Reações	Químicas,	Volume	I,	Ed.	Ltc,	3°	Edição,	1998.	

Gaspar,	A.;	Experiências	de	Ciências,	Editora	Ática,	1999,	São	Paulo.	

Gepeq;	Interações	e	Transformações	-	Livro	De	Laboratório,	Modulo	I	E	Ii..	

	

Química	Geral	II	e	Experimenta	II	

Equilíbrio	químico,	cinética	química,	Eletroquímica,	Termoquímica	e	gases.	

REFERÊNCIAS	
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Gepeq;	Interações	E	Transformações	-	Livro	De	Laboratório,	Modulo	I	E	Ii.	

MAHAN,	Bruce		M.		&		MYERS,		Rollie		J.	Química:	um		curso		universitário.	quarta	edição,	São	

Paulo	–	SP,	editora	Edgard	Blücher,	1995.		

RUSSELL,	John	B.	Química	Geral	-	volume	2,	segunda	edição,	São	Paulo	–	SP,	editora	Mc	Graw	

Hill,	1994.	

LINGUANOTO,	Maria	&	UTIMURA,	 Teruko.	Química	 -	 volume	único,	 São	 Paulo,	 editora	 FTD,	

1998.	

ATKINS,	P.	&	JONES,	L.;	Princípios	de	Química,	Porto	Alegre	-	RS,	Ed.	Bookman,	2001.	

BRADY,	 J.	 E.;	 HUMISTON,	 G.	 E.;	Química	Geral	 -	 volume	 2,	 Rio	 de	 Janeiro	 -	 RJ,	 Editora	 LTC,	

1996.	

Apostila	De	Prática	De		Química	Experimental		II,	Cefet-Ma,	2000.	

CISCATO,	Carlos	Alberto	Mattoso.	Química.	Cortez	Editora.1990.	São	Paulo.	

GASPAR	,	Alberto.	Experiências	de	Ciências.	Editora	Ática.1999.	São	Paulo.	

CRUZ,	Roque.	Experimentos	de	Química	Em	Micro	Escala.	Editora	Scipione.	1995.	São	Paulo.	

	

Química	Analítica	Qualitativa	

Fornecer	 aos	 alunos	 uma	 introdução	 sobre	 a	 química	 analítica	 qualitativa.	

Conceitos	básicos	de	equilíbrios	químicos,	equilíbrios	Ácido-Base,	Precipitação,	Complexação	e	

Óxido-Redução,	 discutindo	 quanto	 à	 reversibilidade	 das	 reações	 e	 o	 deslocamento	 de	

equilíbrios	e	aplicando	esses	conceitos	à	análise	química.	

REFERÊNCIAS	

VOGEL,	A.	I.;	Química	Analítica	Qualitativa.	Editora	Mestre	Jou,	São	Paulo,	1981.		

BACCAN,	N.;	Introdução	à	Semi-micro	Análise	Qualitativa.	Editora	da	Unicamp,	1994.	

	

Química	Analítica	Qualitativa	Experimental	

		 	 Apresentar	informações	sobre	as	maneiras	adequadas	de	descarte	de	resíduos	de	

laboratório.	 Aplicação	 dos	 conceitos	 de	 equilíbrio	 e	 de	 técnicas	 de	 análise	 qualitativa	 na	

separação	e	identificação	de	cátions	e	ânions.		

REFERÊNCIAS	

VOGEL,	A.	I.;	Química	Analítica	Qualitativa.	Editora	Mestre	Jou,	São	Paulo,	1981.		

BACCAN,	N.;	Introdução	à	Semi-micro	Análise	Qualitativa.	Editora	da	Unicamp,	1994.	

WISMER,	 R.	 K.;	 Qualitative	 Analysis	 Wiltr	 Ionic	 	 Equilibrium,	 Macmillan	 Publishing	

Company,	New	York,	1991.	
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KING,	E.;	Ionic	Reactions	And	Separations	Experiments	 in	Qualitative	Analysis.	Hancient	

Brace	Iovanorich	Inc.,	New	York,	1993.	

SANTOS,	 T.	 C.	 R,	 et.	 al.;	Experimentos	 de	 Química	 Analítica	 Qualitativa.	 UFMA,	 São	 Luís,	

2000.	

	

Química	Analítica	Quantitativa	

Esta	 disciplina	 irá	 discutir	 as	 questões	 da	 análise	 química	 quantitativa.	

Amostragem	e	preparação	de	amostras	para	análises.	Erros	e	tratamentos	de	dados	analíticos.	

Natureza	física	dos	precipitados.	Gravimetria.	Volumetria	de	neutralização,	de	precipitação,	de	

óxido-redução	e	de	complexometria.		

REFERÊNCIAS	

VOGEL,	A.	I.;	Química	Analítica	Qualitativa.	Editora	Mestre	Jou,	São	Paulo,	1981.		

BACCAN,	N.;	Introdução	à	Semi-micro	Análise	Qualitativa.	Editora	da	Unicamp,	1994.	

WISMER,	 R.	 K.;	 Qualitative	 Analysis	 Wiltr	 Ionic	 	 Equilibrium,	 Macmillan	 Publishing	

Company,	New	York,	1991.	

KING,	E.;	Ionic	Reactions	And	Separations	Experiments	 in	Qualitative	Analysis.	Hancient	

Brace	Iovanorich	Inc.,	New	York,	1993.	

SANTOS,	 T.	 C.	 R,	 et.	 al.;	Experimentos	 de	 Química	 Analítica	 Qualitativa.	 UFMA,	 São	 Luís,	

2000.	

	

Química	Analítica	Quantitativa	Experimental	

Apresenta	 ao	 aluno	 os	 princípios	 da	 análise	 quantitativa,	 abordando	 os	

fundamentos	práticos	dos	métodos	gravimétricos	e	volumétricos.	Sendo	discutidos	exemplos	

típicos	de	ácido-base,	óxido-redução,	 formação	de	precipitados	e	complexos	para	a	utilização	

em	amostras	reais.	

REFERÊNCIAS	

BACCAN,	 N.	 et.	 al.;	Química	 Analítica	 Quantitativa	 Elementar.	 Editora	 Edgard	 Blücher,	 3ª	

edição,	São	Paulo,	2001.	

OHWEILER,	O.	A.;	Química	Analítica	Quantitativa.	Editora	Livros	Técnicos	e	Científicos	Ltda,	

Rio	de	Janeiro,	volumes	1	e	2,	l981.	

SKOOG,	D.	 et.	 al.;	Analytical	 Chemistry	 and	 Introduction.	 Editora	 Samdus	Golden	 Sinbrust	

Series,	Flórida,	1990.	
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SANTOS,	T.	C.	R	et.	al.;	Experimentos	de	Química	Analítica	Quantitativa		Editora	UFMA,	São	

Luís,	2000.	

	

Análise	Instrumental	

Mostrar	 aos	 alunos	 algumas	 técnicas	 de	 caracterização	 física	 e	 química	 de	

amostras	 com	 ênfase	 na	 preparação	 da	 amostra	 para	 a	 análise,	 interferentes,	 limitações,	

vantagens	e	aplicação	das	diversas	técnicas	analíticas.	

REFERÊNCIAS	

	

	Química	Ambiental	

Fornecer	 ao	 aluno	 uma	 Introdução	 à	 Química	 Ambiental.	 Ciclos	 biogeoquímicos.	

Água:	 usos,	 características	 e	 contaminação.	 Ar:	 características	 e	 contaminação.	 Solo:	

características	 e	 contaminação.	 Impactos	 ambientais:	 efeito	 estufa,	 destruição	 da	 camada	 de	

ozônio,	chuva	ácida,	erosão	do	solo.	Energia	e	meio	ambiente.	Legislação	ambiental.	Resíduos	

sólidos	e	resíduos	radioativos.	Meio	ambiente	e	desenvolvimento	sustentável.		

REFERÊNCIAS	

MACÊDO,	J.	A.	B.;	Introdução	a	Química	Ambiental,	Ed.	ABQ-MA	

SANTOS,	J.	E.	&	SATO,	M.;	A	Contribuição	da	Educação	Ambiental	à	Esperança	de	Pandora,	

Ed.	Rima.	

LAYRARGUES,	P.	P.;	A	Cortina	de	Fumaça,	Ed.	Annablume,	1998.	

BRANCO,	S.	M.;	Água	-	Origem,	uso	e	preservação,	Apoio	Didático,	Ed.	Moderna,	1996.	

BRANCO,	S.	M.;	O	meio	ambiente	em	debate,	2	ed.,	Apoio	Didático,	Ed.	Moderna,	2002.	

BRANCO,	S.	M.;	Poluição	do	ar,	Apoio	Didático,	Ed.	Moderna,	2002.	

