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1. Contexto Geral 

 

1.1 - Apresentação 

 

 A implantação do curso de Licenciatura 

em Química pelo Campus Urutaí do Instituto Fed

ral Goiano vem, no primeiro momento, atender a 

diferentes demandas regionais, sobretudo por pr

fissionais bem qualificados para o ensino

mica. Trata-se de um curso de enorme relevância 
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Semestral 

4 (quatro) anos 

3200 horas 

40 vagas 

4 (quatro) anos 

Fevereiro de 2018 

3230 horas 

Matutino 

200 dias letivos 

Leandro N. C. Máximo 

Licenciado em Química 

Mestrado 

(64) 3465-1900 

dro.maximo@ifgoiano.edu.br 

A implantação do curso de Licenciatura 

em Química pelo Campus Urutaí do Instituto Fede-

ral Goiano vem, no primeiro momento, atender a 

diferentes demandas regionais, sobretudo por pro-

fissionais bem qualificados para o ensino de Quí-

se de um curso de enorme relevância 
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para a comunidade da região Sudeste do Estado

Goiás, tendo em vista que, assim como em várias 

outras regiões do Brasil, há uma significativa c

rência de professores de Química em

blicas e privadas. Tal relevância torna

maior quando se considera que nessa região do 

Estado, conhecida como região da e

e que abrange 22 municípios, há apenas o curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Federal 

de Goiás – Campus Catalão, ofertado “predom

nantemente” no período noturno, mas com ativid

des também durante o dia. 

Nesse sentido, ao implantar tal curso, a 

Instituição assume o compromisso com a socied

de de formar profissionais éticos, críticos, reflex

vos, questionadores, investigativos, 

ção científica, atitude consciente, com ampla cap

citação profissional na área específica e que

jam envolvidos com as temáticas da educação e do 

meio social em que estão inseridos, estando de 

acordo com o Capítulo IV, Art. 43, inc. I da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em que a 

Instituição deve "estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pens

mento reflexivo".1 Além disso, os egressos desse 

curso deverão ser capazes de continuar desenvo

vendo estudos e pesquisas na área de Educação e 

Ensino em Química.  Segundo as Orientações Ed

cacionais Complementares aos Parâmetros Curr

culares Nacionais (PCN+)2, 

                                                           
1 BRASIL, Congresso Nacional. 

9394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional (LDB). Brasília: 20 de dezembro de 1996.

2 BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Média e Tecnológica. PCN
dio: orientações educacionais complementares aos P

para a comunidade da região Sudeste do Estado de 

vista que, assim como em várias 

outras regiões do Brasil, há uma significativa ca-

rência de professores de Química em escolas pú-

Tal relevância torna-se ainda 

maior quando se considera que nessa região do 

Estado, conhecida como região da estrada de ferro 

e que abrange 22 municípios, há apenas o curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Federal 

Catalão, ofertado “predomi-

nantemente” no período noturno, mas com ativida-

ar tal curso, a 

Instituição assume o compromisso com a socieda-

de de formar profissionais éticos, críticos, reflexi-

vos, questionadores, investigativos, com concep-

com ampla capa-

citação profissional na área específica e que este-

jam envolvidos com as temáticas da educação e do 

meio social em que estão inseridos, estando de 

acordo com o Capítulo IV, Art. 43, inc. I da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em que a 

estimular a criação cultural e o 

volvimento do espírito científico e do pensa-

Além disso, os egressos desse 

curso deverão ser capazes de continuar desenvol-

vendo estudos e pesquisas na área de Educação e 

Segundo as Orientações Edu-

es aos Parâmetros Curri-

BRASIL, Congresso Nacional. Lei n° 
9394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional (LDB). Brasília: 20 de dezembro de 1996. 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Mé-
dio: orientações educacionais complementares aos Pa-

[...] a Química pode ser um in
trumento da formação humana 
que amplia os horizontes cult
rais e a autonomia no exercício 
da cidadania, se o conhecime
to químico for promovido como 
um dos meios de interpreta
mundo e intervir na realidade, 
se for apresentado como ciê
cia, com seus conceitos, mét
dos e linguagens próprios, e 
como construção histórica, r
lacionada ao desenvolvimento 
tecnológico e aos muitos aspe
tos da vida em sociedade. 
(BRASIL, 2002, p. 87)

O curso de Licenciatura em Química do 

IF Goiano – Campus Urutaí

objetivo formar professores químicos qualificados 

e preparados para a atuação docente, levando em 

conta os desafios do mundo contemporâneo e as 

transformações pelas quais 

passado, buscando atentá-los à responsabilidade de 

uma significativa produção de conhecimento, em 

que seu uso nos distintos espaços educativos pr

mova a educação. Acredita

to cheio de significados contribua para 

vimento de práticas efetivas, que possibilitem a 

diminuição das desigualdades sociais e também o 

desenvolvimento científico e tecnológico no âmb

to municipal, estadual e nacional. 

O curso de Licenciatura em Química do 

IFGoiano – Campus Urutaí se

talmente a formar professores de Química para 

atuarem nas séries finais do ensino fundamental e 

no ensino médio, segundo as exigências da LDB, 

                                                                                
râmetros Curriculares Nacionais 
za, Matemática e suas tecnologias. Brasília: 
MEC/Semtec, 2002a. 

[...] a Química pode ser um ins-
trumento da formação humana 
que amplia os horizontes cultu-
rais e a autonomia no exercício 
da cidadania, se o conhecimen-
to químico for promovido como 
um dos meios de interpretar o 
mundo e intervir na realidade, 
se for apresentado como ciên-
cia, com seus conceitos, méto-
dos e linguagens próprios, e 
como construção histórica, re-
lacionada ao desenvolvimento 
tecnológico e aos muitos aspec-
tos da vida em sociedade. 
(BRASIL, 2002, p. 87). 

O curso de Licenciatura em Química do 

Urutaí tem como principal 

objetivo formar professores químicos qualificados 

e preparados para a atuação docente, levando em 

conta os desafios do mundo contemporâneo e as 

transformações pelas quais a educação escolar tem 

los à responsabilidade de 

uma significativa produção de conhecimento, em 

que seu uso nos distintos espaços educativos pro-

mova a educação. Acredita-se que tal conhecimen-

to cheio de significados contribua para o desenvol-

vimento de práticas efetivas, que possibilitem a 

diminuição das desigualdades sociais e também o 

desenvolvimento científico e tecnológico no âmbi-

to municipal, estadual e nacional.  

O curso de Licenciatura em Química do 

Urutaí se destina fundamen-

talmente a formar professores de Química para 

atuarem nas séries finais do ensino fundamental e 

no ensino médio, segundo as exigências da LDB, 

                                                   
Curriculares Nacionais – Ciências da Nature-

za, Matemática e suas tecnologias. Brasília: 



 

 

Lei nº 9.394/96, que em seu Art. 62, regulamenta a 

atuação de profissionais do ensino, afirmando

“A formação de docentes para 
atuar na educação básica far
á em nível superior, em curso 
de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e inst
tutos superiores de educação, 
admitida, como formação m
nima para o exercício do magi
tério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ens
no fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade 
Normal.” 

Para que esse processo de formação do f

turo professor de Química seja bem sucedido, é 

necessário que o curso seja bem estruturado, de 

forma a possibilitar uma formação ampla e inte

disciplinar, enfatizando questões como ética, trab

lho em equipe, educação inclusiva, diversidade, 

relações interpessoais, educação ambiental e rel

ções étnico-raciais, educação de jovens e adultos

políticas educacionais, além de abordar questões 

relacionadas à cidadania. 

De acordo com Arroyo (1988) 

e Schnetzler (2003)3, a relação entre educação e 

cidadania pode ser vista 

[...] no sentido de que a luta p
la cidadania, pelo legítimo, p
los direitos, é o espaço pedag
gico onde se dá o verdadeiro 
processo de constituição do c
dadão. A educação não é uma 
parte precondição da democr

                                                           
3 SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. 

Educação em Química: compromisso com a cidadania. 
3. ed. Ijuí (RS): UNIJUÍ, 2003, 144 pág. (Coleção ed
cação em Química). 

9.394/96, que em seu Art. 62, regulamenta a 

atuação de profissionais do ensino, afirmando que: 

“A formação de docentes para 
atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso 
de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e insti-
tutos superiores de educação, 
admitida, como formação mí-
nima para o exercício do magis-

cação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensi-
no fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade 

Para que esse processo de formação do fu-

turo professor de Química seja bem sucedido, é 

necessário que o curso seja bem estruturado, de 

rma a possibilitar uma formação ampla e inter-

disciplinar, enfatizando questões como ética, traba-

lho em equipe, educação inclusiva, diversidade, 

relações interpessoais, educação ambiental e rela-

educação de jovens e adultos 

políticas educacionais, além de abordar questões 

Arroyo (1988) apud Santos 

a relação entre educação e 

[...] no sentido de que a luta pe-
la cidadania, pelo legítimo, pe-

s direitos, é o espaço pedagó-
gico onde se dá o verdadeiro 
processo de constituição do ci-
dadão. A educação não é uma 
parte precondição da democra-

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. 
Educação em Química: compromisso com a cidadania. 
3. ed. Ijuí (RS): UNIJUÍ, 2003, 144 pág. (Coleção edu-

cia e da participação, mas é pa
te, fruto e expressão do proce
so de sua constituição (pág. 29).

Nesse sentido, o licenciando deverá ter a 

oportunidade, durante seu período no curso super

or, de vivenciar experiências que vão além do c

nhecimento químico. No processo de formação dos 

futuros docentes deve se incluir “prática de ensino” 

com carga didática definida pel

Deverá, igualmente, participar de atividades de 

planejamento e ensino com formulação de probl

mas e busca de soluções,

situações de ensino/aprendizagem. Em adição, é 

necessário viver experiências de ens

no/aprendizagem, através do contato com docentes 

e fontes bibliográficas variadas. 

A atualização desse Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC) iniciou-se no 

pelos membros do Colegiado do Curso e 

Docente Estruturante (NDE)

Resolução nº 02 de 01 de julho de 2015 

Inúmeras discussões foram realizadas pelos me

bros do NDE para se chegar a essa versão atual. 

PPC do curso desse curso de 

tuído pelos princípios, objetivos e justificativas que 

orientam a implantação do curso, acompanhado 

pelas legislações vigentes, além de apresentar as 

concepções deste grupo estruturante, de forma a 

sistematizar as políticas e diretrizes que nortearão a 

conduta da comunidade da Instituição, sobretudo 

dos envolvidos com o curso de Química.  

Assim, o presente

forma detalhada, informações relacionadas aos 

objetivos, a área de abrangência, justificativa, pe
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cia e da participação, mas é par-
te, fruto e expressão do proces-
so de sua constituição (pág. 29). 

o licenciando deverá ter a 

oportunidade, durante seu período no curso superi-

or, de vivenciar experiências que vão além do co-

nhecimento químico. No processo de formação dos 

futuros docentes deve se incluir “prática de ensino” 

com carga didática definida pela LDB (9.394/96). 

Deverá, igualmente, participar de atividades de 

planejamento e ensino com formulação de proble-

mas e busca de soluções, além da avaliação de 

situações de ensino/aprendizagem. Em adição, é 

necessário viver experiências de ensi-

m, através do contato com docentes 

e fontes bibliográficas variadas.  

A atualização desse Projeto Pedagógico 

se no 2º semestre de 2015, 

Colegiado do Curso e Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), após a publicação da 

olução nº 02 de 01 de julho de 2015 do MEC. 

Inúmeras discussões foram realizadas pelos mem-

bros do NDE para se chegar a essa versão atual. O 

sse curso de Licenciatura é consti-

tuído pelos princípios, objetivos e justificativas que 

mplantação do curso, acompanhado 

pelas legislações vigentes, além de apresentar as 

concepções deste grupo estruturante, de forma a 

sistematizar as políticas e diretrizes que nortearão a 

conduta da comunidade da Instituição, sobretudo 

urso de Química.   

Assim, o presente projeto apresenta, de 

forma detalhada, informações relacionadas aos 

objetivos, a área de abrangência, justificativa, per-
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fil do egresso, carga horária, organização curric

lar, estágio curricular supervisionado em ensino,

trabalho de curso, regime de matrícula, regime de 

funcionamento, infraestrutura física, políticas de 

acessibilidade, recursos humanos envolvidos, e

tratégias de prevenção/combate à evasão e progr

mação de todos os componentes curriculares obr

gatórios e optativos. É importante salientar que 

todos os profissionais envolvidos com o curso de 

Licenciatura em Química do IFGoiano 

Urutaí atuarão sempre no sentido de colocar em 

prática todas as informações contidas nesse PPC, 

não permitindo que esse projeto se torne apenas 

um conjunto utópico, teórico, fictício e vazio de 

ideias e ideais.     

Como toda proposta em educação, este 

projeto não é fruto da ideia de uma única pessoa e 

não se constitui um trabalho pronto e acabado. É 

resultado de discussões profundas e continuadas, 

realizadas pelos membros do Colegiado

nas quais o espírito democrático e a divergência de 

ideias e concepções prevaleceram 

sões imperativas, unilaterais e centralizadoras.

Considerando que a realidade educaciona

é dinâmica, contraditória e constantemente carr

gada de mudanças, novas contribuições poderão 

ser acrescentadas, no sentido de enriquecê

atualizá-lo permanentemente.  

 

1.2 - Histórico 

 

1.2.1 - Histórico do Instituto Federal Goiano

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano, criado em 29 de dezembro de 

fil do egresso, carga horária, organização curricu-

lar, estágio curricular supervisionado em ensino, 

trabalho de curso, regime de matrícula, regime de 

funcionamento, infraestrutura física, políticas de 

acessibilidade, recursos humanos envolvidos, es-

tégias de prevenção/combate à evasão e progra-

de todos os componentes curriculares obri-

ptativos. É importante salientar que 

todos os profissionais envolvidos com o curso de 

Licenciatura em Química do IFGoiano – Campus 

Urutaí atuarão sempre no sentido de colocar em 

prática todas as informações contidas nesse PPC, 

se torne apenas 

um conjunto utópico, teórico, fictício e vazio de 

Como toda proposta em educação, este 

projeto não é fruto da ideia de uma única pessoa e 

não se constitui um trabalho pronto e acabado. É 

profundas e continuadas, 

realizadas pelos membros do Colegiado e NDE, 

nas quais o espírito democrático e a divergência de 

am sobre as deci-

sões imperativas, unilaterais e centralizadoras. 

Considerando que a realidade educacional 

é dinâmica, contraditória e constantemente carre-

gada de mudanças, novas contribuições poderão 

ser acrescentadas, no sentido de enriquecê-lo e 

Histórico do Instituto Federal Goiano 

al de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano, criado em 29 de dezembro de 

2008, pela Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 

2008, é fruto do rearranjo e da expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

iniciados em abril de 2005,

37 Institutos Federais de Educação, Ciência e Te

nologia. O IF Goiano é uma Instituição de Educ

ção Superior, Básica e Profissional, pluricurricular 

e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes moda

des de ensino, com base na conjugação de conh

cimentos técnicos e tecnológicos com as suas pr

ticas pedagógicas. 

Resultado da junção dos antigos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) de 

Rio Verde e Urutaí (juntamente com sua respectiva 

Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos) 

e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EA

CE), ambos provenientes das antigas Escolas 

Agrotécnicas Federais, o IF Goiano é uma auta

quia Federal detentora de autonomia administrat

va, patrimonial, financeira

disciplinar, equiparado às Universidades Federais. 

No seu processo instituinte estão presentes 

na composição de sua estrutura organizacional: 

uma Reitoria localizada em Goiânia, o Centro F

deral de Educação Tecnológica de Rio Verde

Centro Federal de Educação Tecnológica de Urut

í, a Escola Agrotécnica Federal de Ceres e as Un

dade de Educação Descentralizada de Morrinhos 

que, por força da Lei, passaram de forma automát

ca, independentemente de qualquer formalidade, à 

condição de Campus da nova instituição, passando 

a denominar-se respectivamente: Campus Ceres, 

Campus Morrinhos, Campus Rio Verde, Campus 

2008, pela Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 

2008, é fruto do rearranjo e da expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

iniciados em abril de 2005, juntamente com outros 

37 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tec-

nologia. O IF Goiano é uma Instituição de Educa-

ção Superior, Básica e Profissional, pluricurricular 

e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalida-

des de ensino, com base na conjugação de conhe-

cimentos técnicos e tecnológicos com as suas prá-

Resultado da junção dos antigos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) de 

Rio Verde e Urutaí (juntamente com sua respectiva 

ade de Ensino Descentralizada de Morrinhos) 

e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EAF-

CE), ambos provenientes das antigas Escolas   

IF Goiano é uma autar-

quia Federal detentora de autonomia administrati-

va, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, equiparado às Universidades Federais.  

No seu processo instituinte estão presentes 

na composição de sua estrutura organizacional: 

uma Reitoria localizada em Goiânia, o Centro Fe-

deral de Educação Tecnológica de Rio Verde, o 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Uruta-

í, a Escola Agrotécnica Federal de Ceres e as Uni-

dade de Educação Descentralizada de Morrinhos 

que, por força da Lei, passaram de forma automáti-

ca, independentemente de qualquer formalidade, à 

Campus da nova instituição, passando 

se respectivamente: Campus Ceres, 

Campus Morrinhos, Campus Rio Verde, Campus 



 

 

Urutaí e recente criado o Campus Iporá. Ressalta

se que em foram criando ainda mais 07 campus: 

Campus Posse, Campus Campos Belos, 

Trindade,  Campus Avançado Hidrolândia, Ca

pus Avançado Cristalina, Campus Avançado Ip

meri., Campus Avançado Catalão, localizados 

respectivamente nos municípios de Posse, Campos 

Belos, Trindade, Hidrolândia, Cristalina, Ipameri e 

Catalão, totalizando 12 (doze) campi.

 

1.2.2 - Histórico do Campus Urutaí

 

O IF Goiano – Campus Urutaí, criado pela 

Lei nº 1.923 de 28 de julho de 1953, com a den

minação de Escola Agrícola de Urutaí

dinada a Superintendência do Ensino Agrícola e 

Veterinário - SEAV - do Ministério da Agricultura, 

iniciou suas atividades em março de 1956, nas 

instalações da antiga Fazenda Modelo, oferecendo 

o Curso de Iniciação Agrícola e de Mestria Agríc

la. 

Em 1964, pelo Decreto nº. 53.558, de 13 

de fevereiro, foi alterada a denominação de Escola 

Agrícola para Ginásio Agrícola de Urutaí. Em 

1977, conforme portaria nº 32, a Instituição foi 

autorizada a funcionar com o Curso Técnico em 

Agropecuária, em nível de 2º Grau, já com a d

nominação de Escola Agrotécnica Federal de Ur

taí. 

Em 16 de novembro de 1993, a então E

cola Agrotécnica Federal de Urutaí foi constituída 

sob a forma de Autarquia Federal, mediante a Lei 

nº. 8.731, vinculada à Secretaria de Educação Pr

fissional e Tecnológica (SECTEC), do MEC. Em 

Urutaí e recente criado o Campus Iporá. Ressalta-

se que em foram criando ainda mais 07 campus: 

Campus Posse, Campus Campos Belos, Campus 

Trindade,  Campus Avançado Hidrolândia, Cam-

pus Avançado Cristalina, Campus Avançado Ipa-

meri., Campus Avançado Catalão, localizados 

respectivamente nos municípios de Posse, Campos 

Belos, Trindade, Hidrolândia, Cristalina, Ipameri e 

do 12 (doze) campi. 

Urutaí  

Urutaí, criado pela 

Lei nº 1.923 de 28 de julho de 1953, com a deno-

minação de Escola Agrícola de Urutaí-GO, subor-

dinada a Superintendência do Ensino Agrícola e 

do Ministério da Agricultura, 

iniciou suas atividades em março de 1956, nas 

instalações da antiga Fazenda Modelo, oferecendo 

o Curso de Iniciação Agrícola e de Mestria Agríco-

Em 1964, pelo Decreto nº. 53.558, de 13 

nação de Escola 

Agrícola para Ginásio Agrícola de Urutaí. Em 

1977, conforme portaria nº 32, a Instituição foi 

autorizada a funcionar com o Curso Técnico em 

Grau, já com a de-

nominação de Escola Agrotécnica Federal de Uru-

16 de novembro de 1993, a então Es-

cola Agrotécnica Federal de Urutaí foi constituída 

sob a forma de Autarquia Federal, mediante a Lei 

nº. 8.731, vinculada à Secretaria de Educação Pro-

fissional e Tecnológica (SECTEC), do MEC. Em 

função de sua credibilidade 

1997, a instituição recebeu a incumbência de i

plantar uma Unidade de Ensino Descentralizada 

(UNED) na cidade de Morrinhos 

projeto de parceria entre União, Estado e

pios. 

Em 1999, foi implantado o Curso Superior 

de Tecnologia em Irrigação e Drenagem (TID), 

inaugurando um novo tempo e contribuindo para a 

evolução histórica e inserção da Instituição no 

universo do Ensino Superior. Pelo Decreto Pres

dencial de 16 de agosto de 2002, houve a transfo

mação e mudança de denominação de Escola 

grotécnica Federal de Urutaí para Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Urutaí (CEFET Ur

taí). Posteriormente, com o Decreto nº. 5225, de 

1º outubro de 2004, o CEFET Urutaí passou a ser 

Instituição de Ensino Superior e pela Lei nº 1

de dezembro de 2008 foi transformado em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

(IF Goiano) – Campus Urutaí que tem como mi

são: 

Oferecer educação profissional 
e tecnológica, de forma indi
sociável da pesquisa e extensão 
buscando o
cia na formação integral de pr
fissionais com valores éticos e 
humanos para o mundo do tr
balho, contribuindo com o d
senvolvimento sustentável e a 
qualidade de vida da sociedade 
(PDI, 2009

O IF Goiano – Campus

principal característica fornecer educação de qual

dade para a sociedade, fato que vêm se compr
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função de sua credibilidade junto ao MEC, em 

recebeu a incumbência de im-

plantar uma Unidade de Ensino Descentralizada 

(UNED) na cidade de Morrinhos - GO, sendo um 

projeto de parceria entre União, Estado e Municí-

Em 1999, foi implantado o Curso Superior 

Tecnologia em Irrigação e Drenagem (TID), 

inaugurando um novo tempo e contribuindo para a 

evolução histórica e inserção da Instituição no 

universo do Ensino Superior. Pelo Decreto Presi-

dencial de 16 de agosto de 2002, houve a transfor-

ominação de Escola A-

grotécnica Federal de Urutaí para Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Urutaí (CEFET Uru-

taí). Posteriormente, com o Decreto nº. 5225, de 

outubro de 2004, o CEFET Urutaí passou a ser 

Instituição de Ensino Superior e pela Lei nº 11.892 

de dezembro de 2008 foi transformado em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

Urutaí que tem como mis-

Oferecer educação profissional 
e tecnológica, de forma indis-
sociável da pesquisa e extensão 
buscando o padrão de excelên-
cia na formação integral de pro-
fissionais com valores éticos e 
humanos para o mundo do tra-
balho, contribuindo com o de-
senvolvimento sustentável e a 
qualidade de vida da sociedade 
(PDI, 2009-2013. p.8-9). 

Campus Urutaí tem como 

principal característica fornecer educação de quali-

dade para a sociedade, fato que vêm se compro-
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vando na medida em que investe na implantação de 

cursos que atendem às demandas do mundo glob

lizado e da região em que se insere, sempre com a 

intenção de fomentar a criação, produção e difusão 

de novos conhecimentos e tecnologias.

A área de abrangência do IF Goiano 

Campus Urutaí inclui, além dos municípios viz

nhos, como Pires do Rio, Ipameri e Orizona, outros 

32 municípios, destacando-se, Catalão, Vianópo

Silvânia, Cristalina, Anápolis, Goiandira, Cristi

nópolis, Morrinhos, Palmelo, Goiânia, Campo 

Alegre, Luziânia, Sobradinho, Caldas Novas, Fo

mosa, São Miguel do Passa Quatro, Santa Cruz de 

Goiás, Mara Rosa e Posse, além de estudantes de 

outros estados, como Minas Gerais, Mato Grosso, 

Distrito Federal, Tocantins e São Paulo.  

Ressalta-se que na primeira década dos 

nos 2000, a instituição expandiu sua oferta em 

cursos de graduação. Em 2003, ofertou o Curso 

Superior de Tecnologia em Sistemas de Inform

ção, hoje denominado de Curso Superior de Tecn

logia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(TADS). Em 2006, ofereceu o Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos (TAL). Já, em 2007, 

houve a oferta de dois novos cursos superiores de 

Tecnologia: Gestão Ambiental (TGA) e Gestão da 

Tecnologia da Informação (GTI); e no primeiro 

semestre de 2008 houve a abertura do curso de 

Bacharelado em Agronomia. Todos os cursos f

ram implantados, atendendo a demandas específ

cas de formação (municipal, estadual e nacional) 

em conformidade com as legislações vigentes.

Dando continuidade ao seu desenvolv

mento e procurando atender a Lei nº 11.892, de 

vando na medida em que investe na implantação de 

cursos que atendem às demandas do mundo globa-

lizado e da região em que se insere, sempre com a 

omentar a criação, produção e difusão 

de novos conhecimentos e tecnologias. 

A área de abrangência do IF Goiano – 

Urutaí inclui, além dos municípios vizi-

nhos, como Pires do Rio, Ipameri e Orizona, outros 

se, Catalão, Vianópolis, 

Silvânia, Cristalina, Anápolis, Goiandira, Cristia-

nópolis, Morrinhos, Palmelo, Goiânia, Campo 

Alegre, Luziânia, Sobradinho, Caldas Novas, For-

mosa, São Miguel do Passa Quatro, Santa Cruz de 

Goiás, Mara Rosa e Posse, além de estudantes de 

, como Minas Gerais, Mato Grosso, 

Distrito Federal, Tocantins e São Paulo.   

se que na primeira década dos a-

nos 2000, a instituição expandiu sua oferta em 

cursos de graduação. Em 2003, ofertou o Curso 

Superior de Tecnologia em Sistemas de Informa-

ão, hoje denominado de Curso Superior de Tecno-

logia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(TADS). Em 2006, ofereceu o Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos (TAL). Já, em 2007, 

houve a oferta de dois novos cursos superiores de 

ental (TGA) e Gestão da 

Tecnologia da Informação (GTI); e no primeiro 

semestre de 2008 houve a abertura do curso de 

Bacharelado em Agronomia. Todos os cursos fo-

ram implantados, atendendo a demandas específi-

cas de formação (municipal, estadual e nacional) 

m conformidade com as legislações vigentes. 

Dando continuidade ao seu desenvolvi-

mento e procurando atender a Lei nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008, a qual instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, o IF Goiano –

ou a sua oferta de cursos. A Lei 11.892 estabelece 

que 20% das vagas ofertadas deverão ser reserv

das aos cursos de Licenciatura e Programas Esp

ciais de Formação Pedagógica, com vistas à fo

mação de professores para educação básica, pri

cipalmente, nas áreas de Ciências e Matemática, e 

para educação profissional; 50% correspondem à 

formação de cursos técnicos de nível médio e 30% 

aos cursos de bacharelado, engenharias, tecnológ

cos e de pós-graduação (lato sensu

Nessa direção e considerando o contexto 

regional, em 2009, foi criado o curso de Licenci

tura em Matemática. Em 2010, o c

Engenharia Agrícola, modalidade bacharelado e a 

Licenciatura em Ciências Biológicas. A partir do 

1º semestre de 2011 o IF Goiano 

passou a ofertar o curso de Licenciatura em Qu

mica e no início de 2013 passou a ofertar o curso 

de Medicina Veterinária, na modalidade de bach

relado. Atualmente são ofertados 

superiores , entre bacharelados, tecnólogos e lice

ciaturas, com uma oferta anual de 350 vagas para 

novos alunos. 

 

1.3 - Justificativa da Implantação do Curso

 

Apesar dos consideráveis avanços obtidos 

na educação nos últimos anos, muitos problemas 

sérios ainda permeiam o campo educacional bras

leiro, sobretudo na educação básica. É consenso 

entre a comunidade acadêmica que entre as várias 

de dezembro de 2008, a qual instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e 

– Campus Urutaí ampli-

ou a sua oferta de cursos. A Lei 11.892 estabelece 

que 20% das vagas ofertadas deverão ser reserva-

das aos cursos de Licenciatura e Programas Espe-

ciais de Formação Pedagógica, com vistas à for-

mação de professores para educação básica, prin-

ente, nas áreas de Ciências e Matemática, e 

para educação profissional; 50% correspondem à 

formação de cursos técnicos de nível médio e 30% 

aos cursos de bacharelado, engenharias, tecnológi-

lato sensu e stricto sensu). 

e considerando o contexto 

regional, em 2009, foi criado o curso de Licencia-

Em 2010, o campus ofertou 

Engenharia Agrícola, modalidade bacharelado e a 

Licenciatura em Ciências Biológicas. A partir do 

Goiano – Campus Urutaí 

passou a ofertar o curso de Licenciatura em Quí-

mica e no início de 2013 passou a ofertar o curso 

de Medicina Veterinária, na modalidade de bacha-

ofertados 9 (nove) cursos 

superiores , entre bacharelados, tecnólogos e licen-

ciaturas, com uma oferta anual de 350 vagas para 

Justificativa da Implantação do Curso 

Apesar dos consideráveis avanços obtidos 

na educação nos últimos anos, muitos problemas 

sérios ainda permeiam o campo educacional brasi-

leiro, sobretudo na educação básica. É consenso 

entre a comunidade acadêmica que entre as várias 



 

 

medidas que podem ser adotadas para melhorar a 

Educação Básica, uma das prioridades deve ser o 

aumento nos investimentos em educação e melh

rias profundas na qualidade de formação dos d

centes. 

De acordo com os dados do Educacenso 

(2007), cerca de 600 mil professores em exercício 

na Educação Básica pública brasileira não possuem 

nenhum tipo de graduação ou atuam em áreas dif

rentes de sua formação inicial. Dados

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) mostram que há uma c

rência de aproximadamente 55 mil professores de 

Química e que entre 1990 e 2001 só saíram dos 

bancos das universidades pouco mais de 7 mil

docentes químicos. Especificamente no Estado de 

Goiás, dados apresentados no Plano Estadual de 

Educação (2008-2017), revelam que, apesar da 

evolução na formação de docentes, ainda há um 

grande déficit de profissionais habilitados para 

exercer a docência nas áreas de Fís

Matemática e Biologia. A tabela 01 mostra a gra

de carência de Licenciados em Química no Estado

de Goiás.  

 

Tabela 01 - Número e percentual de professores de 
Química da rede pública de ensino do e
tado de Goiás, nos anos de 2003 e 2007. 
(Fonte: SEE-GO) 

 2003

Total de professores mo-
dulados em Química 

824

Licenciados em Química 
24 

(2,91%)

 

medidas que podem ser adotadas para melhorar a 

Educação Básica, uma das prioridades deve ser o 

aumento nos investimentos em educação e melho-

ualidade de formação dos do-

De acordo com os dados do Educacenso 

(2007), cerca de 600 mil professores em exercício 

na Educação Básica pública brasileira não possuem 

nenhum tipo de graduação ou atuam em áreas dife-

Dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) mostram que há uma ca-

rência de aproximadamente 55 mil professores de 

Química e que entre 1990 e 2001 só saíram dos 

bancos das universidades pouco mais de 7 mil 

cos. Especificamente no Estado de 

Goiás, dados apresentados no Plano Estadual de 

2017), revelam que, apesar da 

evolução na formação de docentes, ainda há um 

grande déficit de profissionais habilitados para 

exercer a docência nas áreas de Física, Química, 

Matemática e Biologia. A tabela 01 mostra a gran-

de carência de Licenciados em Química no Estado 

Número e percentual de professores de 
Química da rede pública de ensino do es-
tado de Goiás, nos anos de 2003 e 2007. 

2003 2007 

824 1028 

24 
(2,91%) 

148 
(14,4%) 

Dados de pesquisa realizada em escolas 

públicas e privadas de municípios da região da 

estrada de ferro revelam que a carência de

sores de Química nessas cidades é extremamente 

preocupante. Em toda a região investigada,

de 10% dos docentes de Química, são devidamente 

habilitados. Na ausência de Licenciados em Qu

mica, a docência ainda é exercida de forma indev

da por nutricionistas, odontólogos, engenheiros, 

advogados, biólogos, fisioterapeutas, entre outros, 

que, “fazendo um bico” com a docência, trazem 

enormes prejuízos aos estudantes e ao processo 

ensino-aprendizagem de Química.

falta de uma formação espe

da profissão de professor, esses profissionais de 

outras áreas acabam passando uma visão distorcida

de Química e de certa forma repelindo o interesse 

de muitos jovens por essa área da ciência.

Superar a enorme carência de 

uma preocupação do governo federal, conforme 

pode ser verificado no Art. 7

Institutos Federais (11.892 de 29

2008), o qual considerando as finalidades e cara

terísticas dos IF’s, estabelece que essas insti

deverão ofertar o mínimo de 20% de suas vagas 

para cursos de Licenciatura, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, e para a educação profissi

nal. 