	

	

		Skoog,	D.A.;	Holler,	F.	 J.;	Nieman,	T.A.	Principles	of	 Instrumental	Analysis.	Saudeners	College	

Publishing,	5	ed.,	1998.	

		Skoog,	D.	A.;	Leary,	J.	L.	Principles	of	Instrumental	Analysis	Chemistry.	7	ed.	Saudeners	College	

Publishing,	Philadelphia,	1996.	

		Christian,	G.	D.	Analytical	Chemistry.	John	Wiley,	New	York.	1986.		

			Skoog,	D.	A.;	West,	D.	M.;	Holler,	 F.	 J.	 Crouch,	R.	 Fundamentos	de	Química	Analítica.	 8	 ª	 ed.	

Trad.	Grassi,	M.	T.		Editora:	Thomson,	São	Paulo,	2007.	
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Química	Orgânica	I	

A	 disciplina	 de	 Química	 Orgânica	 I	 irá	 mostrar	 a	 importância	 Compostos	 de	

carbonos	 e	 ligações	 químicas.	 Compostos	 de	 carbono	 representativos.	 Introdução	 às	 reações	

orgânicas:	ácidos	e	bases.	Alcanos,	cicloalcanos:	conformações	das	moléculas.	Estereoquímica	

descritiva:	 moléculas	 quirais.	 Alquenos	 e	 alquinos	 I.	 Propriedades	 e	 sínteses.	 Alquenos	 e	

alquinos	 II.	 Reações	 de	 adição.	 Reações	 de	 radicais.	 Haletos	 de	 alquila.	 Álcoois,	 éteres	 e	

epóxidos.	Compostos	organometálicos.	

REFERÊNCIAS	

CAMPOS,	Fundamentos	De	Química	Orgânica,	Ed.	Edgard	Blucher	

ALLINGER,	 N.L.,Química	Orgânica,	 N.L.,6°	 Edição,	 Rio	 De	 Janeiro	 -	 Rj,	 Editora	 Guanabara	 2,	

1978	

SOLOMONS,	T.W.	GRAHAM;Química	Orgânica	Vol.	I	,	Editora	Ltc,	1982		

REUSCH,	W.C.,	Química	Orgânica,	Editora	Mc	G	-	Hill,	1980	

MORRISON,	R.	E	BOYD,	R.;	Química	Orgânica,	13°	Edição,	Ed.	Dinapress,	1983	

	

Química	Orgânica	I	Experimental	

Normas	 de	 segurança	 em	 laboratório	 de	 química	 orgânica.	 Purificação	 de	

reagentes	 e	 solventes.	 Técnicas	 de	 síntese	 e	 purificação	 de	 compostos	 orgânicos,	 Destilação,	

Extração,	Recristalização	e	Cromatografia.	

REFERÊNCIAS	

Mano,	E.	B.	-	Seabra,	A.P.;	Praticas	de	Química	Orgânica,	Editora	Edgard	Blucher,	3°	Edição,	

1987	

	

Química	Orgânica	II	e	Química	Orgânica	II	Experimental	

	Compostos	 aromáticos.	 Reações	 dos	 Compostos	 aromáticos.	 Fenóis	 e	 haletos	 de	

arila:	 substituição	 aromática	 nucleofílica.	 Aldeídos	 e	 Cetonas.	 Adições	 nucleofílicas	 ao	 grupo	

carbonila.	 Reações	 aldólicas.	 Ácidos	 carboxílicos	 e	 seus	 derivados.	 Síntese	 e	 reações	 de	

compostos	 b-dicarbonílicos:	 Química	 dos	 íons	 enolato	 II.	 Aminas.	 Síntese	 de	 aminas	 e	

compostos	 relacionados.	 Síntese	 e	 reações	 de	 sais	 de	 diazônio.	 Síntese	 de	 corantes	 e	

indicadores.	 Reação	 de	 saponificação.	 Síntese	 de	 alguns	 medicamentos.	 Reações	 de	

carboidratos.	Reações	de	aminoácidos	e	proteínas.	Síntese	de	polímeros	
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REFERÊNCIAS	

ALLINGER,	N.L.,	Química	Orgânica,	N.L.,6°	Edição,	Rio	De	 Janeiro	 -	Rj,	Editora	Guanabara	2,	

1978	

SOLOMONS,	T.W.	GRAHAM;	Química	Orgânica	Vol.	I	,	Editora	Ltc,	1982		

REUSCH,	W.C.,	Química	Orgânica,	Editora	Mc	G	-	Hill,	1980	

MORRISON,	R.	E	BOYD,	R.;	Química	Orgânica,	13°	Edição,	Ed.	DinapresMano,	Eloísa	Biasotto	-	

Seabra,	Prado	PRADO,	A.	Praticas	De	Química	Orgânica,	Editora	Edgard	Blucher,	3°	Edição,	

1987.	

	

Bioquímica	e	Experimental		

Curso	 Teórico:	 Introdução.	 Aminoácidos.	 Proteínas.	 Glicídios.	 Lipídeos.	 Ácidos	

Nucleicos.	Enzimas.	Curso	Prático:	Aminoácido.	Proteínas.	Glicídios.	Lipídeos.	Ácidos	Nucléicos.	

Enzimas.	

REFERÊNCIAS	

MURRAY,	R.K.;	 Granner,	D.K.;	Myers,	 P.A.	 E	Rodwell,	 V.H.;	Bioquímica,	 Editora	Atheneu,	 São	

Paulo,	1990	

LEHNINGER,	A.L.;	Bioquímica,	Ed.	Edgard	Blucher,	Vol.	I,	1984	

LEHNINGER,	A.L.;	Bioquímica,	Ed.	Edgard	Blucher,	Vol.	II,	1984	

LEHNINGER,	A.L.;	Bioquímica,	Ed.	Edgard	Blucher,	Vol.	III,	1984	

LEHNINGER,	A.L.;	Bioquímica,	Ed.	Edgard	Blucher,	Vol	IV,	1984	

CONN,	E.E.		E	STUMPF,	P.K.;	Introdução	A	Bioquímica,	Ed.	Blucher,	São	Paulo,	1980.	

MACEDO,	 G.A.,	 POSTOX,	 G.	 M.,	 SATO,	 H.	 H.,	 KIN	 PORK	 Y.	 G..	 -	 Bioquímica	 Experimental	 De	

Alimentos.	Livraria	Varela	Editora	2005.	

	

Higiene	e	Segurança	do	Trabalho	

Conceitos	básicos	sobre	segurança	e	higiene	do	trabalho	e	sua	relação	com	o	meio	

ambiente.	 Organização	 do	 trabalho.	 Medidas	 gerais	 de	 segurança	 e	 prevenção	 de	 doenças	

profissionais.	 Acidentes	 do	 trabalho,	 legislação	 e	 normas.	 Riscologia	 química.	 Formas	 de	

contaminação	 com	 agentes	 químicos.	 Produtos	 químicos	 perigosos.	 Substâncias	 inflamáveis.	

Peróxidos.	 Produtos	 químicos	 corrosivos.	 Gases	 comprimidos.	 Segurança	 no	 preparo	 de	

soluções.	Riscos	associados.	Noções	de	prevenção	de	incêndios	e	primeiros	socorros.	Descartes	

e	recuperação	de	produtos	químicos.	Estocagem	de	substâncias	químicas.	Higiene	industrial.	
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REFERÊNCIAS	

PACHECO	Jr.,	W.;	Qualidade	na	Segurança	e	Higiene	do	Trabalho,	Ed.	Atlas.	

CARVALHO,	 P.	 R.;	 Boas	 Práticas	 Químicas	 em	 Biossegurança,	 Editora	 Interciências	 Ltda,	

1999.	

MIGUEL,	R.	S.	S.	A.;	Manual	de	Higiene	e	Segurança	do	Trabalho,	3a	 edição,	Porto	Editora,	

1995.		

	

Química	Inorgânica	I	Experimental	I	

Reações	 ácido-base	 de	 Brønsted	 e	 Lewis.	 Tendências	 periódicas	 da	 acidez	 de	

Brønsted	e	de	Lewis.	Reações	ácido-base	em	sistemas	heterogêneos.	Estrutura	em	complexos:	

metais	 e	 ligantes,	 isomeria	 e	 quiralidade.	 Estrutura	 eletrônica	 em	 complexos	 e	

organometálicos:	teoria	do	campo	cristalino,	teoria	do	campo	ligante	e	regra	dos	18	elétrons.	

Reações	 e	 mecanismos	 em	 complexos:	 equilíbrio	 de	 coordenação,	 reações	 de	 substituição,	

óxido-redução	e	

fotoquímica.	Catalisadores	homogêneos	e	heterogêneos.	