Considerando-se a enorme carência de d

centes de Química e ainda que, nos 22

dessa região da estrada de ferro há apenas o curso 

de Licenciatura em Química da Universidade F

deral de Goiás – Campus de

temente noturno e com aulas oferecidas também 
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pesquisa realizada em escolas 

públicas e privadas de municípios da região da 

estrada de ferro revelam que a carência de profes-

sores de Química nessas cidades é extremamente 

toda a região investigada, menos 

de 10% dos docentes de Química, são devidamente 

habilitados. Na ausência de Licenciados em Quí-

é exercida de forma indevi-

ricionistas, odontólogos, engenheiros, 

advogados, biólogos, fisioterapeutas, entre outros, 

que, “fazendo um bico” com a docência, trazem 

enormes prejuízos aos estudantes e ao processo 

aprendizagem de Química. Em virtude da 

falta de uma formação específica para o exercício 

da profissão de professor, esses profissionais de 

outras áreas acabam passando uma visão distorcida 

de Química e de certa forma repelindo o interesse 

de muitos jovens por essa área da ciência.  

Superar a enorme carência de professores é 

uma preocupação do governo federal, conforme 

pode ser verificado no Art. 7 da lei de criação dos 

Institutos Federais (11.892 de 29 de dezembro de 

2008), o qual considerando as finalidades e carac-

terísticas dos IF’s, estabelece que essas instituições 

deverão ofertar o mínimo de 20% de suas vagas 

para cursos de Licenciatura, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, e para a educação profissio-

se a enorme carência de do-

centes de Química e ainda que, nos 22 municípios 

egião da estrada de ferro há apenas o curso 

de Licenciatura em Química da Universidade Fe-

de Catalão, predominan-

temente noturno e com aulas oferecidas também 
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durante o dia, percebe-se uma urgente necessidade 

de promover a formação de licenciados em

ca na região Sudeste do Estado de Goiás. Os 

22 municípios integrantes da região da estrada de 

ferro são apresentados na figura 1.  

 

Figura 1 - Mapa da região Sudeste do Estado
(Fonte: SEPLAN-GO, 2008).

 

Além de Universidade Federal de Goiás 

em Catalão, as únicas alternativas mais próximas 

para formação de Licenciados em Química são 

Anápolis e Goiânia, cidades situadas a cerca de 

150 km de Urutaí e sem transporte diário específ

co para estudantes. 

Nesse contexto, o curso de L

em Química no IFGoiano – Campus Urutaí é de 

se uma urgente necessidade 

licenciados em Quími-

do Estado de Goiás. Os 

municípios integrantes da região da estrada de 

 

Mapa da região Sudeste do Estado de Goiás 
GO, 2008).  

 

Federal de Goiás 

em Catalão, as únicas alternativas mais próximas 

para formação de Licenciados em Química são 

Anápolis e Goiânia, cidades situadas a cerca de 

150 km de Urutaí e sem transporte diário específi-

Nesse contexto, o curso de Licenciatura 

mpus Urutaí é de 

grande relevância para a região Sudeste do Estado

de Goiás e do ponto de vista educacional, permitirá 

a formação de profissionais devidamente licenci

dos que atendam ao mesmo tempo aos requisitos 

da formação do químico (Resolução CNE/CES nº 

8 de 11 de março de 2002) e do professor de Qu

mica. Além disso, atenderá aos pressupostos cont

dos nas diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino m

dio e as recomendações do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) para os cursos de Licenciat

ra, conforme Art. 62 da LDB (lei nº 9.394 de 

1996) e as resoluções CNE/CP nº 1 e 2 de 

2002.  

 

1.4 - Duração Prevista 

 

A duração mínima 

ra em Química do IFGoiano 

de 08 semestres (4 anos). 

60 minutos. O ano letivo é de 200 dias, sendo 

100 dias no primeiro semestre e 100 dias no s

gundo no semestre. Cada semestre é composto por 

20 semanas. Cada crédito

aula/semana (60 minutos). 

 

1.5 - Carga Horária Total

 

Carga Horária Prática Como Comp
nente Curricular 

Carga Horária Estágio Supervisionado

Carga Horária Atividades Formativas

Atividades Complementar/Atividades 
teórico-práticas 

Trabalho de Curso 

Carga Horária Total  

grande relevância para a região Sudeste do Estado 

de Goiás e do ponto de vista educacional, permitirá 

a formação de profissionais devidamente licencia-

dos que atendam ao mesmo tempo aos requisitos 

ormação do químico (Resolução CNE/CES nº 

8 de 11 de março de 2002) e do professor de Quí-

mica. Além disso, atenderá aos pressupostos conti-

dos nas diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino mé-

do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) para os cursos de Licenciatu-

ra, conforme Art. 62 da LDB (lei nº 9.394 de 

resoluções CNE/CP nº 1 e 2 de 

mínima do curso de Licenciatu-

ra em Química do IFGoiano - Campus Urutaí será 

 A hora aula equivale a 

minutos. O ano letivo é de 200 dias, sendo 

dias no primeiro semestre e 100 dias no se-

gundo no semestre. Cada semestre é composto por 

crédito corresponde a 1 hora 

 

Carga Horária Total  

Prática Como Compo-
408 horas/relógio 

Estágio Supervisionado 400 horas/relógio 

Carga Horária Atividades Formativas  2210 horas/relógio 

/Atividades 
200 horas/relógio 

12 horas/relógio 

3230 horas/relógio 



 

 

1.6 - Tempo Integralização do Curso

 

A integralização do curso obedece ao di

posto no capítulo XIII, artigos 133 e 134 do Reg

lamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano 

refere-se ao cumprimento: 

I. Das disciplinas; 

II.  Do trabalho de curso; 

III.  Das atividades complementares 

previstas nesse PPC; 

IV.  Do estágio curricular e;

V. De quaisquer outras atividades 

previstas como componente obrigatório.

O tempo mínimo para a integralização do 

curso é 08 semestres e o tempo máximo é 

14 semestres. 

 

2. Requisitos de Acesso ao Curso 

 

O ingresso do aluno ocorr

descrito no Capítulo V “Das Formas de Ingresso” 

do Regulamento dos Cursos de Graduação do In

tituto Federal Goiano. Os artigos 8º ao 14º do R

gulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano 

aprovado na Resolução nº 001/2016 de 18 de jane

ro de 2016, especificam que: 

Art. 8 - O ingresso poderá ocorrer das s

guintes formas:  

I. processo seletivo;  

II. reingresso;  

III. transferência;  

IV. transferência ex-offício; 

V. portador de diploma;  

Tempo Integralização do Curso 

A integralização do curso obedece ao dis-

XIII, artigos 133 e 134 do Regu-

lamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano 

Das atividades complementares 

Do estágio curricular e; 

De quaisquer outras atividades 

as como componente obrigatório. 

O tempo mínimo para a integralização do 

e o tempo máximo é 

 

O ingresso do aluno ocorrerá conforme 

descrito no Capítulo V “Das Formas de Ingresso” 

Regulamento dos Cursos de Graduação do Ins-

tuto Federal Goiano. Os artigos 8º ao 14º do Re-

gulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano 

aprovado na Resolução nº 001/2016 de 18 de janei-

O ingresso poderá ocorrer das se-

;  

VI. convênio, intercâmbio ou acordo cult

ral.  

Parágrafo único - 

grupos atendidos no Art. 8º 

gramas específicos de acesso e permanência do 

IFGoiano. (alterado)  

Art. 9º - As formas de ingresso tratadas 

neste capítulo serão concedidas quando o candid

to apresentar, via coordenação de registro acad

mico (ou equivalente), toda a docume

da e tenha se classificado dentre as vagas previstas 

no processo seletivo ao qual está concorrendo.

  

3. Local de Funcionamento

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano – Campus 

Professor Geraldo Silva Nascime

Zona Rural, CEP 75790-000

 

4. Organização Curricular 

 

4.1 - Objetivo Geral 

 

O curso de Licenciatura em Química pr

posto neste PPC objetiva, fundamentalmente, fo

mar licenciados em Química que, apropriados dos 

conhecimentos científicos e  didático

disseminem os  saberes  desta  área  de  conhec

mento  em  diferentes espaços  educativos,  part

cularmente, no ensino  médio  e  fundamental  

formal, envolvendo variados objetos de aprendiz

gem, materiais didáticos e i
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VI. convênio, intercâmbio ou acordo cultu-

 As especificidades dos 

grupos atendidos no Art. 8º - VI constarão em pro-

gramas específicos de acesso e permanência do 

As formas de ingresso tratadas 

neste capítulo serão concedidas quando o candida-

to apresentar, via coordenação de registro acadê-

mico (ou equivalente), toda a documentação exigi-

da e tenha se classificado dentre as vagas previstas 

no processo seletivo ao qual está concorrendo. 

Local de Funcionamento 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Campus Urutaí, Rodovia 

Professor Geraldo Silva Nascimento, Km 2,5,  

000, Urutaí/GO. 

Organização Curricular  

O curso de Licenciatura em Química pro-

posto neste PPC objetiva, fundamentalmente, for-

mar licenciados em Química que, apropriados dos 

científicos e  didático-pedagógicos, 

disseminem os  saberes  desta  área  de  conheci-

mento  em  diferentes espaços  educativos,  parti-

larmente, no ensino  médio  e  fundamental  

formal, envolvendo variados objetos de aprendiza-

gem, materiais didáticos e instrumentos de comu-
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nicação  assim  como  disposto  pelo  parecer 

CNE/CES  nº 1.303/2001. 

 

4.2 - Objetivos Específicos 

 

Além dos objetivos estabelecidos para as 

licenciaturas em Química, o curso ofertado por 

este campus tem por objetivos específicos primo

diais:  

• formar professores de Química que 

percebam a Química como ferramenta 

indispensável para a compreensão das 

transformações que ocorrem nos 

processos naturais e tecnológicos que nos 

cercam; 

• contribuir para a superação de déficit de 

professores licenciados na área de 

Química na Educação Básica, tanto 

regional quanto estadual; 

• formar professores cidadãos, capazes de 

pensar/agir de forma criativa e inovadora 

perante os problemas do contexto social;

• proporcionar o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades funcionais para 

a pesquisa básica e aplicada em Química e 

Ensino de Química, contribuindo para o 

acompanhamento das rápidas mudanças 

tecnológicas vivenciadas pela sociedade 

contemporânea, como forma de garantir a 

qualidade do ensino de Química; 

• formar docentes capazes de produzir 

material didático convencional e também 

alternativo e de baixo custo para serem 

utilizados no ensino de Química na 

nicação  assim  como  disposto  pelo  parecer 

Além dos objetivos estabelecidos para as 

licenciaturas em Química, o curso ofertado por 

tem por objetivos específicos primor-

formar professores de Química que 

a Química como ferramenta 

indispensável para a compreensão das 

transformações que ocorrem nos 

processos naturais e tecnológicos que nos 

contribuir para a superação de déficit de 

dos na área de 

Química na Educação Básica, tanto 

formar professores cidadãos, capazes de 

pensar/agir de forma criativa e inovadora 

perante os problemas do contexto social; 

proporcionar o desenvolvimento de 

s funcionais para 

a pesquisa básica e aplicada em Química e 

Ensino de Química, contribuindo para o 

acompanhamento das rápidas mudanças 

tecnológicas vivenciadas pela sociedade 

contemporânea, como forma de garantir a 

qualidade do ensino de Química;  

ocentes capazes de produzir 

material didático convencional e também 

alternativo e de baixo custo para serem 

utilizados no ensino de Química na 

educação básica; 

• propiciar  ao  licenciando  a  compreensão  

das  relações  entre  ciência,  tecnologia, 

sociedade  e  ambiente,  tornando

a  empregar  o  conhecimento  químico 

como  subsídio  para  as  discussões  de  

questões  mais  amplas,  que  envolvem 

aspectos sociais, econômicos, políticos, 

ambientais, tecnológicos, etc.

 

4.3 - Perfil Profissional 

 

O Curso de Licenciatura em Química d

verá ser integralizado em no mínimo oito seme

tres, devendo os egressos ter formação generalista, 

mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos 

campos da Química, preparação adequada à apl

cação pedagógica do conhecim

de Química e de áreas afins na atuação profissional 

como educador na educação fundamental e média.

De modo específico, almeja

gresso seja:  

• Generalista, crítico, ético, e cidadão com 

espírito de solidariedade;

• Consciente da necessidade de atuar com 

qualidade e responsabilidade em prol da 

conservação e manejo da biodiversidade, 

políticas de saúde, meio ambiente;

• Comprometido com os resultados de sua 

atuação, pautando sua conduta profissional 

por critério humanístico, compromisso

com a cidadania e rigor científico, bem 

como por referenciais éticos legais;

• Consciente de sua responsabilidade como 

propiciar  ao  licenciando  a  compreensão  

das  relações  entre  ciência,  tecnologia, 

e  e  ambiente,  tornando-o  apto  

a  empregar  o  conhecimento  químico 

como  subsídio  para  as  discussões  de  

questões  mais  amplas,  que  envolvem 

aspectos sociais, econômicos, políticos, 

ambientais, tecnológicos, etc. 

Curso de Licenciatura em Química de-

verá ser integralizado em no mínimo oito semes-

tres, devendo os egressos ter formação generalista, 

mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos 

campos da Química, preparação adequada à apli-

cação pedagógica do conhecimento e experiências 

de Química e de áreas afins na atuação profissional 

como educador na educação fundamental e média. 

De modo específico, almeja-se que o e-

Generalista, crítico, ético, e cidadão com 

espírito de solidariedade; 

cessidade de atuar com 

qualidade e responsabilidade em prol da 

conservação e manejo da biodiversidade, 

políticas de saúde, meio ambiente; 

Comprometido com os resultados de sua 

atuação, pautando sua conduta profissional 

por critério humanístico, compromisso 

com a cidadania e rigor científico, bem 

como por referenciais éticos legais; 

Consciente de sua responsabilidade como 



 

 

educador, nos vários contextos de atuação 

profissional.  

• Capacitado para a aplicação pedagógica do 

conhecimento e de experiências de 

Química e de áreas afins na atuação 

profissional como educador;

• Apto a atuar multi e interdisciplinarmente, 

adaptável à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança 

contínua do mesmo; 

• Preparado para desenvolver ideias 

inovadoras e ações estratégica

ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.

 

4.4 - Legislação que Regulamenta a Profissão

 

Esse curso de Licenciatura em Química se 

baseia nos seguintes instrumentos legais:

• Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes 

educação nacional; 

• Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, 

que trata da criação dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s);

• Resolução CNE/CP nº 1 de 1º de fevereiro 

de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena; 

• Resolução CNE/CP nº 2 de 19 de fevereiro 

de 2002, que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de fo

educador, nos vários contextos de atuação 

Capacitado para a aplicação pedagógica do 

conhecimento e de experiências de 

ca e de áreas afins na atuação 

profissional como educador; 

Apto a atuar multi e interdisciplinarmente, 

adaptável à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança 

Preparado para desenvolver ideias 

inovadoras e ações estratégicas, capazes de 

ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação. 

Legislação que Regulamenta a Profissão 

Esse curso de Licenciatura em Química se 

baseia nos seguintes instrumentos legais: 

Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da 

Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, 

que trata da criação dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s); 

Resolução CNE/CP nº 1 de 1º de fevereiro 

de 2002, que institui as Diretrizes 

ara a formação de 

professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de 

Resolução CNE/CP nº 2 de 19 de fevereiro 

de 2002, que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível 

superior; 

• Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, que torna obrigatório a inclusão da 

disciplina de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) na matriz curricular;

• Resolução CNE/CP 01, de 17 de junho de 

2004 e Parecer CNE/CP 03/2004, que tr

tam do desenvolvimento/abordagem da 

Educação das Relações Étnico

bem como o tratamento de questões e t

máticas que dizem respeito aos afrode

cendentes;  

• Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

dispõe sobre a educação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambie

tal e dá outras providências.

• Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 

que regulamenta a Lei nº 9.795, de 27

abril de 1999, que institui a Política N

cional de Educação Ambiental, e dá ou

providências; 

• Parecer CNE/CES nº 1.303 de 6 de 

novembro de 2001. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Química;

• Resolução CNE/CES nº 8 de 11 de março 

de 2002, que estabelece

curriculares nacionais para os cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Química;

• Lei nº 2800 de 18 de junho de 1956, que 

regulamenta a profissão de Químico, cria o 

Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Química e dá outras 

providências; 
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professores da Educação Básica em nível 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, que torna obrigatório a inclusão da 

disciplina de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) na matriz curricular; 

Resolução CNE/CP 01, de 17 de junho de 

4 e Parecer CNE/CP 03/2004, que tra-

tam do desenvolvimento/abordagem da 

Educação das Relações Étnico-Raciais, 

bem como o tratamento de questões e te-

máticas que dizem respeito aos afrodes-

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

ucação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambien-

tal e dá outras providências. 

Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 

que regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de 

1999, que institui a Política Na-

Educação Ambiental, e dá outras 

Parecer CNE/CES nº 1.303 de 6 de 

novembro de 2001. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Química; 

Resolução CNE/CES nº 8 de 11 de março 

estabelece as diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de 

ado e Licenciatura em Química; 

Lei nº 2800 de 18 de junho de 1956, que 

regulamenta a profissão de Químico, cria o 

Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Química e dá outras 
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• Resolução Normativa nº 36, de 

25/04/1974, do Conselho Federal d

Química que designa as atribuições dos 

profissionais da Química; 

• Portaria nº 70, de 29 de janeiro de 2015, de 

reconhecimento do curso pelo Ministério 

da Educação. 

 

4.5 - Matriz Curricular  

 

4.5.1 - Componentes Curriculares

 
A organização curricular do 

or de Licenciatura em Química do IFGoiano 

Campus Urutaí está fundamentado

Curriculares Nacionais para Educação das Rel

ções Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei nº 10.639 

de 09 de janeiro de 2003; Lei nº 11.645 de 

10/03/2008; Parecer CNE/CP nº 03 de 10/03/2004, 

Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004); nas P

líticas de educação ambiental (Lei nº 9.795,

27/04/1999 e Decreto nº 4.281 de 25/06/2002 

Resolução CNE/CP nº 2/2012); nas D

cionais para educação Direitos Humanos (Parecer 

CNE/CP nº 08 de 06/03/2012, Resolução CNE/CP 

nº 1 de 30/05/2012) e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB nº 9394/96).

Os princípios previstos na legislação no

teiam a atuação dos professores e a formação pr

fissional do aluno do Curso de Licenciatura em 

Química. Dessa forma, os temas transversais como 

ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, 

trabalho e consumo, direitos humanos, além de 

temas transversais locais/específicos, no contexto 

Resolução Normativa nº 36, de 

25/04/1974, do Conselho Federal de 

Química que designa as atribuições dos 

Portaria nº 70, de 29 de janeiro de 2015, de 

reconhecimento do curso pelo Ministério 

Componentes Curriculares 

A organização curricular do Curso Superi-

Licenciatura em Química do IFGoiano - 

fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Rela-

raciais e para o Ensino de História e 

Brasileira e Indígena (Lei nº 10.639 

janeiro de 2003; Lei nº 11.645 de 

10/03/2008; Parecer CNE/CP nº 03 de 10/03/2004, 

Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004); nas Po-

ticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 

27/04/1999 e Decreto nº 4.281 de 25/06/2002 – 

Resolução CNE/CP nº 2/2012); nas Diretrizes Na-

cionais para educação Direitos Humanos (Parecer 

CNE/CP nº 08 de 06/03/2012, Resolução CNE/CP 

nº 1 de 30/05/2012) e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB nº 9394/96). 

Os princípios previstos na legislação nor-

professores e a formação pro-

Licenciatura em 

essa forma, os temas transversais como 

ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, 

trabalho e consumo, direitos humanos, além de 

os, no contexto 

regional, são abordados no desenvolvimento das 

unidades curriculares do curso. Neste sentido, os 

temas transversais permeiam todas as unidades 

curriculares, porém são abordados também de m

neira formal em disciplinas específicas.

Para abordar os temas “Direitos Hum

nos”, “Educação Ambiental”, “Desenvolvimento 

Sustentável e Sustentabilidade”, “Relações Étnico

raciais”, “História e Cultura Afro

gena”, o curso oferece as disciplinas

Filosóficos e Sócio-Históricos da

cação Inclusiva, Educação de Jovens

(EJA), Relações Étnico-Raciais no Contexto

lar, LIBRAS e Química Ambiental.

De forma mais contextualizada, a temática 

dos “Direitos Humanos” 

disciplinas de Educação Inclusiva e 

cacionais no Brasil, quando da discussão acerca 

dos Direitos Humanos e 

ambiente de trabalho. Além

“Relações Étnico-raciais, História

brasileira e Indígena”, também é

ciplina de Relações Étnico

Escolar, quando da discussão sobre a comunicação 

entre gêneros e etnias: paradigmas e perspectivas. 

Além disso, os temas transversais também são 

abordados em eventos acadê

anualmente, como Ciclo de Debates e Palestras em 

Química e Ensino de Química (CIDEQUI)

tro de Licenciaturas, Semana de Informática, S

mana de Biologia e Semana de Matemática e Ed

cação Matemática. 

Essas temáticas serão abordadas transve

salmente nas diversas disciplinas do curso por 

regional, são abordados no desenvolvimento das 

unidades curriculares do curso. Neste sentido, os 

temas transversais permeiam todas as unidades 

curriculares, porém são abordados também de ma-

neira formal em disciplinas específicas. 

ar os temas “Direitos Huma-

nos”, “Educação Ambiental”, “Desenvolvimento 

Sustentável e Sustentabilidade”, “Relações Étnico-

raciais”, “História e Cultura Afro-brasileira e Indí-

gena”, o curso oferece as disciplinas Fundamentos 

Históricos da Educação, Edu-

Inclusiva, Educação de Jovens e Adultos 

Raciais no Contexto Esco-

Química Ambiental.  

De forma mais contextualizada, a temática 

 é tratada, também, nas 

Educação Inclusiva e Políticas Edu-

quando da discussão acerca 

 os tipos de assédio no 

Além disso, a temática sobre 

raciais, História e Cultura Afro-

também é abordada na dis-

Relações Étnico-Raciais no Contexto 

quando da discussão sobre a comunicação 

entre gêneros e etnias: paradigmas e perspectivas. 

transversais também são 

abordados em eventos acadêmicos, planejados 

anualmente, como Ciclo de Debates e Palestras em 

a e Ensino de Química (CIDEQUI), Encon-

, Semana de Informática, Se-

mana de Biologia e Semana de Matemática e Edu-

Essas temáticas serão abordadas transver-

nas diversas disciplinas do curso por 



 

 

meio da correlação das temáticas centrais das di

ciplinas com as questões ambientais de direitos 

humanos e étnico raciais. Além disso, os estuda

tes do curso serão provocados a participarem de 

eventos culturais periódicos que tratam desses 

assuntos. 

O curso é composto por 39 (trinta e nove) 

disciplinas obrigatórias e um elenco variado de 

disciplinas optativas. Entre as disciplinas obrigat

rias encontram-se disciplinas de Química, Matem

tica, Estatística, Física, Informática, 

gogia. Já as disciplinas optativas são 

vistas na matriz curricular do curso e

à livre escolha do estudante, observadas a dispon

bilidade de docentes e infraestrutura

relação previamente definida nesse PPC. 

O curso de Licenciatura em Química t

carga horária total de 3230 horas/relógio, distribu

das em 08 semestres, sendo 2210 

para a carga horária total das disciplinas do curso,

200 horas para Atividades Complementares

400 horas para Estágio Supervisionado

para Prática como Componente Curricular (PCC)

12 horas para o Trabalho de Curso (TC)

relação ao TC, é importante ressaltar que ainda 

será trabalhado na disciplina de Seminário de Pe

quisa em Ensino (8º período) com carga horária de 

34 h. A carga horária semestral será ministrada em 

20 semanas letivas. A Matriz Curricular

está no Anexo I. Abaixo segue as disciplinas

curso de Licenciatura em Química, 

te do componente curricular. 

1º período: Transformações Químicas

Introdução ao Laboratório de Química

meio da correlação das temáticas centrais das dis-

ciplinas com as questões ambientais de direitos 

humanos e étnico raciais. Além disso, os estudan-

tes do curso serão provocados a participarem de 

cos que tratam desses 

39 (trinta e nove) 

disciplinas obrigatórias e um elenco variado de 

. Entre as disciplinas obrigató-

se disciplinas de Química, Matemá-

tica, Letras e Peda-

são aquelas pre-

vistas na matriz curricular do curso e são cursadas 

à livre escolha do estudante, observadas a disponi-

bilidade de docentes e infraestrutura dentro de uma 

e PPC.  

e Licenciatura em Química terá 

horas/relógio, distribuí-

2210 horas/relógio 

para a carga horária total das disciplinas do curso, 

horas para Atividades Complementares, 

Estágio Supervisionado, 408 horas 

para Prática como Componente Curricular (PCC) e 

horas para o Trabalho de Curso (TC). Com 

relação ao TC, é importante ressaltar que ainda 

será trabalhado na disciplina de Seminário de Pes-

carga horária de 

horária semestral será ministrada em 

Curricular do curso 

segue as disciplinas do 

Química, que fazem par-

Transformações Químicas - 

Química - Estrutura e 

Propriedade da Matéria - Matemática Elementar

Fundamentos Filosóficos 

Educação - Metodologia 

Química Analítica Qualitativa 

ca - Cálculo Diferencial 

Instrumental - Educação 

Química Orgânica Básica,

Quantitativa, Física Geral e Experimental I

cação de Jovens e Adultos

Orgânica I, Física Geral e Experimental II

Linear, Metodologia do Ensino de Química I

dática; 5º período: Química Orgânica II

Orgânica Experimental, Físico

tica Básica, Metodologia do Ensino de Química II

Psicologia da Educação; 

Inorgânica I, Físico-Química

Instrumental; 7º período: 

Análise Espectroscópica de Compostos

Educação, Comunicação e

cacionais no Brasil, Optativa I;

Fundamentos de Bioquímica

Libras, Cultura, Currículo e Avaliação

Étnico-Raciais no Contexto

Pesquisa em Ensino, Optativa II.

Atendendo às determinações do MEC, por 

meio da Resolução nº 02 d

as disciplinas que compõem a dimensão pedagóg

ca do curso correspondem a 20% da carga

total. Na matriz curricular

Química do IFGoiano - Campus Urutaí

12 disciplinas, distribuídas

como mostrado abaixo. 

1º Período: Fundamentos Filosóficos

Sócio-Históricos da Educação
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Matemática Elementar - 

 e Sócio-Históricos da 

 Científica; 2º período: 

Química Analítica Qualitativa - História da Quími-

 e Integral - Português 

 Inclusiva; 3º período: 

Química Orgânica Básica, Química Analítica 

Física Geral e Experimental I, Edu-

cação de Jovens e Adultos; 4º período: Química 

Física Geral e Experimental II, Álgebra 

Metodologia do Ensino de Química I, Di-

Química Orgânica II, Química 

Físico-Química I, Estatís-

Metodologia do Ensino de Química II, 

 6º período: Química  

Química II, Química Analítica 

 Química Inorgânica II, 

Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos, 

e Mídias, Políticas Edu-

, Optativa I; 8º período:     

Fundamentos de Bioquímica, Química Ambiental, 

Cultura, Currículo e Avaliação, Relações 

Contexto Escolar, Seminário de 

, Optativa II. 

Atendendo às determinações do MEC, por 

de 01 de julho de 2015, 

as disciplinas que compõem a dimensão pedagógi-

ca do curso correspondem a 20% da carga horária 

Na matriz curricular da Licenciatura em 

Campus Urutaí totalizam 

distribuídas do 1º ao 8º período, 

Fundamentos Filosóficos e 

Históricos da Educação; 2º Período: Educa-
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ção Inclusiva; 3º Período: Educação de Jovens e 

Adultos; 4º Período: Metodologia do Ensino de 

Química I, Didática; 5º Período: Metodologia do 

Ensino de Química II, Psicologia da Educação

7º Período: Educação, Comunicação e Mídias

Políticas Educacionais no Brasil; 8º Período:

tura, Currículo e Avaliação, Relações

Raciais no Contexto Escolar, Seminário de Pesqu

sa em Ensino.  

Outra componente curricular obrigatória na 

matriz curricular de qualquer Curso de Licenciat

ra é a Prática como Componente Curricular (PCC).

A prática como componente curricular, em cursos 

de licenciaturas tem o papel de articular à form

ção específica da área de conhecimento, com situ

ções práticas que subsidiem o futuro professor a 

exercer a docência. Portanto, a prática curricular 

tem um papel importante para a formação de est

dantes das mais diversas licenciaturas, dentre elas a 

Licenciatura em Química.  

De acordo com as Diretrizes para a fo

mação de professores da educação básica (Resol

ção CNE/CP nº 01/2002)4 a prática como espaço 

formativo do educador não pode ser restrita a at

vidade de Estágio Supervisionado, devendo estar 

presente desde o início do curso de

professores. 

Nesse contexto, a prática como compone

te curricular no curso de Licenciatura em Química 

                                                           
4 BRASIL. Resolução CNE/CP nº. 01/2002. Inst

tui Diretrizes para Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica em Nível Superior. Ministério da Ed
cação Brasil. Brasília: Diário Oficial da União, Brasília, 9 
de abril de 2002. Seção 1, p. 31. Republicada por ter 
saído com incorreção do original no D.O.U. de 4 de 
março de 2002. Seção 1, p. 8. 2002. 

Educação de Jovens e 

Metodologia do Ensino de 

Metodologia do 

Psicologia da Educação; 

Educação, Comunicação e Mídias, 

8º Período: Cul-

Relações Étnico-

Seminário de Pesqui-

ponente curricular obrigatória na 

matriz curricular de qualquer Curso de Licenciatu-

ra é a Prática como Componente Curricular (PCC). 

A prática como componente curricular, em cursos 

de licenciaturas tem o papel de articular à forma-

onhecimento, com situa-

ções práticas que subsidiem o futuro professor a 

exercer a docência. Portanto, a prática curricular 

tem um papel importante para a formação de estu-

dantes das mais diversas licenciaturas, dentre elas a 

do com as Diretrizes para a for-

mação de professores da educação básica (Resolu-

a prática como espaço 

formativo do educador não pode ser restrita a ati-

vidade de Estágio Supervisionado, devendo estar 

presente desde o início do curso de  formação de 

prática como componen-

te curricular no curso de Licenciatura em Química 

BRASIL. Resolução CNE/CP nº. 01/2002. Insti-
tui Diretrizes para Formação Inicial de Professores da 

Ministério da Edu-
cação Brasil. Brasília: Diário Oficial da União, Brasília, 9 

, p. 31. Republicada por ter 
saído com incorreção do original no D.O.U. de 4 de 

do IF Goiano – Campus Urutaí perfaz um total 

408 h, as quais são efetivamente trabalhadas,

tribuídas ao longo do curso,

ficos como no caso das Oficinas Pedagógicas 

(OPP´s) e na Instrumentação para o Ensino de 

Química. A seguir é especificada a carga horária 

destinada à prática como componente curricular no 

curso de Licenciatura em Química do IFGoiano 

Campus Urutaí. 

2º Período: Oficina de Prática Pedagógica 

de Química Geral (68 h); 3º Período:

ção Para o Ensino de Química (68 h), Oficina de 

Informática Aplicada ao Ensino de Química (68 h);

4º Período: Oficina de Prática Pedagógica de 

Química Analítica (68 h); 

Prática Pedagógica de Química Orgânica (68 h); 

7º Período: Oficina de Prática Pedagógica de Fís

co-Química (68 h). 

 

4.5.2 - Matriz Curricular De Disciplinas Obr

gatórias 

 

Anexo I 

 

4.5.3 - Matriz Curricular De Disciplinas Optat

vas 

 

Anexo II 

 

4.6- Ementa 

 

Anexo III 

 

4.7- Critérios de Aproveitamento De Estudos

 

mpus Urutaí perfaz um total 

h, as quais são efetivamente trabalhadas, dis-

tribuídas ao longo do curso, em momentos especí-

como no caso das Oficinas Pedagógicas 

Instrumentação para o Ensino de 

A seguir é especificada a carga horária 

destinada à prática como componente curricular no 

curso de Licenciatura em Química do IFGoiano – 

Oficina de Prática Pedagógica 

3º Período: Instrumenta-

ção Para o Ensino de Química (68 h), Oficina de 

Informática Aplicada ao Ensino de Química (68 h); 

Oficina de Prática Pedagógica de 

Química Analítica (68 h); 6º Período: Oficina de 

Prática Pedagógica de Química Orgânica (68 h); 

Oficina de Prática Pedagógica de Físi-

Matriz Curricular De Disciplinas Obr i-

Matriz Curricular De Disciplinas Optat i-

Critérios de Aproveitamento De Estudos 



 

 

A Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano 

prevê a possibilidade de aproveitamento de estudos 

pelos estudantes dos Cursos de Graduação:

Art. 89 - O aproveitamento de disciplinas 

será analisado pelo colegiado de curso, 

atendendo a legislação vigente e as normas 

internas do IF Goiano.  

§1º - O aproveitamento de disciplinas 

poderá ser concedido desde que o 

estudante tenha sido aprovado na referida 

disciplina, e essa tenha, no mínimo, 75% 

de semelhança na ementa, no conteúdo 

programático e na carga horária. 

§2º - Quando não cumpridos os requisitos 

mínimos para aproveitamento previsto no 

§ 1º, poderá ser feita a combinação de duas 

ou mais disciplinas para alcançar o 

aproveitamento solicitado;  

§3º - O aproveitamento de componentes 

curriculares cursados em programas de 

mobilidade acadêmica será realizado 

conforme regulamento próprio.

Dessa forma, aos alunos interessados, p

derá ser concedido o aproveitamento de estudos 

mediante requerimento protocolado e dirigido à 

coordenação do curso Superior de Licenciatura em 

Química do IF Goiano Campus Urutaí

nhado dos seguintes documentos autenticados e 

assinados pela instituição de origem:

a) histórico acadêmico/escolar;

b) programa(s) da(s) disciplina(s) curs

da(s), objeto da solicitação, com carga horária.

O coordenador do curso encaminhará o 

pedido de análise de equivalência entre ementários, 

A Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano 

prevê a possibilidade de aproveitamento de estudos 

pelos estudantes dos Cursos de Graduação: 

O aproveitamento de disciplinas 

será analisado pelo colegiado de curso, 

atendendo a legislação vigente e as normas 

O aproveitamento de disciplinas 

poderá ser concedido desde que o 

estudante tenha sido aprovado na referida 

sciplina, e essa tenha, no mínimo, 75% 

de semelhança na ementa, no conteúdo 

programático e na carga horária.  

Quando não cumpridos os requisitos 

mínimos para aproveitamento previsto no 

§ 1º, poderá ser feita a combinação de duas 

ara alcançar o 

 

O aproveitamento de componentes 

curriculares cursados em programas de 

mobilidade acadêmica será realizado 

conforme regulamento próprio. 

Dessa forma, aos alunos interessados, po-

ento de estudos 

mediante requerimento protocolado e dirigido à 

de Licenciatura em 

Urutaí, acompa-

nhado dos seguintes documentos autenticados e 

assinados pela instituição de origem: 

acadêmico/escolar; 

b) programa(s) da(s) disciplina(s) cursa-

da(s), objeto da solicitação, com carga horária. 

O coordenador do curso encaminhará o 

pedido de análise de equivalência entre ementários, 

carga horária e programa da disciplina para o d

cente especialista da disciplina objeto do aprove

tamento, que emitirá parecer sobre o pleito e o 

encaminhará ao Colegiado de Curso para emissão 

do parecer final que será comunicado à Secretaria 

de Registro Acadêmico. 

A análise do conteúdo será efetuada apenas 

no caso de disciplinas cuja carga horária aprese

tada atinja pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária prevista na disciplina do 

curso pleiteado, sendo assim, serão aproveitadas as 

disciplinas cujos conteúdos coincidirem em, no 

mínimo, 75% (setenta e cinco por cento), com os 

programas das disciplinas do curso Superior 

Licenciatura em Química oferecido pelo IF Goiano 

Campus Urutaí. 

A análise e avaliação da correspondência 

de estudos deverá recair sobre os conte

dos/ementas que integram os prog

plinas apresentadas e não sobre a denominação das 

disciplinas cursadas. 

Com vistas ao aproveitamento de estudos, 

os alunos de nacionalidade estrangeira ou brasile

ros com estudos no exterior, deverão apresentar 

documento de equivalência de e

por via diplomática. 

O pedido só será analisado, quando feito 

dentro do período previsto no calendário acadêm

co do campus. 

O processo de aproveitamento de est

dos/disciplina para alunos de nacionalidade estra

geira consistirá em avaliaç

prática, conforme as características da disciplina, 

realizada por uma banca examinadora indicada 
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carga horária e programa da disciplina para o do-

ialista da disciplina objeto do aprovei-

tamento, que emitirá parecer sobre o pleito e o 

encaminhará ao Colegiado de Curso para emissão 

do parecer final que será comunicado à Secretaria 

A análise do conteúdo será efetuada apenas 

o de disciplinas cuja carga horária apresen-

tada atinja pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária prevista na disciplina do 

curso pleiteado, sendo assim, serão aproveitadas as 

disciplinas cujos conteúdos coincidirem em, no 

enta e cinco por cento), com os 

programas das disciplinas do curso Superior de 

oferecido pelo IF Goiano 

A análise e avaliação da correspondência 

de estudos deverá recair sobre os conteú-

dos/ementas que integram os programas das disci-

plinas apresentadas e não sobre a denominação das 

Com vistas ao aproveitamento de estudos, 

os alunos de nacionalidade estrangeira ou brasilei-

ros com estudos no exterior, deverão apresentar 

documento de equivalência de estudos legalizados 

O pedido só será analisado, quando feito 

dentro do período previsto no calendário acadêmi-

O processo de aproveitamento de estu-

dos/disciplina para alunos de nacionalidade estran-

geira consistirá em avaliação teórica ou teórico-

prática, conforme as características da disciplina, 

realizada por uma banca examinadora indicada 
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pelo dirigente da respectiva Unidade Acadêmica e 

constituída por um membro da equipe pedagógica 

e, no mínimo, dois docentes especialistas

disciplina(s) em que o aluno será avaliado, cabe

do a essa comissão emitir parecer conclusivo sobre 

o pleito. 

Será dispensado de cursar uma disciplina, 

o aluno que alcançar aproveitamento igual ou s

perior a 6,0 pontos nessa avaliação, numa escala d

0,0 a 10,0 pontos, sendo registrado no seu histórico 

acadêmico o resultado obtido no processo. O aluno 

poderá obter certificação de conhecimentos de, no 

máximo, 30% da carga horária das disciplinas do 

curso. 

Da mesma forma, estudantes do IF Goiano 

que participem de programas de mobilidade est

dantil, firmados por acordos e convênios oficiais, 

poderão ter validadas as disciplinas cursadas em 

outras instituições de ensino superior no Brasil ou 

no exterior. Para tanto, os estudantes deverão cu

prir, integralmente, os requisitos legais previstos 

nos acordos e programas e o plano de trabalho 

apresentado, ainda que este seja passível de alter

ção com autorização institucional, assim como 

cumprir as normas presentes neste documento.

O IF Goiano Campus Urutaí 

participação nos programas oficiais de mobilidade 

acadêmica, de forma que os estudantes façam est

gios e cursos no exterior, colaborando, assim, com 

a ideia de promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internaci

nal. 

pelo dirigente da respectiva Unidade Acadêmica e 

constituída por um membro da equipe pedagógica 

e, no mínimo, dois docentes especialistas da(s) 

disciplina(s) em que o aluno será avaliado, caben-

do a essa comissão emitir parecer conclusivo sobre 

Será dispensado de cursar uma disciplina, 

o aluno que alcançar aproveitamento igual ou su-

perior a 6,0 pontos nessa avaliação, numa escala de 

0,0 a 10,0 pontos, sendo registrado no seu histórico 

acadêmico o resultado obtido no processo. O aluno 

poderá obter certificação de conhecimentos de, no 

máximo, 30% da carga horária das disciplinas do 

Da mesma forma, estudantes do IF Goiano 

rticipem de programas de mobilidade estu-

dantil, firmados por acordos e convênios oficiais, 

poderão ter validadas as disciplinas cursadas em 

outras instituições de ensino superior no Brasil ou 

no exterior. Para tanto, os estudantes deverão cum-

mente, os requisitos legais previstos 

nos acordos e programas e o plano de trabalho 

apresentado, ainda que este seja passível de altera-

com autorização institucional, assim como 

cumprir as normas presentes neste documento. 

Urutaí incentivará a 

participação nos programas oficiais de mobilidade 

acadêmica, de forma que os estudantes façam está-

gios e cursos no exterior, colaborando, assim, com 

a ideia de promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia por 

io do intercâmbio e da mobilidade internacio-

O estudante, regularmente matriculado no 

curso Superior de Licenciatura em Química do 

IFGoiano - Campus Urutaí, 

gum dos programas de mobilidade acadêmica será 

amparado pela legislação vig

realização, não se aplicando a esta situação os p

didos de transferência, que são enquadrados em 

normas específicas. O aluno participante deste 

programa, durante e após o afastamento, terá sua 

vaga assegurada no curso de origem, quando 

seu retorno, lembrando que somente serão aceitas e 

lançadas em seu histórico escolar as disciplinas 

cursadas em outra instituição de ensino que foram 

aprovadas previamente em seu plano de trabalho.

Casos específicos de equivalência de di

ciplinas cursadas, durante a mobilidade, com as 

disciplinas do curso Superior 

IFGoiano - Campus Urutaí 

ser analisados e discutidos, com emissão de par

cer pelo Colegiado de Curso, desde que aprese

tem nome, carga horária e programa d

objeto do pedido de estudo de equivalência.

 
4.8 - Aproveitamento de Estudos e de Conhec

mentos Obtidos em Processos Formativos Não 

Formais 

 

Do Aproveitamento de estudos e de conh

cimentos obtidos em processos formativos não 

formais, consta no Regulamento de Graduação do 

IF Goiano, Seção IX - Do Exame de Proficiência, 

Art. 90 a 100. 

 

4.9 - Transferências Internas e Externas 

 

O estudante, regularmente matriculado no 

de Licenciatura em Química do 

Campus Urutaí, que participar em al-

gum dos programas de mobilidade acadêmica será 

amparado pela legislação vigente à época de sua 

realização, não se aplicando a esta situação os pe-

didos de transferência, que são enquadrados em 

normas específicas. O aluno participante deste 

programa, durante e após o afastamento, terá sua 

vaga assegurada no curso de origem, quando de 

seu retorno, lembrando que somente serão aceitas e 

lançadas em seu histórico escolar as disciplinas 

cursadas em outra instituição de ensino que foram 

aprovadas previamente em seu plano de trabalho. 

Casos específicos de equivalência de dis-

as, durante a mobilidade, com as 

disciplinas do curso Superior de Licenciatura do 

Campus Urutaí em Química poderão 

ser analisados e discutidos, com emissão de pare-

cer pelo Colegiado de Curso, desde que apresen-

tem nome, carga horária e programa da disciplina 

objeto do pedido de estudo de equivalência. 

Aproveitamento de Estudos e de Conheci-

mentos Obtidos em Processos Formativos Não 

Do Aproveitamento de estudos e de conhe-

cimentos obtidos em processos formativos não 

Regulamento de Graduação do 

Do Exame de Proficiência, 

Transferências Internas e Externas  



 

 

Os pedidos de transferência terão como 

lemento norteador as etapas e procedimentos de

critos na Resolução nº 07/2016/CS/IF ou em outras 

orientações legais a serem determinadas no âmbito 

do IF Goiano. 

 

4.10 - Conclusão do Curso (Certificados e D

plomas)  

 

Para obter o grau de Licenciado em Qu

mica o aluno deverá concluir com aprovação todos 

os componentes curriculares descritos na matriz, o 

Trabalho de  Curso, Atividades Complementares e 

demais atividades previstas neste Projeto Pedag

gico de Curso. Em relação a expedição de Dipl

mas e Certificados as Normas Acadêmicas dos 

Cursos de Graduação do IF Goiano (Resolução nº 

07/2016/CS/IF Goiano) disciplina: 

Art. 140 - O IF Goiano conferirá o 

diploma de graduado àqueles que 

concluírem todas as exigências 

curriculares estabelecidas no PPC de seu 

respectivo curso e a colação de grau 

oficial.  

Art. 141 - A expedição do diploma de 

cursos de graduação dos discentes deverá 

ser feita pelo campus de origem e o 

registro do mesmo será realizado pelo 

Núcleo de Registros Acadêmicos da Pró

Reitoria de Ensino do IF Goiano. 

Art. 142 - O diploma dos cursos de 

graduação deverá ser assinado pelo 

Reitor e pelo Diretor-Geral do 

origem. 

Os pedidos de transferência terão como e-

lemento norteador as etapas e procedimentos des-

/IF ou em outras 

orientações legais a serem determinadas no âmbito 

Conclusão do Curso (Certificados e Di-

Licenciado em Quí-

aluno deverá concluir com aprovação todos 

itos na matriz, o 

Trabalho de  Curso, Atividades Complementares e 

demais atividades previstas neste Projeto Pedagó-

Em relação a expedição de Diplo-

mas e Certificados as Normas Acadêmicas dos 

Cursos de Graduação do IF Goiano (Resolução nº 

O IF Goiano conferirá o 

diploma de graduado àqueles que 

concluírem todas as exigências 

curriculares estabelecidas no PPC de seu 

respectivo curso e a colação de grau 

A expedição do diploma de 

cursos de graduação dos discentes deverá 

de origem e o 

registro do mesmo será realizado pelo 

Núcleo de Registros Acadêmicos da Pró-

Reitoria de Ensino do IF Goiano.  

O diploma dos cursos de 

ção deverá ser assinado pelo 

Geral do campus de 

5. Diretrizes Metodológicas do Curso

 
O processo de ensino

titui-se em um processo de construção do conh

cimento no qual professor e aluno são agentes pa

ticipantes na tentativa de compreender, refletir e 

agir sobre os conhecimentos do mundo. O profe

sor, nessa concepção, busca favorecer um aprend

zado que vá ao encontro da realidade do aluno, 

desenvolvendo a autonomia e criticidade do ed

cando. Pretende-se a formação integral e humaní

tica, aliada à formação técnico

o educando seja um cidadão mais participativo e 

agente transformador em sua sociedade.

Nesse processo, o trabalho com os conte

dos é proposto de forma a promover o trabalho 

interdisciplinar (aprendizagem interdisciplinar), 

favorecendo a relação entre conhecimentos, de 

forma a tornar o aprendizado mais significativo 

(aprendizagem significativa). Assim, o aluno to

na-se capaz de relacionar o aprendizado em sala de 

aula com seu universo de conhecimento, experiê

cias e situações profissionais.

Pretende-se, também, desenvolver no ed

cando uma atitude técnico-

resse em descobrir, saber o porquê, questionar e 

propor soluções, devendo esta atitude estar prese

te em todas as atividades desenvolvidas no curso e 

ser levada pelo educando para sua vida profissi

nal. 

Dessa forma, as estratégias de ensino us

das no Curso Superior de Licenciatura em Química 

do IFGoiano - Campus Urutaí

processo de ensino-aprendizagem, levam em conta 
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Diretrizes Metodológicas do Curso  

O processo de ensino-aprendizagem cons-

se em um processo de construção do conhe-

cimento no qual professor e aluno são agentes par-

ticipantes na tentativa de compreender, refletir e 

agir sobre os conhecimentos do mundo. O profes-

sor, nessa concepção, busca favorecer um aprendi-

zado que vá ao encontro da realidade do aluno, 

desenvolvendo a autonomia e criticidade do edu-

a formação integral e humanís-

tica, aliada à formação técnico-científica, para que 

o educando seja um cidadão mais participativo e 

agente transformador em sua sociedade. 

Nesse processo, o trabalho com os conteú-

dos é proposto de forma a promover o trabalho 

interdisciplinar (aprendizagem interdisciplinar), 

favorecendo a relação entre conhecimentos, de 

forma a tornar o aprendizado mais significativo 

(aprendizagem significativa). Assim, o aluno tor-

se capaz de relacionar o aprendizado em sala de 

universo de conhecimento, experiên-

cias e situações profissionais. 

se, também, desenvolver no edu-

-científica, ou seja, inte-

resse em descobrir, saber o porquê, questionar e 

propor soluções, devendo esta atitude estar presen-

e em todas as atividades desenvolvidas no curso e 

ser levada pelo educando para sua vida profissio-

Dessa forma, as estratégias de ensino usa-

de Licenciatura em Química 

Campus Urutaí, para a promoção do 

aprendizagem, levam em conta 
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os princípios metodológicos para a educação pr

fissional, descritos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do Instituto Federal Goiano. 

Neste documento, fica claro que a preoc

pação da Instituição não pode se resumir em

ficar o trabalhador, pensando apenas em comp

tências, saberes e habilidades que deverão dom

nar, mas, de modo mais abrangente, como constit

í-lo na totalidade de sua condição de ser humano, 

capaz de considerar valores humanistas como fu

damentais, tanto para o exercício profissional, c

mo para o exercício da cidadania.  