REFERÊNCIAS	

COTTON,	F.	A.	&	WILKINSON,	G.	Química	Inorgânica	1a.	Ed.	Ed.	Ltc	1978		

LEE,	J.	D.	Química	Inorgânica	3a.	Ed.	Ed.	Blucher	1980																																																																	

BARROS,	H.	I.	C.;	Química	Inorgânica	Uma	Introdução	Ed.	Ufmg.	1992																																																																	

GREENWOOD,	N.	N.	&	EARNSHAW,	A.;		Chemistry	Of	The	Elements	Ed.	Pergamon	1984	Pres.	

Oxford		

HUHEEY,	J.	E.	Inorganic	Chemistry:	Principles	Of	Structure	And	Reactivity	4a	Edition,	,	Ed.	

Hardcover.		1993.		

SHRIVER,	D.	F.;	ATKINS,	P.	W.	&	LANGFORD,	C.	H.	Inorganic	Chemistry	2a	Edition,	,	Ed.	Oxford	

University	Press	1996.	

LEE,	J.	D.,	Fundamentos	da	Química	Inorgânica.	Ed.	Blucher	1980																																																																	

FREITAS,	R.	G.	&	Costa,	C.	A.	C.,	Química	Geral	e	Inorgânica.	

FERNANDES,	J.	Química	no	Laboratório:	Geral	e	Inorgânica.	

	

Química	Inorgânica	II		

Compostos	de	coordenação	e	organometálicos:	caracterização	por	espectroscopia.	

Bioinorgânica	 e	 cinética	 de	 compostos	 de	 coordenação.	 Síntese	 template.	 Materiais	 de	

intercalação,	 magnéticos	 e	 zeolíticos:	 preparação	 e	 propriedades.	 Introduzir	 aos	
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procedimentos	de	segurança	no	manuseio	e	descarte	de	produtos	e	resíduos	de	Laboratório	de	

Química	Inorgânica.	

REFERÊNCIAS	

LEE,	J.	D.;	3a.	Ed.	Química	Inorgânica	Ed.	Blucher	1980																																																																	

BARROS,	H.	I.	C.;	Química	Inorgânica	Uma	Introdução	Ed.	Ufmg.	1992																																																																	

GREENWOOD,	N.	N.	&	EARNSHAW,	A.;	Chemistry	Of	The	Elements	Ed.	Pergamon	1984	Pres.	

Oxford		

HUHEEY,	J.	E.;	4a	Edition,	Inorganic	Chemistry:	Principles	Of		Structure	And	Reactivity,	Ed.	

Hardcover.		1993.		

SHRIVER,	D.	F.;	ATKINS,	P.	W.	&	LANGFORD,	C.	H.	Inorganic	Chemistry	2a	Edition,	,	Ed.	Oxford	

University	Press	1996.	

	

Físico-Química	I	e	Físico-Química	Experimental	I	

Identificar	 os	 Componentes	 Básicos	 da	 Físico–Química;	 Gases	 Ideais	 :	 o	 estado	

gasoso;	lei	de	Boyle,	Charles,	Gay-Lussac;	enunciados	e	gráficos.	Princípio	de	Avogadro.	Lei	do	

gás	 ideal;	 propriedades	 intensivas	 e	massa	molecular	 dos	 gases.	 Lei	 de	 Dalton	 das	 pressões	

parciais,	 lei	 de	 Amagat	 dos	 volumes	 parciais,	 lei	 de	 distribuição	 barométrica.	 Gases	 reais:	

desvio	do	comportamento	ideal,	equação	de	Van	der	Waals;	isotermas	de	um	gás	real;	o	estado	

crítico.	Teoria	Cinética	dos	gases:	hipóteses	fundamentais,	lei	de	Dalton	das	pressões	parciais.	

Algumas	 propriedades	 de	 sólidos	 e	 líquidos:	 coeficiente	 de	 expansão	 térmica	 e	

compressibilidade,	 pressão	 de	 vapor.	 Primeiro	 Princípio	 da	 Termodinâmica:	 diferença	 de	

trabalho,	calor,	trabalho	de	expansão	e	compressão,	transformações	reversíveis	e	irreversíveis.	

REFERÊNCIAS	

LID.	E	D.;	CRC.	Handbook	Of	Chemistry	And	Physics,	83	RD	EDITION,	ED.	HARDCOVER.	

CASTELLAN,	G,	Fundamentos	de	Físico-Química,	Ed.	LTC,	1999.	

MOORE,	W.	J.;	Físico-Química	VOL.	1	Ed.	BLUCHER	

ATINKINS,	P.	W.;	Físico-Química,	6a	edição,	Ed.	LTC	Vol.		1	e	2.	

BUENO,	W.	A.	&	DEGREVE,	L.	Manual	de	Laboratório	de	Físico-química	1a	 edição.,	Editora	

Hill	1980.	

FRIED,	V.;	Physical	Chemistry,	Editora	Mac	Millan,	1977.	

MOORE,	S.P;	Físico-Química,	Editora	E.Blucher,	1976.	
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Físico-Química	II	e	Físico-Química	Experimental	II	

Energia,	 capacidade	 calorífica	 a	 volume	 e	 pressão	 constantes,	 mudanças	 de	

estado	 adiabático.	 Termoquímica:	 calores	 ou	 entalpias	 de	 reação,	 equações	 e	 gráficos	

termoquímicos,	 fatores	de	 influência	nas	entalpias,	 energia	de	 ligação	e	 lei	de	Hess.	 Segundo	

Princípio	 da	 Termodinâmica:	 ciclo	 de	 Carnot,	 rendimento	 das	 máquinas	 térmicas,	 entropia.		

Terceiro	 Princípio	 da	 Termodinâmica:	 energia	 livre	 -	 variações	 e	 cálculos.	 Cinética	 química-	

cálculo	 da	 velocidade	 de	 reação,	 ordem	 e	molecularidade,diagramas	 cinéticos.	 Propriedades	

coligativas-	fórmulas	e	aplicações.	Equilíbrio	Químico-	cálculo	de	pH,	solução-tampão	e	tipos	de	

hidrólise.	 Eletroquímica-	 conceitos,	 leis,	 fórmulas	 e	 aplicações.	 .Radiatividade-	 histórico,	

conceitos,	leis	,	fórmulas	e	aplicações	

REFERÊNCIAS	

CASTELLAN,G.W.,	 Físico-química.3.ed.Editora	 Livros	 	 Técnicos	 e	 Científicos,	 Rio	 de	

Janeiro.Volume	2.		

ATKINS,Peter.	 The	 elements	 of	 physical	 Chemistry.2.ed.New	 York:W.H.Freeman	 and	

Co.,1996	

Castellan,	G;	Fundamentos	de	Físico-Química,	Ed.	Ltc,	1999.	

Moore,	W.	J.;	Fisico-Quimica	Vol.	2	Blucher	S.P	4a.	Ed.	

Atinkins,	P.	W.;	Físico	Química,	6a	Edição,	Ed.	Ltc	Vol.		2	E	3.	

Bueno,	W.	A.	&	Degreve,	L.;	1a	edição.	Manual	de	Laboratório	de	Físico-química,	Editora	Hill	

1980.	

FRIED,	V.;	Physical	Chemistry,	Editora	Mac	Millan,	1977.	

MOORE,	S.P;	Físico-Química,	Editora	E.Blucher,	1976.	

	

Cálculo	Diferencia	e	Integral	I	

Funções	de	uma	variável	real,	limites	e	continuidade.	Derivadas	e	suas	aplicações.	

Integral	e	técnicas	de	integração.	

REFERÊNCIAS	

GUIDORIZZI,	H.	L.	Um	Curso	De	Cálculo.	Vol.	1,	5°Edição	-	Rio	De	Janeiro,	Rj,	Ltc.	

GUIDORIZZI,	H.	L.	Um	Curso	De	Cálculo.	Vol.	2,	5°Edição	-	Rio	De	Janeiro,	Rj,	Ltc.	

ANTON,	H.	Cálculo,	Um	Novo	Horizonte,	Vol.	1,	6º	Edição	-	Trad.	Cyro	de	Carvalho	Patarra	E	

Márcia	Tamanaha.	Porto	Alegre	-	Rs,	Bookman	Companhia	Editora.	

GUIDORIZZI,	H.	L.	Um	Curso	De	Cálculo.	Vol.	4,	5°Edição	-	Rio	De	Janeiro,	Rj,	Ltc.	

Cálculo	Diferencia	e	Integral	II	
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Funções	 de	 várias	 variáveis:	 derivadas	 parciais	 e	máximos	 e	mínimos.	 Integrais	

múltiplas	e	integrais	de	linha:	independência	do	caminho,	teoremas	de	Green,	Gauss	e	Stokes.	