Nesta perspectiva, o processo de ensino

aprendizagem deve estar calcado na construção e 

reconstrução do conhecimento, num diálogo em 

que todos envolvidos no processo são sujeitos, 

partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa 

perspectiva criativa, interdisciplinar e contextual

zada. O professor, portanto, não deve ser somente 

um preletor de conteúdos, mas um facilitador da 

construção de conhecimento, dentro e fora de sala 

de aula, a partir dos saberes e do contexto econ

mico, social e cultural dos seus alunos. O papel do 

professor, assim, assume caráter fundamental, pois 

deverá diagnosticar, adequadamente, o perfil di

cente e fazer uso de adequadas metodologias, cat

lisadoras do processo ensino-aprendizagem,

pre com foco na associação entre teoria e prática, 

proporcionando a interdisciplinaridade.

Assim, as metodologias e estratégias util

zadas no Curso Superior de Licenciatura em Qu

mica envolverão: 

Aulas expositivas e dialogadas

dos recursos audiovisuais adequados, para aprese

os princípios metodológicos para a educação pro-

fissional, descritos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do Instituto Federal Goiano.  

Neste documento, fica claro que a preocu-

pação da Instituição não pode se resumir em quali-

ficar o trabalhador, pensando apenas em compe-

tências, saberes e habilidades que deverão domi-

nar, mas, de modo mais abrangente, como constitu-

lo na totalidade de sua condição de ser humano, 

capaz de considerar valores humanistas como fun-

nto para o exercício profissional, co-

Nesta perspectiva, o processo de ensino-

aprendizagem deve estar calcado na construção e 

reconstrução do conhecimento, num diálogo em 

que todos envolvidos no processo são sujeitos, 

indo da reflexão, do debate e da crítica, numa 

perspectiva criativa, interdisciplinar e contextuali-

zada. O professor, portanto, não deve ser somente 

um preletor de conteúdos, mas um facilitador da 

construção de conhecimento, dentro e fora de sala 

a partir dos saberes e do contexto econô-

mico, social e cultural dos seus alunos. O papel do 

professor, assim, assume caráter fundamental, pois 

deverá diagnosticar, adequadamente, o perfil dis-

cente e fazer uso de adequadas metodologias, cata-

aprendizagem, sem-

pre com foco na associação entre teoria e prática, 

proporcionando a interdisciplinaridade. 

Assim, as metodologias e estratégias utili-

de Licenciatura em Quí-

Aulas expositivas e dialogadas, com uso 

dos recursos audiovisuais adequados, para apresen-

tação das teorias necessárias ao exercício profi

sional; 

Pesquisas de caráter bibliográfico, para e

riquecimento e subsídio do conjunto teórico nece

sário à formação do aluno; 

Aulas práticas em dis

órico-prático, tanto para consolidação das teorias 

apresentadas, como para o estímulo à capacidade 

de experimentação e observação do aluno;

Estudo de casos e exibição de filmes, com 

vistas ao desenvolvimento do poder de análise do 

aluno, bem como de sua capacidade de contextu

lização, espírito crítico e aplicação prática dos 

conteúdos apresentados; 

Estudos dirigidos para facilitação da 

prendizagem; 

Dinâmicas de grupo e jogos de empresa, 

para simular, de modo lúdico, desafios a serem 

enfrentados no ambiente empresarial;

Pesquisas e produção de artigos científicos 

que estimulem o aluno a ser mais que um reprod

tor de conhecimentos, provocando seu espírito 

investigativo (iniciação científica);

Participação, como ouvinte e/ou organiz

dor, em eventos, feiras, congressos, seminários, 

painéis, debates, dentre outras atividades, que e

timulem a capacidade de planejamento, organiz

ção, direção e controle por parte do aluno, bem 

como sua competência de expressão oral, não ve

bal e escrita; 

Atividades voluntárias de caráter solidário, 

junto a Organizações Não

possibilitem, tanto a aplicação prática de conteúdos 

tação das teorias necessárias ao exercício profis-

Pesquisas de caráter bibliográfico, para en-

riquecimento e subsídio do conjunto teórico neces-

 

Aulas práticas em disciplinas de caráter te-

prático, tanto para consolidação das teorias 

apresentadas, como para o estímulo à capacidade 

de experimentação e observação do aluno; 

Estudo de casos e exibição de filmes, com 

vistas ao desenvolvimento do poder de análise do 

no, bem como de sua capacidade de contextua-

lização, espírito crítico e aplicação prática dos 

Estudos dirigidos para facilitação da a-

Dinâmicas de grupo e jogos de empresa, 

para simular, de modo lúdico, desafios a serem 

nfrentados no ambiente empresarial; 

Pesquisas e produção de artigos científicos 

que estimulem o aluno a ser mais que um reprodu-

tor de conhecimentos, provocando seu espírito 

investigativo (iniciação científica); 

Participação, como ouvinte e/ou organiza-

em eventos, feiras, congressos, seminários, 

painéis, debates, dentre outras atividades, que es-

timulem a capacidade de planejamento, organiza-

ção, direção e controle por parte do aluno, bem 

como sua competência de expressão oral, não ver-

ades voluntárias de caráter solidário, 

junto a Organizações Não-Governamentais, que 

possibilitem, tanto a aplicação prática de conteúdos 



 

 

apresentados no curso, como o exercício da re

ponsabilidade socioambiental; 

Visitas técnicas que aproximem o aluno da 

realidade prática e profissional;  

Avaliações de caráter prático, que colab

rem com o processo de ensino-aprendizagem e 

indiquem necessidades de ajustes no processo;

Atividades complementares, que enriqu

çam a formação e acrescentem conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias à formação do 

aluno; 

Quaisquer outras atividades que viabilizem 

o alcance dos objetivos do curso em consonância 

com os princípios metodológicos da instituição.

Tais metodologias e estratégias deverão 

sempre ser implementadas, de modo a ensejar ao 

aluno o “despertar” para outras realidades poss

veis, além de seu contexto atual, conscientizá

seu potencial, enquanto elemento transformador da 

realidade na qual está inserido e evidenciar que sua 

imagem profissional começa a ser fo

sua vivência em sala de aula e não somente após a 

conclusão do curso. 

Por fim, é importante destacar que todo o 

processo de ensino-aprendizagem inerente ao Cu

so Superior de Licenciatura em Química 

permeado pela constante atualização e

em sala de aula dos temas emergentes expressos 

em cada componente curricular, com vistas a evitar 

a obsolescência do curso ante a dinâmica dos me

cados e à necessidade de constante atualização do 

perfil dos profissionais de gestão na Sociedade 

Pós-Moderna. 

 

apresentados no curso, como o exercício da res-

Visitas técnicas que aproximem o aluno da 

Avaliações de caráter prático, que colabo-

aprendizagem e 

indiquem necessidades de ajustes no processo; 

Atividades complementares, que enrique-

çam a formação e acrescentem conhecimentos, 

es e atitudes necessárias à formação do 

Quaisquer outras atividades que viabilizem 

o alcance dos objetivos do curso em consonância 

com os princípios metodológicos da instituição. 

Tais metodologias e estratégias deverão 

odo a ensejar ao 

aluno o “despertar” para outras realidades possí-

veis, além de seu contexto atual, conscientizá-lo de 

seu potencial, enquanto elemento transformador da 

realidade na qual está inserido e evidenciar que sua 

imagem profissional começa a ser formada desde 

sua vivência em sala de aula e não somente após a 

Por fim, é importante destacar que todo o 

aprendizagem inerente ao Cur-

de Licenciatura em Química deve ser 

permeado pela constante atualização e discussão 

em sala de aula dos temas emergentes expressos 

com vistas a evitar 

dinâmica dos mer-

cados e à necessidade de constante atualização do 

perfil dos profissionais de gestão na Sociedade 

5.1 - Orientações Metodológicas

 

As metodologias de ensino devem estar de 

acordo com os princípios norteadores explicitados 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Para Cursos 

de Licenciatura.  

Neste sentido, é importante ressaltar a i

portância do planejamento das ações educativas 

através de reuniões de planejamento e reuniões de 

área. Caberá ainda ao professor, em período pré

definido pela instituição, entregar seus planos de 

ensino, que devem contemplar o exposto neste 

Projeto Pedagógico considerando e utilizando de 

metodologias que contemplem o perfil do egresso, 

de modo que o aluno: 

• Torne-se agente do processo educativo, 

reconhecendo suas aptidões, suas nece

sidades e interesses, para que possam 

buscar as melhores informações;

• Desenvolva suas habilidades, modif

cando suas atitudes e comportamentos, 

na busca de novos significados das co

sas e dos fatos; 

• Sinta-se incentivado a expressar suas 

deias, a investigar com independência e 

a procurar os meios para o seu dese

volvimento individual e social.

• Obtenha uma consciência científica, d

senvolvendo a capacidade de análise, 

síntese e avaliação, bem como aprim

rando a imaginação criadora.

 

Por fim, as metodologias de ensino no cu

so Superior de Licenciatura em Química do 
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Orientações Metodológicas 

As metodologias de ensino devem estar de 

acordo com os princípios norteadores explicitados 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Para Cursos 

Neste sentido, é importante ressaltar a im-

portância do planejamento das ações educativas 

através de reuniões de planejamento e reuniões de 

área. Caberá ainda ao professor, em período pré-

definido pela instituição, entregar seus planos de 

ensino, que devem contemplar o exposto neste 

ico considerando e utilizando de 

metodologias que contemplem o perfil do egresso, 

se agente do processo educativo, 

reconhecendo suas aptidões, suas neces-

sidades e interesses, para que possam 

buscar as melhores informações; 

Desenvolva suas habilidades, modifi-

cando suas atitudes e comportamentos, 

na busca de novos significados das coi-

se incentivado a expressar suas i-

deias, a investigar com independência e 

a procurar os meios para o seu desen-

dividual e social. 

Obtenha uma consciência científica, de-

senvolvendo a capacidade de análise, 

síntese e avaliação, bem como aprimo-

rando a imaginação criadora. 

Por fim, as metodologias de ensino no cur-

Licenciatura em Química do IF 
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Goiano - Campus Urutaí devem contribuir para a 

formação de profissionais, cidadãos críticos, criat

vos, competentes e humanistas, assim como prega 

a missão do IF Goiano. 

Vale ressaltar que, tendo em vista a poss

vel demanda de alunos com dificuldades específ

cas em determinados conteúdos e/ou disciplinas, 

assim como déficits de aprendizagem oriundos de 

falhas durante o processo de escolarização, todos 

os professores que atuam no curso oferecerão hor

rios extras de atendimento aos discentes. Tal in

ciativa visa a minimizar o impacto que o não 

companhamento do aluno no desenvolvimento das 

atividades propostas no decorrer do curso tende a 

ocasionar em sua trajetória acadêmico

além de ser passível de auxiliar em suas práticas 

cidadãs e cotidianas como um todo. 

 

5.2 - Orientações sobre Inclusão de Alunos c

Deficiência, Transtornos Globais d

vimento e Altas Habilidades/ Superdotação 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) n.º 9394/96, Art. 59, 

e Lei 12.796/2013, os sistemas de ensino assegur

rão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação: “currículos, métodos, técnicas, r

cursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades.” Cabe às instituições 

educacionais prover os recursos necessários ao 

desenvolvimento dos alunos com necessidades 

educacionais específicas, garantindo aos mesmos o 

devem contribuir para a 

formação de profissionais, cidadãos críticos, criati-

vos, competentes e humanistas, assim como prega 

Vale ressaltar que, tendo em vista a possí-

vel demanda de alunos com dificuldades específi-

determinados conteúdos e/ou disciplinas, 

assim como déficits de aprendizagem oriundos de 

falhas durante o processo de escolarização, todos 

os professores que atuam no curso oferecerão horá-

rios extras de atendimento aos discentes. Tal ini-

mizar o impacto que o não a-

companhamento do aluno no desenvolvimento das 

atividades propostas no decorrer do curso tende a 

ocasionar em sua trajetória acadêmico-profissional, 

além de ser passível de auxiliar em suas práticas 

 

rientações sobre Inclusão de Alunos com 

nos Globais do Desenvol-

Altas Habilidades/ Superdotação  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) n.º 9394/96, Art. 59, 

sistemas de ensino assegura-

rão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação: “currículos, métodos, técnicas, re-

cursos educativos e organização específicos, para 

e às instituições 

educacionais prover os recursos necessários ao 

desenvolvimento dos alunos com necessidades 

educacionais específicas, garantindo aos mesmos o 

acesso, a permanência e a conclusão com êxito no 

processo educacional. 

Para isto, o Campus

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (NAPNE), instituído pela 

Resolução CS/IF Goiano nº 024 de 01/03/2013, 

responsável por assessorar e acompanhar as ações 

no âmbito da Educação Inclusiva, tendo as segui

tes competências: 

I - apreciar os assuntos concernentes: 

a) à quebra de barreiras no campus; 

b) ao atendimento de pessoas com necess

dades específicas (deficiência, superdotação/ altas 

habilidades e transtornos globais do desenvolv

mento) no campus;  

c) à criação e revisão de documentos v

sando à inserção de questões relativas à inclusão na 

educação profissional e tecnológica, em âmbito 

interno ou externo do campus; 

d) à promoção de eventos que envolvam a 

sensibilização e formação de servidores para as 

práticas inclusivas em âmbito institucional. 

II - articular os diversos setores da Institu

ção nas diversas atividades relativas à inclusão, 

definindo prioridades, uso e desenvolvimento de 

tecnologia assistiva, além de material didático

pedagógico a ser utilizado n

III - prestar assessoria aos dirigentes dos 

campus em questões relativas à inclusão de pess

as com necessidades específicas; 

IV - estimular o espírito de inclusão na 

comunidade interna e externa, de modo que o

estudante, em seu percurso formativo, adquira 

conhecimentos técnicos, científicos e também v

acesso, a permanência e a conclusão com êxito no 

Campus Urutaí conta com o 

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (NAPNE), instituído pela 

Resolução CS/IF Goiano nº 024 de 01/03/2013, 

responsável por assessorar e acompanhar as ações 

no âmbito da Educação Inclusiva, tendo as seguin-

apreciar os assuntos concernentes:  

a) à quebra de barreiras no campus;  

b) ao atendimento de pessoas com necessi-

dades específicas (deficiência, superdotação/ altas 

habilidades e transtornos globais do desenvolvi-

e revisão de documentos vi-

sando à inserção de questões relativas à inclusão na 

educação profissional e tecnológica, em âmbito 

interno ou externo do campus;  

d) à promoção de eventos que envolvam a 

sensibilização e formação de servidores para as 

nclusivas em âmbito institucional.  

articular os diversos setores da Institui-

ção nas diversas atividades relativas à inclusão, 

definindo prioridades, uso e desenvolvimento de 

tecnologia assistiva, além de material didático-

pedagógico a ser utilizado nas práticas educativas;  

prestar assessoria aos dirigentes dos 

campus em questões relativas à inclusão de pesso-

as com necessidades específicas;  

estimular o espírito de inclusão na 

comunidade interna e externa, de modo que o (a) 

u percurso formativo, adquira 

conhecimentos técnicos, científicos e também va-



 

 

lores sociais consistentes, que o levem a atuar na 

sociedade de forma consciente e comprometida; 

Parágrafo único. O NAPNE buscará d

senvolver estas atividades preferencialmente p

meio de projetos de extensão. 

V - estimular a prática da pesquisa em a

suntos relacionados à Educação Profissional Te

nológica inclusiva, preferencialmente por meio de 

parcerias;  

VI – elaborar, em conjunto com os demais 

setores dos campus, ações de atendimento aos e

tudantes com necessidades específicas; 

VII - auxiliar, com o apoio da Direção de 

Ensino e demais setores, a adequação curricular, 

conforme programas definidos. 

Em consonância com o NAPNE foram 

laboradas as seguintes orientações, parte f

mental dos Projetos Pedagógicos de Cursos, gara

tindo-se o que determina a legislação em vigor 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB-9394/96), a Lei nº 13.146/2015, que institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defic

ência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei 

nº 12.764 de 27/12/2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; Decreto nº 7.611 

de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial e o atendimento educacional 

especializado, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 

2009, que institui as diretrizes operacionais para o 

atendimento educacional especializado, o Decreto 

nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regul

menta a Lei nº10.436, de 24 de abr

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

lores sociais consistentes, que o levem a atuar na 

sociedade de forma consciente e comprometida;  

Parágrafo único. O NAPNE buscará de-

senvolver estas atividades preferencialmente por 

estimular a prática da pesquisa em as-

suntos relacionados à Educação Profissional Tec-

nológica inclusiva, preferencialmente por meio de 

elaborar, em conjunto com os demais 

atendimento aos es-

tudantes com necessidades específicas;  

auxiliar, com o apoio da Direção de 

Ensino e demais setores, a adequação curricular, 

Em consonância com o NAPNE foram e-

laboradas as seguintes orientações, parte funda-

mental dos Projetos Pedagógicos de Cursos, garan-

se o que determina a legislação em vigor - 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96), a Lei nº 13.146/2015, que institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defici-

tatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei 

nº 12.764 de 27/12/2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; Decreto nº 7.611 

de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

tendimento educacional 

especializado, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 

2009, que institui as diretrizes operacionais para o 

atendimento educacional especializado, o Decreto 

nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regula-

menta a Lei nº10.436, de 24 de abril de 2002, que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras 

e, as quais devem ser observadas por todos os e

volvidos no processo educativo.

Diante disso, os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação que ingressarem no Cu

so Superior de Licenciatura em Química do IFGo

ano - Campus Urutaí serão acompanhados pelo 

NAPNE que, com apoio dos setores de Assistência 

Estudantil e Pedagógico, docentes, familiares e 

demais integrantes da comunidade escolar, 

uma primeira avaliação dos mesmos, encaminha

do-os, se necessário, a outros profissionais da área 

da saúde, bem como, acompanhando

processo educativo, a fim de garantir a permanê

cia e a conclusão do curso com êxito, dentro de 

suas limitações, auxiliar sua inserção no mercado 

de trabalho e, sobretudo, assegurar o cumprimento 

da legislação nacional e das Políticas de Inclusão 

do IF Goiano. 

 

6. Habilidades e Competências a Serem Dese

volvidas 

 

O curso de Licenciatura em Química do 

IFGoiano – Campus Urutaí, em consonância com o 

parecer CNE/CES nº 1.303 de 6 de novembro de 

2001, oportuniza condições para que o licenciado 

em Química desenvolva habilidades e competê

cias diversificadas, incluindo a formação pessoal, 

compreensão da Química, busca de 

comunicação/expressão, ensino de Química e pr

fissão docente.  
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e, as quais devem ser observadas por todos os en-

volvidos no processo educativo. 

Diante disso, os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

que ingressarem no Cur-

Licenciatura em Química do IFGoi-

erão acompanhados pelo 

com apoio dos setores de Assistência 

Estudantil e Pedagógico, docentes, familiares e 

demais integrantes da comunidade escolar, fará 

uma primeira avaliação dos mesmos, encaminhan-

os, se necessário, a outros profissionais da área 

da saúde, bem como, acompanhando-os em seu 

processo educativo, a fim de garantir a permanên-

cia e a conclusão do curso com êxito, dentro de 

s, auxiliar sua inserção no mercado 

de trabalho e, sobretudo, assegurar o cumprimento 

da legislação nacional e das Políticas de Inclusão 

Habilidades e Competências a Serem Desen-

O curso de Licenciatura em Química do 

mpus Urutaí, em consonância com o 

CNE/CES nº 1.303 de 6 de novembro de 

2001, oportuniza condições para que o licenciado 

em Química desenvolva habilidades e competên-

cias diversificadas, incluindo a formação pessoal, 

compreensão da Química, busca de informação e à 

comunicação/expressão, ensino de Química e pro-
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Com relação à formação pessoal, os licenciados 

devem: 

• Possuir conhecimento sólido e abrangente 

na área de atuação, com domínio das té

nicas básicas de utilização de 

bem como dos procedimentos necessários 

de primeiros socorros, nos casos dos ac

dentes mais comuns em laboratórios de 

Química. 

• Possuir capacidade crítica para analisar de 

maneira conveniente os seus próprios c

nhecimentos; assimilar os novos c

mentos científicos e/ou educacionais e r

fletir sobre o comportamento ético que a 

sociedade espera de sua atuação e de suas 

relações com o contexto cultural, socio

conômico e político. 

• Identificar os aspectos filosóficos e sociais 

que definem a realidade educacional.

• Identificar o processo de ens

no/aprendizagem como processo humano 

em construção. 

• Ter uma visão crítica com relação ao papel 

social da Ciência e à sua natureza epist

mológica, compreendendo o processo hi

tórico-social de sua construção.

• Saber trabalhar em equipe e ter uma boa 

compreensão das diversas etapas que co

põem uma pesquisa educacional.

• Ter interesse no auto-aperfeiçoamento 

contínuo, curiosidade e capacidade para 

estudos extra-curriculares individuais ou 

em grupo, espírito investig

dade e iniciativa na busca de soluções para 

, os licenciados 

Possuir conhecimento sólido e abrangente 

na área de atuação, com domínio das téc-

nicas básicas de utilização de laboratórios, 

bem como dos procedimentos necessários 

de primeiros socorros, nos casos dos aci-

dentes mais comuns em laboratórios de 

Possuir capacidade crítica para analisar de 

maneira conveniente os seus próprios co-

nhecimentos; assimilar os novos conheci-

mentos científicos e/ou educacionais e re-

fletir sobre o comportamento ético que a 

sociedade espera de sua atuação e de suas 

relações com o contexto cultural, socioe-

Identificar os aspectos filosóficos e sociais 

dade educacional. 

Identificar o processo de ensi-

no/aprendizagem como processo humano 

Ter uma visão crítica com relação ao papel 

social da Ciência e à sua natureza episte-

mológica, compreendendo o processo his-

social de sua construção. 

aber trabalhar em equipe e ter uma boa 

compreensão das diversas etapas que com-

põem uma pesquisa educacional. 

aperfeiçoamento 

tínuo, curiosidade e capacidade para 

curriculares individuais ou 

em grupo, espírito investigativo, criativi-

dade e iniciativa na busca de soluções para 

questões individuais e coletivas relacion

das com o ensino de Química, bem como 

para acompanhar as rápidas mudanças te

nológicas oferecidas pela interdisciplinar

dade, como forma de garantir a qual

do ensino de Química.

• Ter formação humanística que permita 

xercer plenamente sua cidadania e, e

quanto profissional, respeitar o direito à 

vida e ao bem estar dos cidadãos.

• Ter habilidades que o capacitem para a 

preparação e desenvolvimento de recur

didáticos e instrucionais relativos à sua 

prática e avaliação da qualidade do mater

al disponível no mercado, além de ser pr

parado para atuar como pesquisador no e

sino de Química. 

 

Com relação à compreensão da Química

• Compreender os conceitos, leis e

pios da Química. 

• Conhecer as propriedades físicas e quím

cas principais dos elementos e compostos, 

que possibilitem entender e prever o seu 

comportamento físico

de reatividade, mecanismos e estabilidade.

• Acompanhar e compreender os

científico-tecnológicos e educacionais.

• Reconhecer a Química como uma constr

ção humana e compreender os aspectos 

históricos de sua produção e suas relações 

com o contexto cultural, socioeconômico e 

político. 

 

questões individuais e coletivas relaciona-

das com o ensino de Química, bem como 

para acompanhar as rápidas mudanças tec-

nológicas oferecidas pela interdisciplinari-

dade, como forma de garantir a qualidade 

do ensino de Química. 

Ter formação humanística que permita e-

xercer plenamente sua cidadania e, en-

quanto profissional, respeitar o direito à 

vida e ao bem estar dos cidadãos. 

Ter habilidades que o capacitem para a 

preparação e desenvolvimento de recursos 

didáticos e instrucionais relativos à sua 

prática e avaliação da qualidade do materi-

al disponível no mercado, além de ser pre-

parado para atuar como pesquisador no en-

Com relação à compreensão da Química 

Compreender os conceitos, leis e princí-

Conhecer as propriedades físicas e quími-

cas principais dos elementos e compostos, 

que possibilitem entender e prever o seu 

comportamento físico-químico, aspectos 

de reatividade, mecanismos e estabilidade. 

Acompanhar e compreender os avanços 

tecnológicos e educacionais. 

Reconhecer a Química como uma constru-

ção humana e compreender os aspectos 

históricos de sua produção e suas relações 

com o contexto cultural, socioeconômico e 



 

 

Com relação à busca de informação e à

cação e expressão 

• Saber identificar e fazer busca nas fontes 

de informações relevantes para a Química, 

inclusive as disponíveis nas modalidades 

eletrônica e remota, que possibilitem a 

contínua atualização técnica, científica, 

humanística e pedagógica. 

• Ler, compreender e interpretar os textos 

científico-tecnológicos em idioma pátrio e 

estrangeiro (especialmente inglês e/ou e

panhol). 

• Saber interpretar e utilizar as diferentes 

formas de representação (tabelas, gráficos, 

símbolos, expressões, etc.). 

• Saber escrever e avaliar criticamente os 

materiais didáticos, como livros, apostilas, 

"kits", modelos, programas computaci

nais e materiais alternativos.

• Demonstrar bom relacionamento interpe

soal e saber comunicar corretamente os 

projetos e resultados de pesquisa na li

guagem educacional, oral e escrita (textos, 

relatórios, pareceres, pôsteres

etc.) em idioma pátrio.  

 

Com relação ao ensino de Química

• Refletir de forma crítica a sua prática em 

sala de aula, identificando problemas de 

ensino/aprendizagem.  

• Compreender e avaliar criticamente os a

pectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplic

ções da Química na sociedade.

Com relação à busca de informação e à comuni-

Saber identificar e fazer busca nas fontes 

de informações relevantes para a Química, 

inclusive as disponíveis nas modalidades 

eletrônica e remota, que possibilitem a 

contínua atualização técnica, científica, 

Ler, compreender e interpretar os textos 

tecnológicos em idioma pátrio e 

estrangeiro (especialmente inglês e/ou es-

Saber interpretar e utilizar as diferentes 

formas de representação (tabelas, gráficos, 

 

Saber escrever e avaliar criticamente os 

materiais didáticos, como livros, apostilas, 

"kits", modelos, programas computacio-

nais e materiais alternativos. 

Demonstrar bom relacionamento interpes-

soal e saber comunicar corretamente os 

pesquisa na lin-

guagem educacional, oral e escrita (textos, 

pôsteres, internet, 

Com relação ao ensino de Química 

Refletir de forma crítica a sua prática em 

sala de aula, identificando problemas de 

Compreender e avaliar criticamente os as-

pectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplica-

ções da Química na sociedade. 

• Saber trabalhar em laboratório e saber usar 

a experimentação em Química como r

curso didático. 

• Possuir conhecimentos básicos do uso de 

computadores e sua aplicação em ensino 

de Química. 

• Possuir conhecimento dos procedimentos e 

normas de segurança no trabalho

• Conhecer teorias psicopedagógicas que 

fundamentam o processo de ensino

aprendizagem, bem 

planejamento educacional.

• Conhecer os fundamentos, a natureza e as 

principais pesquisas de ensino de Química.

• Conhecer e vivenciar projetos e propostas 

curriculares de ensino de Química.

• Ter atitude favorável à incorporação, na 

sua prática, dos resultados da pesquisa 

ducacional em ensino de Química, visando 

solucionar os problemas relacionados ao 

ensino/aprendizagem.

 

Com relação à profissão 

• Ter consciência da importância social da 

profissão como possibilidade de desenvo

vimento social e coletivo.

• Ter capacidade de disseminar e difundir 

e/ou utilizar o conhecimento relevante para 

a comunidade. 

• Atuar no magistério, em nível de ensino 

fundamental e médio, de acordo com a l

gislação específica, utilizando metodologia 

de ensino variada, contribuir para o dese

volvimento intelectual dos estudantes e p
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Saber trabalhar em laboratório e saber usar 

a experimentação em Química como re-

Possuir conhecimentos básicos do uso de 

computadores e sua aplicação em ensino 

Possuir conhecimento dos procedimentos e 

normas de segurança no trabalho 

Conhecer teorias psicopedagógicas que 

fundamentam o processo de ensino-

aprendizagem, bem como os princípios de 

planejamento educacional. 

Conhecer os fundamentos, a natureza e as 

principais pesquisas de ensino de Química. 

Conhecer e vivenciar projetos e propostas 

curriculares de ensino de Química. 

Ter atitude favorável à incorporação, na 

sua prática, dos resultados da pesquisa e-

ducacional em ensino de Química, visando 

solucionar os problemas relacionados ao 

ensino/aprendizagem. 

 

Ter consciência da importância social da 

são como possibilidade de desenvol-

vimento social e coletivo. 

Ter capacidade de disseminar e difundir 

e/ou utilizar o conhecimento relevante para 

Atuar no magistério, em nível de ensino 

fundamental e médio, de acordo com a le-

a, utilizando metodologia 

de ensino variada, contribuir para o desen-

volvimento intelectual dos estudantes e pa-
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ra despertar o interesse científico em ad

lescentes; organizar e usar laboratórios de 

Química; escrever e analisar criticamente 

livros didáticos e paradidáticos e indicar 

bibliografia para o ensino de Química; 

analisar e elaborar programas para esses 

níveis de ensino. 

• Exercer a sua profissão com espírito din

mico, criativo, na busca de novas alternat

vas educacionais, enfrentando como des

fio as dificuldades do magistério.

• Conhecer criticamente os problemas ed

cacionais brasileiros. 

• Identificar no contexto da realidade escolar 

os fatores determinantes no processo ed

cativo, tais como o contexto socioecon

mico, política educacional, administração 

escolar e fatores específicos do processo 

de ensino-aprendizagem de Química.

• Assumir conscientemente a tarefa educat

va, cumprindo o papel social de preparar 

os alunos para o exercício consciente da 

cidadania. 

• Desempenhar outras atividades na soci

dade, para cujo sucesso uma sólida form

ção universitária seja importante fator.

 

7. Atividades Acadêmicas 

 

7.1 - Atividades Complementares 

 

Segundo o Regulamento dos Cursos de 

Graduação do IFGoiano, atividades complement

res são aquelas de natureza acadêmica, científica, 

ra despertar o interesse científico em ado-

lescentes; organizar e usar laboratórios de 

Química; escrever e analisar criticamente 

paradidáticos e indicar 

bibliografia para o ensino de Química; 

lisar e elaborar programas para esses 

Exercer a sua profissão com espírito dinâ-

mico, criativo, na busca de novas alternati-

vas educacionais, enfrentando como desa-

iculdades do magistério. 

Conhecer criticamente os problemas edu-

Identificar no contexto da realidade escolar 

os fatores determinantes no processo edu-

cativo, tais como o contexto socioeconô-

mico, política educacional, administração 

lar e fatores específicos do processo 

aprendizagem de Química. 

Assumir conscientemente a tarefa educati-

va, cumprindo o papel social de preparar 

os alunos para o exercício consciente da 

Desempenhar outras atividades na socie-

cujo sucesso uma sólida forma-

ção universitária seja importante fator. 

 

Segundo o Regulamento dos Cursos de 

Graduação do IFGoiano, atividades complementa-

res são aquelas de natureza acadêmica, científica, 

artística e cultural que buscam a integração entre 

ensino, pesquisa e extensão, que não estão previ

tas na matriz curricular, mas que contribuem para a 

formação acadêmica e profissional dos estudantes.  

Assim, os alunos serão estimulados a participar de 

eventos, palestras, projetos de pesquisa, apresent

ção de trabalhos eventos acadêmico

publicações de trabalhos, oficinas, minicursos, 

entre outros. 

Tais atividades deverão ser desenvolvidas 

no decorrer do curso dentro ou fora da instituição 

de ensino, devendo ser, nesse último caso, realiz

das junto às comunidades locais, articulando teor

a-prática e a formação integral do administrador. É 

importante enfatizar que as atividades compleme

tares serão avaliadas e aprovadas pela Coorden

ção de curso, com base em documento comprob

tório em que conste obrigatoriamente carga horária 

e especificações sobre as atividades desenvolvidas

o Anexo V descreve quais

aproveitadas como Atividades Complementares

suas respectivas cargas horárias

O discente até o final do curso deverá e

tregar na Secretaria de Ensino Superior o registro 

acadêmico de todas as atividades complementares 

(total de 200 horas), conforme Calendário Acad

mico, o requerimento específico para aprovação e 

validação, juntamente com os documentos co

probatórios originais ou cópias autenticadas.

autenticação de cópias poderá ser dispensada no 

caso do documento original ser apresentado ao 

servidor da Secretaria de Ensino S

ta-se que todas as especificações dispostas no C

pítulo XIV “Das atividades complementares” do 

artística e cultural que buscam a integração entre 

ensino, pesquisa e extensão, que não estão previs-

tas na matriz curricular, mas que contribuem para a 

formação acadêmica e profissional dos estudantes.  

sim, os alunos serão estimulados a participar de 

eventos, palestras, projetos de pesquisa, apresenta-

ção de trabalhos eventos acadêmico-científicos, 

publicações de trabalhos, oficinas, minicursos, 

Tais atividades deverão ser desenvolvidas 

ecorrer do curso dentro ou fora da instituição 

de ensino, devendo ser, nesse último caso, realiza-

das junto às comunidades locais, articulando teori-

prática e a formação integral do administrador. É 

importante enfatizar que as atividades complemen-

ão avaliadas e aprovadas pela Coordena-

ção de curso, com base em documento comproba-

tório em que conste obrigatoriamente carga horária 

e especificações sobre as atividades desenvolvidas; 

descreve quais atividades poderão ser 

dades Complementares e 

suas respectivas cargas horárias. 