REFERÊNCIAS	

GUIDORIZZI,	H.	L.	Um	Curso	De	Cálculo.	Vol.	1,	5°Edição	-	Rio	De	Janeiro,	Rj,	Ltc.	

GUIDORIZZI,	H.	L.	Um	Curso	De	Cálculo.	Vol.	2,	5°Edição	-	Rio	De	Janeiro,	Rj,	Ltc.	
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GUIDORIZZI,	H.	L.	Um	Curso	De	Cálculo.	Vol.	4,	5°Edição	-	Rio	De	Janeiro,	Rj,	Ltc.	

	

Estatística	e	Probabilidade	

Precisão	e	exatidão,	algarismos	significativos,	unidades	e	símbolos.	Conceito	básico	

de	 probabilidade.	 Distribuições:	 binomial,	 Poisson,	 Pólva,	 normal,	 t,	 F	 e	 �2.	 Propagação	 de	

erros.	 Média,	 incluindo	 moda,	 mediana,	 aritmética	 e	 ponderal.	 Cálculos	 de	 erros.	 Desvio,	

variância,	coeficiente	de	variação.	Limite	de	confiança	da	média	e	probabilidade.	Linearidade,	

incluindo	coeficiente	angular,	 coeficiente	 linear,	 coeficiente	de	correlação	e	de	determinação,	

regressão	linear	(métodos	dos	mínimos	quadrados)	e	ajuste	de	curvas	por	polinômios.	

REFERÊNCIAS	

FELLER,	W.	Introdução	À	Teoria	Das	Probabilidades	E	Suas	Aplicações.	São	Paulo:	Edgard	

Blücher,	1976.	

JAMES,	B.	R.	Probabilidade:	Um	Curso	Em	Nível	Intermediário.	Rio	De	Janeiro:	Impa,	1981.	

MEYER,	P.	L.	Probabilidade:	Aplicações	A	Estatística.	Rio	De	Janeiro:	Ltc,	1983.	

MIRSHAWRA,	V.	Probabilidade	E	Estatística	Para	Engenharia.	São	Paulo:	Nobel,	1983.	2	V.	

MOOD,	A.	M.;	GRAYBILL,	F.	A.;	BOES,	D.	Introduction	To	The	Theory	Of	Statistics.	Singapore:	

Mcgraw-Hill,	1974.	

TRIOLA,	M.	F.	Introdução	À	Estatística.	Rio	De	Janeiro	:	Ltc,	1999.	

	

Química	do	Estado	Sólido	

Descrição	de	Cristais	e	Superfícies.	Estudo	de	Adsorção	em	superfícies.	Técnicas	de	

Espectroscopia	aplicadas	ao	estudo	de	superfícies.	Abordagem	qualitativa	da	 teoria	quântica.	

Estudo	 de	 propriedades	 eletrônicas,	 Teoria	 de	 Bandas	 e	 densidade	 de	 estados.	 Catálise	 em	

superfícies.	 Defeitos	 de	 superfícies.	 Modelos	 teóricos	 para	 a	 modelagem	 de	 sólidos.	

Propriedades	 mecânicas	 de	 sólidos.	 Semicondutores.	 Simulação	 de	 uma	 reação	 química	 em	

superfície	de	um	catalisador.	
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Álgebra	Linear	e	Geometria	Analítica	

Álgebra	Vetorial,	Retas	 e	Planos,	Matrizes,	 Sistemas	Lineares	 e	Determinantes,	O	

Espaço	 Vetorial	 Rn	 ,	 Autovalores	 e	 Autovetores	 de	 Matrizes,	 Diagonalização	 de	 Matrizes	

Simétricas.	

REFERÊNCIAS	

	

Hefez,	A.	Curso	De	Álgebra.	Vol.1,	2°	Edição,	Rio	De	Janeiro:	Impa	Cnpq,	1993.	

Gonçalves,	A.	Introdução	À	Álgebra.	Rio	De	Janeiro:	Mpa/Sbm,	1979.	

Ayres	Júnior,	F.	Álgebra	Moderna.	Mcgraw-Hill	Book,	1965.	
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Lima,	E.	L.	Álgebra	Linear.	Rio	De	Janeiro:	Impa,	Cnpq,	1998.	

Iezzi,	 G.	Fundamentos	 de	Matemática	 Elementar:	 Vol.	 1,	 São	 Paulo	 -	 Sp,	 Editora	 Atual,	 7°	
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Biologia	Básica	

Morfofisiologia		geral	dos	seres	vivos	e	origem	das	formas	de	vida.	Bioquímica	da	

célula,	perspectivass	da	biologia	molecular,	divisão	celular	e	formas	de	reprodução.	Introdução	

ao	estudo	da	genética.		

REFERÊNCIAS	
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LEHNINGER,	 A.	 L.	 ,	 COX	 ,	 Y.	 N.	 K.	 Princípios	 de	 Bioquímica.	 4ª	 Edição,	 Editora	 Sarvier	

(Almed).	São	Paulo	

	

Libras	

Análise	da	constituição	das	práticas	pedagógicas,	com	as	diferentes	 identidades	

surdas	 em	 vários	 contextos	 escolares	 e	 sociais	 significativos	 a	 partir	 da	 Língua	 de	 Sinais,	 o	

dialogar	ou	partilhar	de	um	contexto;	os	pressupostos	teóricos	sobre	as	diferentes	identidades	

surdas,	cultura	surda	e	comunidade	surda.	A	utilização	da	Língua	Brasileira	de	Sinais	(LIBRAS)	

e	 outras	 diferentes	 formas	 de	 comunicação	 que	 tenham	 como	 objetivo	 a	 inclusão	 social	 do	

surdo,	o	seu	acesso	à	cidadania	plena	(como	alternativas	para	o	desenvolvimento	cognitivo	e	

lingüístico	do	aluno	surdo);	a	sua	gramática	básica	e	seus	símbolos	icônicos	com	significados;	

traduções	 de	 expressões	 figuradas	 e	 gírias,	 algumas	 técnicas	 de	 interpretação	 no	 auxílio	 da	

construção	 de	 significados	 e	 conceitos	 -dentro	 de	 uma	 perspectiva	 e	 identidade	

bilíngüe.Valorização	das	trocas	lingüísticas	na	sala	de	aula;	peculiaridades	na	leitura	e	escrita	

(não	linear)	de	um	texto.	Letramento	e	Educação	de	Surdos:	desafios.	

	REFERÊNCIAS	
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Paulo:	Editora	Papirus,	1985.	
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Pedologia		

Entender	os	 fatores	 e	processos	 envolvidos	na	 formação	e	distribuição	dos	diferentes	

tipos	de	solos	na	paisagem,	Possibilitando	o	reconhecimento	e	classificação	dos	principais	tipos	

de	solos,	bem	como	seu	manejo	e	uso.	Ementa:	Introdução	a	Geologia.		Classificação	das	rochas	

segundo	 sua	 gênese.	 Intemperismo	 físico	 e	 intemperismo	 químico.	 Mineralogia	 do	 solo:	

minerais	 primários	 e	 secundários.	 Pedogênese:	 Fatores	 e	 processos	 pedogenéticos.	 Perfil	 do	

solo.	 -	 Classificação	 dos	 solos:	 atributos	 diagnósticos	 analíticos,	 horizontes	 diagnósticos.	
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Cálculos	 analíticos	 pedológicos	 e	 interpretações.	 Princípios	 de	Química	 do	 solo.	 Trabalho	 de	

Campo	Curricular.	Prática	Laboratorial.	

REFERÊNCIAS		
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PALMIERI,	F.	E	LARACH,	J.O.I.	Pedologia	e	Geomorfologia.	In:	Guerra,	A.J.	e	Cunha,	S.B.	(org.)	

Geomorfologia	e	Meio	ambiente,	Bertrand	Brasil,	1996,	p.	59-122.	

RESENDE,	 M.	 E	 OUTROS.	 Pedologia:	 base	 para	 distinção	 de	 ambientes.	 NEPUT.	 Viçosa.	
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São	Paulo.	

1994,	201	p.	

	

Ecotoxicologia	

Permitir	aos	alunos	conhecimento	fundamentais	sobre	a	importância	da	Ecotoxicologia	

nos	 estudos	 de	 impacto	 ambiental	 e	 monitoramento	 de	 ecossistemas	 aquáticos.	 Serão	

enfatizadas	a	aplicação	de	bioensaios	e	testes	de	toxicidade	no	controle	da	poluição	provocada	

por	esgotos	domésticos	e	 indústriais,	 sendo	abordados	os	compartimentos	água	e	sedimento	

de	 sistemas	 aquáticos	 dulcícolas	 impactados.	 Fornecer	 um	 treinamento	 prático	 sobre	 a	

metodologia	para	a	realização	e	interpretação	de	testes	ecotoxicológicos	como	organismos	de	

água	doce.	
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OTTAWAY,	J.H.	Bioquímica	da	Poluição.	São	Paulo:	EPU,	1980.		

SPELLEBERG,	I.	F.	Monitoring	ecological	change.	Cambridge:	University	Press,994.	334p.	
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RiMa.	2006.	

	

Estruturação	de	Laboratórios	

	 	 Definições	e	 terminologias.	Requisito	analítico.	Estratégia	analítica.	Qualificação	

de	 Pessoal.	 Amostragem,	 manuseio	 e	 preparação	 de	 amostras.	 Ambiente.	 Equipamentos.	

Reagentes.	Rastreabilidade.	Incerteza	de	medição.	Ensaios	de	calibração.	Validação	de	método.	

Materiais	 de	 referência.	 Controle	 de	 qualidade	 e	 ensaios	 de	 proficiência.	 Sistemas	

automatizados.	Auditoria	e	análise	crítica	do	laboratório.	

REFERÊNCIAS	
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(Crosby,	 Neil	 T;	 Patel,	 Indu,	 Princípios	 gerais	 de	 boas	 práticas	 de	 amostragem,	 Cambridge:	

Sociedade	Real	de	Química,	1995)	

Enell,	 J.	 W.,	 “Which	 Sampling	 Plan	 Should	 I	 Choose?”,	 Journal	 of	 Quality	 Technology	 1984,	

16(3),	168-171	
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1989,	72(3),	405-411)	

Gy,	Pierre,	Sampling	for	analytical	purposes,	Chichester:	Wiley,	1998	(Gy,	Pierre,	Amostragem	

para	fins	analíticos,	Chichester:	Wiley,	1998)	

	

Metodologia	da	Pesquisa	Científica	

	 Fundamentos	 da	 Metodologia	 Científica.	 Normas	 para	 Elaboração	 de	 Trabalhos	

Acadêmicos.	Métodos	e	técnicas	de	pesquisa.	A	comunicação	entre	orientados/orientandos.	O	

pré-projeto	 de	 pesquisa.	O	 Projeto	 de	 Pesquisa.	O	 Experimento.	 A	 Comunicação	Científica.	 A	

organização	do	texto	científico	(normas	ABNT).	

REFERÊNCIAS	

BACHELARD,	Gaston.	O	novo	espírito	científico.	Rio	de	Janeiro:	Tempo	Brasileiro,	1968.	151	
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elaboração	de	projetos	e	relatórios	de	pesquisa,	teses	e	dissertações.	3.	ed.	Rio	de	Janeiro:	

Zahar,	1982.		

BRANDÃO,	Carlos	Rodrigues.	(org.)	Pesquisa	participante.	7.	ed.	São	Paulo:	Brasiliense,	1988.	

211	p.		
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DIXON,	B.	Para	que	serve	a	ciência?	São	Paulo:	Nacional,	1976.			

	

Síntese	Orgânica	

Substituição	Nucleofílica;	 Reações	 de	 Eliminação;	 Estabilidade,	 estrutura	 e	 reações	 de	

carbocátions;	 Adição	 Eletrofílica	 em	 alquenos;	 Polimerização;	 Segurança	 no	 laboratório.	

Extração	e	Purificação.	Substituição	Nucleofílica	e	Eletrofílica	em	Sistemas	Aromáticos;	Adição	

Nucleofílica	 em	 Aldeídos	 e	 Cetonas;	 Reações	 de	 adição/eliminação	 em	 derivados	 de	 Ácidos	

carboxílicos,	 Caracterização	 de	 substâncias,	 isolamento	 de	 substâncias	 orgânicas,	 Síntese	 e	

caracterização,	Reações	de	compostos	aromáticos,	Reações	de	substituição	nucleofílica.	

REFERÊNCIAS	
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Rio	de	Janeiro,	1997.	
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Microscale	Approach,	3th	ed.,	Sanderts	College	Publishing,	New	York,	1999.	
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Operações	Unitárias	

	 Unidades	 e	 dimensões.	 Balanço	 de	massa	 e	 balanço	 de	 energia:	 princípios	 e	 cálculos.	

Operações	 de	 separação	 por	 princípios	 físicos.	 Sedimentação:	 teoria,	 equipamentos	 e	

dimensionamento	 de	 decantadores.	 Centrifugação:	 Tipos	 de	 equipamentos,	 Seleção	 de	

equipamentos	 e	 dimensionamento.	 Ciclone:	 tipos,	 desempenho	 e	 perda	 de	 pressão.	 Projeto.	

Hidrociclones.	Filtração:	Tipos	e	descrição	de	equipamentos,	Teoria	de	filtração.	Aplicações	da	

filtração.	Filtros	especiais.	
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GOMIDE,	R.	“Estequiometria	Industrial”.	São	Paulo,	Ed.	Cenpro	

LACRUÉ,	M.	T.	“Fundamentos	de	Química	Técnica.	Barcelona,	Ed.	Labor	
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Desenho	Técnico	

	 Material	 de	 Desenho.	 Normas	 Técnicas.	 Linhas	 Técnicas.	 Caligrafia	 Técnica.	

Perspectivas.	 Projeções	 Ortogonais.	 Cortes.	 Técnicas	 de	 Cotagem.	 Aplicação	 de	 Escalas.	

Desenho	Assistido	por	Computador.	
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Microbiologia	

Princípios	 básicos	 de	 microbiologia.	 Classificação	 e	 nomenclatura	 dos	 seres	 vivos.	

Anatomia	 funcional	 de	 eubactérias,	 arqueobactérias,	 eucariotos	 e	 vírus.	 Microscopia	 e	

coloração	de	microrganismos.	Agentes	físicos	e	químicos	no	controle	microbianos.	Genética	de	

microrganismos.	Fatores	que	afetam	o	desenvolvimento	microbiano.	Importância	ambiental	e	
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patogenicidade	de	microrganismos.	Principais	técnicas	de	manipulação	microbiana.	Atividades	

práticas	em	laboratório.	
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História	das	Ciências	e	da	educação	

	 Pretende-se	 apresentar	 neste	 curso	 com	 se	 organiza	 o	 conhecimento	 a	 partir	 do	

classicismo	 grego,	 passando	 pela	 idade	 média	 árabe	 e	 idade	 média	 européia.	 O	 Novum	

Organum,	 de	 Francis	 Bacon,	 inaugura	 um	 período	 pré-renacentista,	 que	 segue	 com	 os	

pensadores	 como	Descartes,	 Hume,	 Leibnitz	 e	 Kant.	 Após	 este	 período,	 o	 positivismo	 ganha	

força	como	teoria	do	conhecimento,	influenciando	os	pensadores	do	século	XIX	e	do	início	do	

século	XX.	A	filosofia	da	ciência	de	Popper,	Lakatos,	Khun,	Feyerabend	se	fundam	na	história	da	

ciência	 para	 justificar	 suas	 idéias	 de	 evolução	 do	 conhecimento	 científico.	 Numa	 penúltima	

etapa,	 buscamos	 abordar	 o	 estágio	 atual	 do	 debate	 epistemológico.	 Estes	 tópicos	 objetivam	

promover	a	construção	epistemológica	da	educação	em	ciências.	
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Educação	Física	

	 Estudos	 teóricos	 e	 práticos	 da	 história	 da	 Educação	 Física	 paralela	 à	 evolução	 da	

civilização.	Fatores	políticos,	econômicos	e	sociais	que	influenciaram	a	introdução	da	Educação	

Física	no	contexto	escolar	brasileiro	e	que	nortearam	a	prática	pedagógica.	Educação	Física	na	

sociedade	e	no	contexto	escolar	atual.	
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Bromatologia	

	 Estudar	 os	 Valores	 nutritivos	 e	 métodos	 de	 análise	 de	 alimentos	 utilizados	 na	

alimentação	animal.		Introdução	a	Bromatologia.	Principais	termos	utilizados	em	Bromatologia.	
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Valor	 Energético	 dos	 Alimentos.	 Digestibilidade	 e	 Degradabilidade	 Ruminal.	 Principais	
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ANEXO	I	

	

ESTRUTURA	OPERACIONAL	DO	ESTÁGIO	CURRICULAR	SUPERVISIONADO	

	

6.º	Período	–	Estágio	supervisionado	I	-	120	horas	

• 40	h	(quarenta	horas),	etapa	introdutória,	realizada	na	instituição	formadora,	destinada	

às	 orientações	 e	 fundamentos	 acerca	 das	 normas	 regulamentadoras	 do	 estágio,	

orientações	 sobre	o	planejamento	escolar	e	a	 sistematização	do	memorial,	 elaboração	

de	 micro	 aulas,	 orientações	 com	 vistas	 ao	 processo	 de	 conhecimento	 da	 realidade	

escolar,	 e	 revisão	 teórica	 sobre	 a	 organização	 política	 da	 educação	 básica	 (LDB,	

Diretrizes	Curriculares,	PCN’s);	

• 60	 h	 (sessenta	 horas)	 para	 o	 estágio	 nas	 escolas	 de	 educação	 básica,	 para	 vivência	

escolar	dos	diferentes	aspectos	do	cotidiano	da	escola,	visando	o	conhecimento	de	sua	

estrutura	funcional	e	do	Projeto	Político	Pedagógico,	seguido	da	observação	sistemática	

da	atividade	docente	no	Ensino	Fundamental	com	carga	horária	de	10	h	dentro	das	60	

h;	

• 20	h	(vinte	horas)	para	as	atividades	finais	do	Estágio	Supervisionado	I,	sendo	10	h	(dez	

horas)	 para	 elaboração	 do	 memorial	 e	 10	 h	 (dez	 horas)	 para	 exposição	 e/ou	

apresentação	das	experiências	do	estágio.	

Memorial	–	relato	das	experiências	e	atividades	do	estágio,	com	base	em	referenciais	teóricos.	

	

7.º	Período	–	Estágio	supervisionado	II	-	120	horas	

Etapa	da	Observação	Participante	

• 25	 h	 (vinte	 e	 cinco	 horas)	 para	 as	 orientações	 e	 fundamentação	 teórica	 da	 ação	 de	

observação	 sistemática	 da	 atividade	 docente	 na	 educação	 básica,	 instruções	 para	 a	

elaboração	do	memorial,	discussão	e	orientações	em	torno	do	projeto	pedagógico	das	

escolas	e	a	participação	dos	estagiários	neste,	assim	como,	as	múltiplas	possibilidades	

de	atuação	em	outras	atividades	da	escola,	estudo	e	discussão	das	políticas	inclusivas.		

• 75	h	(setenta	e	cinco	horas)	para	observação	sistemática	da	atividade	docente	no	Ensino	

Médio	e	participação	em	outras	dimensões	de	atuação	profissional;	

• 20	 h	 (vinte	 horas)	 para	 as	 atividades	 finais	 do	 Estágio	 Supervisionado	 II,	 sendo	 10	 h	

(dez	 horas)	 para	 elaboração	 do	 memorial	 e	 10	 h	 (dez	 horas)	 para	 exposição	 e/ou	

apresentação	das	experiências	do	estágio.	
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Memorial	–	relato	das	experiências	e	atividades	do	estágio,	com	base	em	referenciais	teóricos.	

	

8.º	Período	–	Estágio	supervisionado	III	-	165	horas	

Etapa	com	ênfase	na	Regência	Compartilhada	

• 40	h	(quarenta	horas)	para	o	treinamento	dos	estagiários	através	de	microaulas;	

• 90	 h	 (noventa	 horas)	 para	 a	 regência	 compartilhada	 onde	 cada	 estagiário	 deverá	

cumprir	 até	 o	 mínimo	 de	 20	 h	 (vinte)	 no	 Ensino	 Fundamental	 e	 no	 mínimo	 de		

30	 h	 (trinta)	 no	 Ensino	 Médio.	 As	 horas	 restantes	 destinam-se	 ao	 planejamento	 das	

aulas,	apoio	ao	trabalho	do	docente,	participação	em	outras	atividades	da	escola;	

• 35	h	(trinta	e	cinco	horas)	para	as	atividades	finais	do	Estágio	Supervisionado	III,	sendo	

10	 h	 (dez	 horas)	 para	 a	 elaboração	 do	 memorial	 15	 h	 (quinze	 horas)	 para	 o	

planejamento	e	realização	do	seminário	de	apresentação	das	experiências	do	estágio	e	

10	h	(dez	horas)	para	avaliação	do	estágio	conjuntamente	pela	instituição	formadora	e	a	

escola-campo.	

• Os	 estagiários	 que	 exercem	 atividades	 docentes	 poderão	 solicitar	 redução	 de	 carga	

horária	 do	 estágio	 da	 maneira	 seguinte:	 40	 h	 (quarenta	 horas)	 no	 Estágio	

Supervisionado	 I,	 60	 h	 (sessenta	 horas)	 no	 estágio	 supervisionado	 II	 e	 80	 h	 (oitenta	

horas)	no	estágio	supervisionado	III.	

	

Memorial	–	relato	das	experiências	e	atividades	do	estágio,	com	base	em	referenciais	teóricos.	
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ANEXO	II	

MEMORIAL	

Ao	final	de	cada	etapa	do	Estágio,	os	professores	em	formação	terão	que	apresentar	aos	

seus	supervisores	um	Memorial	onde	registrarão	todas	as	atividades	vivenciadas	no	período.	

Além	de	ser	um	documento	de	registro	é	também	um	instrumento	de	avaliação,	por	seu	caráter	

dinâmico	 e	 processual	 estimula	 a	 autoreflexão,	 o	 diálogo	 consigo	 próprio,	 visando	 o	 seu	

crescimento	e	desenvolvimento	profissional.		

O	 Memorial	 compreenderá	 o	 conjunto	 das	 experiências	 vivenciadas	 pelos	 alunos	

durante	a	realização	do	estágio	supervisionado,	sendo	que	a	sua	construção	dar-se-á	desde	o	

início	 da	 disciplina,	 devendo	 o	 aluno	 organizar	 todo	 o	 registro	 das	 impressões	 pessoais	 e	

críticas	acerca	do	estágio,	enfim,	tudo	que	esteja	relacionado	à	suas	atividades	como	estagiário.		

A	 ideia	 do	 memorial	 aqui	 concebida	 não	 consiste	 numa	 simples	 transcrição	 das	

atividades,	 formando	 uma	 coleção	 de	 dados,	 antes	 disso,	 permitirá	 o	 conhecimento	 do	

percurso	 feito	 pelo	 aluno,	 de	 tal	 forma	 que	 possibilite	 uma	 apreciação	 da	 experiência	

vivenciada	a	partir	da	auto	avaliação	e	crítica,	de	forma	sistemática	e	organizada,	realizada	por	

ele,	garantindo	um	diagnóstico	para	o	supervisor	e	para	ele	próprio,	em	torno	dos	avanços,	das	

limitações,	 e	 em	 que	 medida	 essas	 vivências	 foram	 relevantes	 para	 si	 e	 para	 a	 prática	

profissional.		

A	construção	do	Memorial	implica	o	relato	das	experiências	e	atividades	do	estágio	com	

base	 em	 referenciais	 teóricos.	 Possibilita	 ao	 aluno	 refletir	 sobre	 suas	 ações,	 exercitando	 a	

prática	reflexiva	e	investigativa	de	suas	próprias	ações.		

A	 forma	de	organização	do	Memorial	pode	ser	pessoal,	contudo,	alguns	elementos	são	

essenciais,	como	por	exemplo:		

a)	Capa	ou	folha	de	rosto;		

b)	 Parte	 textual:	 Apresentação	 do	 memorial,	 na	 qual	 constará	 uma	 parte	 introdutória	

contemplando	 os	 objetivos	 do	 relato	 e	 a	 importância	 do	 estágio	 para	 o	 aluno;	 o	

desenvolvimento,	 que	 compreenderá	 as	 atividades	 realizadas	 no	 período,	 apresentadas	 a	

partir	da	análise	feita	pelo	aluno,	à	luz	das	teorias	e,	a	conclusão,	dando	destaque	as	principais	

experiências	 vividas	 durante	 o	 estágio,	 fazendo	 recomendações	 e	 propondo	 alternativas	 de	

melhorias	na	etapa	de	formação;	

c)	Anexos	devidamente	organizados.	Constituem-se	anexos:	projetos,	relatos,	textos,	anotações	

de	experiências,	fotografias,	dados	estatísticos,	etc.		

d)	Bibliografia.	
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ANEXO	III	

	

ATIVIDADES	ACADÊMICO-CIENTIFICO-CULTURAIS	

	

A	 formação	 dos	 professores	 desenvolve-se	 basicamente	 em	 sala	 de	 aula.	 Visando	 a	

ampliação	 do	 universo	 cultural	 dos	 mesmos,	 estas	 poderão	 ser	 oferecidas	 pela	 instituição	

formadora	ou	buscadas	pelos	próprios	alunos	constituindo	as	atividades	acadêmico-científico-

culturais,	 desde	 o	 primeiro	 período	 da	 formação	 até	 a	 integralização	 das	 200h	 (duzentas	

horas).		

O	 acompanhamento	 e	 controle	 dessas	 atividades	 estarão	 sob	 a	 responsabilidade	 do	

Coordenador	 do	 Núcleo	 de	 Prática	 Pedagógica	 e	 do	 Supervisor	 de	 Estágio,	 mediante	 a	

apresentação	 do	 portifólio	 contendo	 documentos	 que	 comprovem	 a	 participação	 nas	

atividades.		

O	 quadro	 abaixo	 mostra	 a	 classificação	 e	 cargas	 horárias	 correspondentes	 a	 cada	

atividade.		

QUADRO DE ATIVIDADES	

CLASSIFICAÇÃO ATIVIDADE C/H C/H MÁXIMA 

Pu
bl

ic
aç

õe
s  

Livro  45 h  -  
Artigo em livro  30 h  -  
Artigo em revista  30 h  -  
Artigo em Jornal  15 h  -  
Anais  15 h  -  
Resumos  5 h  -  
Resumos expandidos ou 
completos  

10 h  -  

Ev
en

to
s c

ie
nt

ífi
co

s 

Congressos  10 h  50 h  
Seminários (ouvinte)  5 h  20 h  
Seminários (ministrante)  10 h  30 h  
Apresentações de 
trabalho  

10 h  50 h  

Encontros  10 h  20 h  
Exposições  10 h  50 h  
Feira de Ciência 
(participante)  

5 h  20 h  

Feira de Ciência 
(Coordenador)  

10 h  50 h  

Simpósios  10 h  20 h  
Mesas Redondas  5 h  20 h  
Conferências  10 h  50 h  
Palestras (ouvinte)  5 h  50 h  
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Palestras (ministrante)  10 h  50 h  
Participação na 
organização de eventos 
na área de formação  

-  50 h  

At
iv

id
ad

es
 d

e 
In

ic
ia

çã
o 

Ci
en

tíf
ic

o -
In

ve
st

ig
at

iv
a 

Iniciação Cientifica por 
ano 

10 h - 

Iniciação a Docência por 
bolsa  

10 h  -  

Participação em grupo de 
pesquisa  

10 h  -  

Iniciação Tecnológica por 
ano  

10 h  -  

Participaçao em Projeto 
de extensão  

10 h  -  

At
iv

id
ad

es
 d

a 
Pr

át
ic

a 
Pr

of
is

si
on

al
 Estágio Curricular não 

obrigatório não 
remunerado  

- 50 h 

Bolsa de Apoio Estudantil  -  50 h  
Monitoria Remunerada  -  90 h  
Monitoria Voluntária  -  120 h  
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ANEXO	IV	

	

COLEGIADO	DO	CURSO	

	

Tendo	 em	 vista	 atender	 o	 que	 está	 previsto	 no	 projeto	 pedagógico	 dos	 cursos	 de	

Licenciatura,	serão	constituídos	Colegiados	de	Curso.	

Competências	do	Colegiado:	

I.	Estabelecer	as	diretrizes	e	objetivos	gerais	do	curso;	

II.	Elaborar	e	reformular	seu	Regulamento;	

III.	Discutir	a	organização	curricular	do	curso,	propondo	a	inclusão	ou	exclusão	de	disciplinas,	

os	 respectivos	 créditos	 e	 as	 atividades	 obrigatórias,	 obedecendo	 ao	 currículo	 mínimo,	

encaminhando	para	apreciação	do	Conselho	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão;	

IV.	 Elaborar	 e/ou	 aprovar	 normas	 complementares	 relativas	 à	 organização	 e	 funcionamento	

dos	cursos,	submetendo-as	à	homologação	do	Conselho	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão;	

V.	Deliberar	sobre	questões	relativas	à	vida	acadêmica,	tais	como:	cancelamento	de	matrícula,	

trancamento	ou	adiamento	de	inscrição,	transferência,	aproveitamento	de	estudos,	revalidação	

de	diploma	e	outros;	

VI.	Decidir	sobre	infrações	disciplinares	estudantis,	bem	como	recursos	ou	representações	de	

alunos	referentes	a	assuntos	didáticopedagógico;	

VII.	Opinar	e/ou	decidir	sobre	matérias	do	interesse	do	curso	que	lhe	sejam	encaminhados;	

VIII.	 Discutir	 sobre	 medidas	 deliberadas	 nos	 conselhos,	 formulando	 novas	 posições	 e	

encaminhando-as	para	apreciação	do	CONSEN;	

IX.	 Submeter	 à	 apreciação	 e	 homologação	 do	 Conselho	 de	 Ensino,	 Pesquisa	 e	 Extensão,	

proposições	e	decisões	que	julgue	necessárias;	

X.	Propor	a	criação,	a	extensão	ou	a	reformulação	dos	cursos	acadêmicos,	com	base	em	estudos	

e	pesquisa	em	relação	à	sua	necessidade	e	viabilidade	social	e	econômica;	

XI.	Demandar	para	as	instancias	do	Ensino	Superior	na	Instituição,	políticas,	ações	e	propostas	

de	melhoria	de	qualidade	e	do	funcionamento	dos	cursos;	

XII.	Aprovar	ou	reencaminhar	projetos	de	trabalhos	monográficos	dos	alunos;	e	

XIII.	Desempenhar	outras	atividades	correlatas.	
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ANEXO	V	

	

NUCLEO	DOCENTE	ESTRUTURANTE	

	

O	Núcleo	Docente	Estruturante	(NDE)	no	âmbito	dos	cursos	de	Licenciatura	em	Química	

tem	função	consultiva,	propositiva	e	de	assessoramento	sobre	matéria	de	natureza	acadêmica.		

O	 NDE	 integra	 a	 estrutura	 de	 gestão	 acadêmica	 do	 curso,	 sendo	 co-responsável	 pela	

elaboração,	implementação,	atualização	e	consolidação	do	Projeto	Pedagógico	do	Curso,	tendo	

como	atribuições:		

I.	Contribuir	para	a	consolidação	do	perfil	profissional	do	egresso	do	curso;		

II.	 Zelar	 pela	 integração	 curricular	 interdisciplinar	 entre	 as	 diferentes	 atividades	 de	 ensino	

constantes	no	currículo;		

III.	Indicar	formas	de	incentivo	ao	desenvolvimento	de	linhas	de	pesquisa	e	extensão,	oriundas	

de	necessidades	da	graduação,	de	exigências	do	mundo	do	trabalho	e	afinadas	com	as	políticas	

públicas	relativas	à	área	de	conhecimento	do	curso	e	Plano	de	desenvolvimento	Institucional	

(PDI);		

IV.	Zelar	pelo	cumprimento	das	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	os	Cursos	de	Graduação	

pertinentes;		

V.	 Elaborar	 o	 PPC,	 definindo	 sua	 concepção	 e	 fundamentos,	 bem	 como	 acompanhar	 sua	

implantação	e	consolidação;		

VI.	 Avaliar	 continuamente	 o	PPC,	 encaminhando	proposições	 de	 atualização	 ao	Colegiado	de	

Curso.		

VII.	 Acompanhar	 as	 atividades	 do	 corpo	 docente,	 encaminhando	 ao	 Colegiado	 de	 Curso	

sugestões	para	contratação	e/ou	substituição	de	docentes,	quando	necessário.		

VIII.	Analisar	e	avaliar	os	Planos	de	Ensino	dos	componentes	curriculares		

O	Núcleo	Docente	Estruturante	(NDE)	será	constituído	pelo	(a)	Coordenador	(a)	do	Curso	de	

Licenciatura	 em	Química	 como	 seu	presidente,	 e	 por	no	mínimo	30%	 (trinta	por	 cento)	 dos	

docentes	 efetivos	 atuantes	 no	 Curso	 de	 Licenciatura	 em	 Química,	 satisfazendo	 os	 seguintes	

critérios:		

I.	Ser	composto	por	no	mínimo	5	(cinco)	docentes	do	Curso	de	Licenciatura	em	Química;	

	II.	No	mínimo	60%	(sessenta	por	cento)	dos	docentes,	devem	ter	titulação	acadêmica	com	Pós-

Graduação	stricto	sensu	e	formação	acadêmica	na	área	de	Química;		

III.	Ser	composto	no	mínimo	por	20%	(vinte	por	cento)	de	seus	membros	em	regime	integral;		
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IV.	Possuir	no	mínimo	40%	(vinte	por	cento)	de	docentes	com	titulo	de	doutor	(a);		

V.	Possuir	no	mínimo	40%	(vinte	por	cento)	de	docentes	atuando	 initerruptamente	no	curso	

desde	o	seu	ultimo	ato	regulatório.	

Cabe	ao	colegiado	do	curso	elaborar	um	regulamento	para	o	funcionamento	do	NDE.	
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ANEXO	VI	

CORPO	DOCENTE	DEDICADO	AO	CURSO	

	

NOME	 NÍVEL	 REGIME	DE	
TRABALHO	

ÁREA	DO	
CONHECIMENTO	

ADIEL	PRASERES	CHAVES		 ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	 MATEMÁTICA	

ALLYNNE	AVYLLA	ALVES	 MESTRADO	 40H/DE	 BIOLOGIA	/	MEIO	
AMBIENTE	

ANAIRAN	JERÔNIMO	DA	
SILVA	 MESTRADO	 40H/DE	 LÍNGUA	PORTUGUESA	

ANDERSON	OLIVEIRA	DA	
SILVA	

ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	 EDUCAÇÃO	FÍSICA	

DAVINA	CAMELO	CHAVES	 DOUTORADO	 40H/DE	 QUÍMICA	ORGÂNICA	/	
BIOQUÍMICA	

EDUARDO	HENRIQUE	DE	
CARVALHO	MOURA	 MESTRADO	 40H	 INFORMÁTICA	

ELÃINE	CHRISTINE	DOS	
SANTOS	DOURADO	 MESTRADO	 40H/DE	 BIOLOGIA	

FÁBIA	HOLANDA	DE	BRITO	 ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	 HISTÓRIA	

FÁBIO	JOSÉ	DOS	SANTOS	 ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H/DE	 LÍNGUA	

PORTUGUESA/FRANCÊS	
HELEN	KARINE	ARAUJO	
PEREIRA	 GRADUAÇÃO	 40H	 BIOLOGIA	/	MEIO	

AMBIENTE	
JACIRA	IZIDÓRIO	DE	
MOURA	 MESTRADO	 40H/DE	 QUÍMICA	

JOALDO	DA	SILVA	LOPES	 ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H/DE	

ENGENHARIA	QUÍMICA	/	
TECNOLOGIA	DE	
BIOCOMBUSTÍVEL	

JORGE	GABRIEL	BOTELHO	 ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	 BIOLOGIA	

JOSÉ	LUCAS	BRITO	
FERNANDES	 GRADUAÇÃO	 40H	 ADMINISTRAÇÃO	

JOSÉ	SEBASTIÃO	CIDREIRA	
VIEIRA	 MESTRADO	 40H/DE	 QUÍMICA	E/OU	PROC.	

INDUSTRIAIS	

JOSILENE	LIMA	SERRA	 MESTRADO	 40H/DE	 TECNOLOGIA	DE	
ALIMENTOS	

JOSYANNE	ARAÚJO	NEVES	 MESTRADO	 40H/DE	 TECNOLOGIA	DE	
ALIMENTOS	

KARINA	VELOSO	PINTO	 ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	 ARTES	

KARLA	CAROLINE	MUNIZ	
DE	ARAÚJO	 MESTRADO	 40H	 QUÍMICA	/	QUÍMICA	

ANALÍTICA	
LUÍZ	CARLOS	ROCHA	
JÚNIOR	 MESTRADO	 40H/DE	 QUÍMICA/PETROQUÍMICA	
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LUZILENE	SOUSA	ROSAS	 MESTRADO	 40H/DE	
MICROBIOLOGIA	DE	
ALIMENTOS/QUÍMICA	

ORGÂNICA	
MARCOS	LEANDRO	
BARBOSA	FERREIRA	 GRADUAÇÃO	 40H	 OPERAÇÕES	UNITÁRIAS	/	

PROCESSOS	INDUSTRIAIS	
MICHELLE	FREITAS	
TEIXEIRA	 MESTRADO	 40H	 EDUCAÇÃO	

MYRNA	BARBOSA	
GUIMARÃES	 MESTRADO	 40H	 QUÍMICA	/	QUÍMICA	

ANALÍTICA	
ODÍVIO	DA	SILVA	
REZENDE	NETO	 MESTRADO	 20H	 SANEAMENTO	E	

TOPOGRAFIA	
OLÍVIA	PAVÃO	SOARES	 GRADUAÇÃO	 40H	 PORTUGUÊS/ESPANHOL	
OSIEL	CESAR	DA	
TRINDADE	JUNIOR	 MESTRADO	 40H	 BIOLOGIA	/	BOTÂNICA	

PAULO	DE	TARCIO	
ANDRADE		

PÓS-
GRADUAÇÃO	 40H	 HISTÓRIA	

PÉRICLES	MENDES	NUNES	 MESTRADO	 20H	 QUÍMICA/PROCESSOS	
INDUSTRIAIS			

RAIMUNDO	NONATO	
MARQUES	DO	
NASCIMENTO	

ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	

FILOSOFIA	/	
METODOLOGIA	
CIENTÍFICA	

REGINA	CÉLIA	DE	MORAIS	
ALVES	

ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	 EDUCAÇÃO	

REGINA	OLIVEIRA	DO	
NASCIMENTO	

ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H	 EDUCAÇÃO	

ROSÂNGELA	DE	SOUSA	
VERAS	 MESTRADO	 40H/DE	 SOCIOLOGIA	

ROSÂNGELA	MARIA	
PAIXÃO	PINHEIRO	 MESTRADO	 40H/DE	 GEOGRAFIA	

SILEYDA	CHRISTINA	MAIA	
COSTA	DUTRA	

ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H/DE	 EDUCAÇÃO	FÍSICA	

TACIANA	OLIVEIRA	DE	
SOUSA	 MESTRE	 40H/DE	 QUÍMICA	

THÂMARA	DE	PAULA	REIS	
SOUSA	PIRES	

ESPECIALIZAÇ
ÃO	 40H/DE	 ALIMENTOS	

WILLANICKSON	
JACKSEMULLER	SANTOS	
LAGO	

GRADUAÇÃO	 40H	 MATEMÁTICA	

WILLINILSON	WILD	
SANTOS	LAGO	 GRADUAÇÃO	 40H	 FÍSICA	
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ANEXO	VII	

PESSOAL	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	

	
SERVIDORES	 CARGO	

ALISSON	PEREIRA	CADETE	 BIBLIOTECÁRIA/DOCUMENTALISTA	
ANTONIO	MARCOS	JANSEN	TEIXEIRA	 ASSISTENTE	DE	ALUNOS	
CAMILA	COSTA	SILVA	 TÉCNICO	EM	TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	
CLAUDENY	SANTOS	PORTELA	 TÉCNICO	EM	TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	
DAYSE	DA	SILVA	ROCHA	 ASSISTENTE	SOCIAL	
DEUSUR	GONÇALVES	SAMPAIO	 TÉCNICO	DE	LABORATÓRIO/QUÍMICA	
EDNA	MARIA	MENDES	PINHEIRO	COSTA	 TECNICA	EM	ASSUNTOS	EDUCACIONAIS	
FRANCISCA	MÁRCIA	PEREIRA	DOS	
SANTOS	 ASSISTENTE	DE	ALUNOS	

FRANCISCO	FABIO	LIMA	 ASSISTENTE	EM	ADMINISTRAÇÃO	
JACKSON	SOUSA	PEREIRA	 ASSISTENTE	EM	ADMINISTRAÇÃO	
KARLA	CONCEIÇÃO	COSTA	OLIVEIRA	 ODONTÓLOGA	
LEILA	PINHEIRO	FERREIRA	 ASSISTENTE	EM	ADMINISTRAÇÃO	
LEONARDO	SARMENTO	PIRES	DE	SÁ	 Médico	
LETÍCIA	CHAGAS	DA	SILVA	 TÉCNICO	EM	ENFERMAGEM	
MARIA	DA	GRAÇA	SOUSA	MARINHO	 ASSISTENTE	SOCIAL	
MARIA	DE	LOURDES	SILVA	Barros	 PEDAGOGA	
NÉLIA	MARIA	DO	CARMO	MARANHÃO	 BIBLIOTECÁRIA	
PATRÍCIA	FALCÃO	GOMES	 ASSISTENTE	EM	ADMINISTRAÇÃO	
RAIMUNDO	NONATO	DOS	SANTOS	
FILHO	 TÉCNICO	DE	LABORATÓRO/ALIMENTOS	

SUENE	COSTA	 ASSISTENTE	DE	ALUNOS	
SUZE	KELY	ARAGÃO	RIBEIRO	 ADMINISTRADOR	
VALDOMIR	ARAÚJO	DE	CARVALHO	 ASSISTENTE	EM	ADMINISTRAÇÃO	
VERA	REJANE	GOMES	 PEDAGOGA	
WALISON	AS	FURTADO	 ASSISTENTE	EM	ADMINISTRAÇÃO	
WDSON	ALMEIDA	SANTOS	 TÉCNICO	EM	LABORATÓRIO/ALIMENTOS	
WDSON	MENDONÇA	PEREIRA	 TÉCNICO	DE	LABORATÓRIO/QUÍMICA	

	