O discente até o final do curso deverá en-

tregar na Secretaria de Ensino Superior o registro 

acadêmico de todas as atividades complementares 

conforme Calendário Acadê-

erimento específico para aprovação e 

validação, juntamente com os documentos com-

probatórios originais ou cópias autenticadas. A 

autenticação de cópias poderá ser dispensada no 

caso do documento original ser apresentado ao 

servidor da Secretaria de Ensino Superior. Ressal-

se que todas as especificações dispostas no Ca-

pítulo XIV “Das atividades complementares” do 



 

 

Regulamento dos Cursos de Graduação do IF Go

ano deverão ser observadas.   

 

7.2 - Estágio Curricular Supervisionado

 

O Estágio Curricular Supervisionado ate

derá ao disposto na Lei 11. 788, de 25 de setembro 

de 2008 e no Capítulo X, Seção V do Regulamento 

dos Cursos de Graduação do IF Goiano, sendo uma 

atividade acadêmica de aprendizagem profissional 

desenvolvida pela participação do graduan

situações reais de vida e de trabalho. As atividades 

do Estágio Curricular Supervisionado poderão ser 

realizadas tanto no IF Goiano como em outras 

instituições públicas ou instituições privadas (c

mércio, indústria e prestação de serviços), comun

dade em geral, junto a pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, e em propriedades rurais, sob a 

responsabilidade e orientação de um professor 

efetivo do IFGoiano - Campus Urutaí

proporciona ao graduando a vivência de situações 

concretas e diversificadas em área de seu interesse 

profissional e promove articulação do conhecime

to em seus aspectos teórico-práticos e favorece o 

desenvolvimento da reflexão sobre o exercício 

profissional e seu papel social. 

Conforme Art. 78 do Regulamento dos 

Cursos de Graduação do IF Goiano, os Estágios 

Curriculares Supervisionados classificam

Estágios curriculares obrigatórios: quando 

integram a matriz curricular do PPC, sendo um 

requisito indispensável para a conclusão do curso;

Estágios curriculares não obrigatórios: têm 

caráter de aperfeiçoamento profissional, sendo, 

Regulamento dos Cursos de Graduação do IF Goi-

Estágio Curricular Supervisionado  

Supervisionado aten-

derá ao disposto na Lei 11. 788, de 25 de setembro 

de 2008 e no Capítulo X, Seção V do Regulamento 

dos Cursos de Graduação do IF Goiano, sendo uma 

atividade acadêmica de aprendizagem profissional 

desenvolvida pela participação do graduando em 

situações reais de vida e de trabalho. As atividades 

do Estágio Curricular Supervisionado poderão ser 

realizadas tanto no IF Goiano como em outras 

instituições públicas ou instituições privadas (co-

mércio, indústria e prestação de serviços), comuni-

e em geral, junto a pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, e em propriedades rurais, sob a 

responsabilidade e orientação de um professor 

Urutaí. O Estágio 

proporciona ao graduando a vivência de situações 

iversificadas em área de seu interesse 

profissional e promove articulação do conhecimen-

práticos e favorece o 

desenvolvimento da reflexão sobre o exercício 

Conforme Art. 78 do Regulamento dos 

os de Graduação do IF Goiano, os Estágios 

Curriculares Supervisionados classificam-se em: 

Estágios curriculares obrigatórios: quando 

integram a matriz curricular do PPC, sendo um 

requisito indispensável para a conclusão do curso; 

obrigatórios: têm 

caráter de aperfeiçoamento profissional, sendo, 

portanto, opcional e poderá ser realizado tanto no 

período letivo quanto nas férias escolares, desde 

que não interfira no desempenho acadêmico.

Art. 79. O estágio curricular não obrigat

rio poderá ser registrado, para integralização curr

cular, como atividade complementar, respeitadas 

as normas de atividades complementares constadas 

nesse PPC. 

A carga horária do estágio curricular s

pervisionado do curso de Licenciatura em Química 

será de 400 h, é obrigatório e integra a carga hor

ria total do curso, devendo 

cialmente durante a etapa escolar,

segunda metade do curso. 

As horas de estágio curricular na forma de 

iniciação científica integram

atividades complementares.

aproveitadas para composição das horas de estágio 

curricular supervisionado, a pedido do aluno, 

companhado de parecer do profissional que o s

pervisionou no estágio e com a aprovação do C

ordenador do Curso. Todos os detalhes referentes 

ao estágio supervisionado são apresentados no 

Manual do Estágio, elaborado e aprovado pelo 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenc

atura em Química. 

Para solicitação e término do Estágio Cu

ricular Supervisionado, o aluno deverá comparecer 

ao setor responsável pelo estágio do Campus, ind

cando o local onde pretende realizar seu estágio. A 

efetivação do Estágio Curricular

será por meio da instrução de um processo conte

do documentos que serão provid

aluno junto à Diretoria de Extensão.
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portanto, opcional e poderá ser realizado tanto no 

período letivo quanto nas férias escolares, desde 

que não interfira no desempenho acadêmico. 

Art. 79. O estágio curricular não obrigató-

poderá ser registrado, para integralização curri-

cular, como atividade complementar, respeitadas 

as normas de atividades complementares constadas 

A carga horária do estágio curricular su-

Licenciatura em Química 

é obrigatório e integra a carga horá-

ndo ser realizado preferen-

cialmente durante a etapa escolar, a partir da    

 

As horas de estágio curricular na forma de 

iniciação científica integram-se à carga horária das 

atividades complementares. Todavia, poderão ser 

aproveitadas para composição das horas de estágio 

curricular supervisionado, a pedido do aluno, a-

companhado de parecer do profissional que o su-

pervisionou no estágio e com a aprovação do Co-

Todos os detalhes referentes 

ao estágio supervisionado são apresentados no 

Manual do Estágio, elaborado e aprovado pelo 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenci-

Para solicitação e término do Estágio Cur-

o, o aluno deverá comparecer 

ao setor responsável pelo estágio do Campus, indi-

cando o local onde pretende realizar seu estágio. A 

efetivação do Estágio Curricular Supervisionado 

será por meio da instrução de um processo conten-

do documentos que serão providenciados pelo 

aluno junto à Diretoria de Extensão. 
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7.3 - Prática Profissional  

 

As atividades práticas do curso 

acontecerão durante o andamento de cada 

disciplina que compõe a matriz curricular. Dentre 

as principais atividades práticas previstas no 

processo de ensino e aprendizagem, constam:

Aula prática: módulo de atendimento com 

duração estabelecida, envolvendo atividades 

práticas, ou teóricas e práticas, na sala de aula, 

laboratório de informática ou espaço alternativo, 

conforme programação feita pelo professor e 

previsão nos projetos de curso.  

Visita técnica: visita orientada de alunos e 

professores a ambientes externos as salas de aula, 

com intuito de explorar o conhecimento prático. A 

visita técnica pode ser computada como aula, 

quando envolver toda a turma à qual a aula se 

aplica. As visitas técnicas poderão ocorrer, 

também, aos finais de semana. 

Atividade de extensão: 

complementar orientada pelos docentes (feira, 

mostra, oficina, encontros, etc.), que desenvolva 

algum conteúdo trabalhado em sala de aula ou 

ambiente assemelhado, dentro do curso, e que pode 

ser computada como parte das horas de atividades 

complementares, se estiver em conformidade com 

este projeto pedagógico de curso. 

Atividade de pesquisa científica: 

atividade complementar orientada por docentes, a 

partir de um projeto de pesquisa, vinculada ou não 

a programas de fomento, como os de Iniciação 

Científica, e que pode ser computada como parte 

da carga horária de estágio. 

As atividades práticas do curso 

acontecerão durante o andamento de cada 

disciplina que compõe a matriz curricular. Dentre 

as principais atividades práticas previstas no 

processo de ensino e aprendizagem, constam: 

módulo de atendimento com 

duração estabelecida, envolvendo atividades 

práticas, ou teóricas e práticas, na sala de aula, 

laboratório de informática ou espaço alternativo, 

pelo professor e 

visita orientada de alunos e 

professores a ambientes externos as salas de aula, 

com intuito de explorar o conhecimento prático. A 

visita técnica pode ser computada como aula, 

toda a turma à qual a aula se 

aplica. As visitas técnicas poderão ocorrer, 

Atividade de extensão: atividade 

complementar orientada pelos docentes (feira, 

mostra, oficina, encontros, etc.), que desenvolva 

hado em sala de aula ou 

ambiente assemelhado, dentro do curso, e que pode 

ser computada como parte das horas de atividades 

complementares, se estiver em conformidade com 

Atividade de pesquisa científica: 

ntar orientada por docentes, a 

partir de um projeto de pesquisa, vinculada ou não 

a programas de fomento, como os de Iniciação 

Científica, e que pode ser computada como parte 

Estágio Não-obrigatório:  

obrigatória, podendo ser contabilizada como parte 

da carga horária da atividade complementar após 

ser analisada pelo colegiado de curso.

Estágio obrigatório:

acadêmica de aprendizagem profissional desenvo

vida pela participação do graduando em situ

reais de vida e de trabalho. 

 

7.4- Políticas de Incentivo a Pesquisa e Extensão 

 

Conforme prevê o PDI do IF Goiano, o e

sino, pesquisa e extensão devem se consolidar 

como uma tríade integrada e indissociável na fo

mação de técnicos, tecnólogos, 

dos e profissionais pós- graduados, voltados para o 

desenvolvimento científico, tecnológico, social e 

cultural do país. Nessa perspectiva, ao longo do 

curso os alunos serão incentivados a participar de 

atividades de pesquisa científica e

quais serão divulgadas as experiências adquiridas 

nessas atividades (PLANO DE DESENVOLV

MENTO INSTITUCIONAL 2014

Por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do Pr

grama Institucional de Bolsas de Ini

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIB

TI), bem como de projetos encaminhados a editais 

externos (FAPEG, CAPES e CNPq), espera

proporcionar a inserção dos alunos em projetos de 

pesquisa, considerando a iniciação científica um 

instrumento valioso para aprimorar qualidades 

desejadas em um profissional de nível superior, 

assim como propiciar a atuação em pesquisa após o 

obrigatório:  atividade não 

podendo ser contabilizada como parte 

da carga horária da atividade complementar após 

ser analisada pelo colegiado de curso. 

Estágio obrigatório: sendo uma atividade 

acadêmica de aprendizagem profissional desenvol-

vida pela participação do graduando em situações 

 

Políticas de Incentivo a Pesquisa e Extensão  

Conforme prevê o PDI do IF Goiano, o en-

sino, pesquisa e extensão devem se consolidar 

como uma tríade integrada e indissociável na for-

mação de técnicos, tecnólogos, bacharéis, licencia-

graduados, voltados para o 

desenvolvimento científico, tecnológico, social e 

cultural do país. Nessa perspectiva, ao longo do 

curso os alunos serão incentivados a participar de 

atividades de pesquisa científica e extensão, nas 

quais serão divulgadas as experiências adquiridas 

nessas atividades (PLANO DE DESENVOLVI-

MENTO INSTITUCIONAL 2014-2018). 

Por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do Pro-

grama Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBI-

TI), bem como de projetos encaminhados a editais 

externos (FAPEG, CAPES e CNPq), espera-se 

proporcionar a inserção dos alunos em projetos de 

pesquisa, considerando a iniciação científica um 

valioso para aprimorar qualidades 

desejadas em um profissional de nível superior, 

assim como propiciar a atuação em pesquisa após o 



 

 

término do curso. Além disso, o Programa Instit

cional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) é 

um programa destinado a alunos voluntários, não 

contemplados com bolsa, ou que apresentam a

gum vínculo empregatício que desejam desenvo

ver o espírito científico e melhorar o currículo.

Complementar a isso, o IF Goiano incent

va e auxiliam atividades extracurriculares como 

visitas técnicas, atividades de campo e desenvo

vimento de projetos de pesquisa pelo corpo doce

te, com a participação dos alunos, uma vez que tais 

atividades são essenciais para a formação acadêm

ca do discente. Para apoiar a pesquisa são dispon

bilizados laboratórios, biblioteca, produção de 

material, divulgação por meio virtual e incentivo 

para participação em eventos científicos em todo 

País. Além de estabelecer parcerias com Institu

ções de Ensino Superior da cidade e região, como a 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Unive

sidade Federal de Goiás, visando propiciar novos 

ambientes e oportunidades de aprendizado e d

senvolvimento de atividade de pesquisa e extensão

 

7.5 - Trabalho de Curso (TC) 

 

O Trabalho de Curso (TC) irá compor a 

carga horária total do Curso Superior de 

tura em Química, terá caráter obrigatório para a 

conclusão do curso e será desenvolvido por meio 

de projetos teóricos ou práticos, desenvolvidos n

próprio Campus Urutaí ou fora dele, 

pelos alunos, regularmente matriculados 

6º semestre letivo do curso, e descrito em trabalho 

escrito de acordo com as normas científicas.

término do curso. Além disso, o Programa Institu-

cional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) é 

alunos voluntários, não 

contemplados com bolsa, ou que apresentam al-

gum vínculo empregatício que desejam desenvol-

ver o espírito científico e melhorar o currículo. 

Complementar a isso, o IF Goiano incenti-

va e auxiliam atividades extracurriculares como 

as técnicas, atividades de campo e desenvol-

vimento de projetos de pesquisa pelo corpo docen-

te, com a participação dos alunos, uma vez que tais 

atividades são essenciais para a formação acadêmi-

ca do discente. Para apoiar a pesquisa são disponi-

ratórios, biblioteca, produção de 

material, divulgação por meio virtual e incentivo 

para participação em eventos científicos em todo 

País. Além de estabelecer parcerias com Institui-

ções de Ensino Superior da cidade e região, como a 

Goiás (UEG) e Univer-

sidade Federal de Goiás, visando propiciar novos 

ambientes e oportunidades de aprendizado e de-

senvolvimento de atividade de pesquisa e extensão. 

O Trabalho de Curso (TC) irá compor a 

carga horária total do Curso Superior de Licencia-

terá caráter obrigatório para a 

conclusão do curso e será desenvolvido por meio 

de projetos teóricos ou práticos, desenvolvidos no 

ou fora dele, executados 

pelos alunos, regularmente matriculados a partir do 

descrito em trabalho 

de acordo com as normas científicas. Vale 

lembrar que a produção do TC, 

o amadurecimento científic

de prepará-los para seus próximos passos na vida 

acadêmica, com vistas às especializações 

su, mestrados e doutorados. 

Após a integralização de 50% da carga h

rária do curso (6º semestre

poderá registrar o projeto de pesquisa na coorden

ção de TC, que irá avaliá-lo e atribuir uma nota de 

0,0 a 2,0 pontos. Para isso, deverá assinar

de Aceite de Orientação, com o professor

dor, e entregá-lo à coordenação de TC 

determinado conforme o calendário de atividades 

do TC de cada semestre letivo, aprovado pelo c

legiado do curso.  

Após a finalização da pesquisa, 

escrito resultante deverá ser encaminhado para 

uma banca formada por dois professores ou profi

sionais graduados da área o

preferência um membro externo e um suplente, 

além do orientador que é o presidente da banca. 

Um coorientador apenas participará da banca, na 

ausência do orientador, assumindo a presidência

banca. Em período determinado pel

de TC, será realizada uma defesa pública do trab

lho perante esta banca, conforme calendário apr

vado.  

Para o trabalho escrito, a banca examin

dora deverá fazer a avaliação da

sequencial, argumentação e profundidade do tema, 

correção gramatical dos seguintes itens do trabalho 

de curso: Introdução, Objetivos, Revisão de Liter

tura, Metodologia, Resultados e Discussão e Co

siderações Finais. Deverá, ainda, observar os a
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produção do TC, irá contribuir para 

o amadurecimento científico dos estudantes, além 

para seus próximos passos na vida 

acadêmica, com vistas às especializações lato sen-

mestrados e doutorados.  

Após a integralização de 50% da carga ho-

semestre em diante), o aluno 

projeto de pesquisa na coordena-

lo e atribuir uma nota de 

Para isso, deverá assinar o Termo 

de Aceite de Orientação, com o professor orienta-

coordenação de TC em período 

calendário de atividades 

do TC de cada semestre letivo, aprovado pelo co-

finalização da pesquisa, o trabalho 

resultante deverá ser encaminhado para 

uma banca formada por dois professores ou profis-

sionais graduados da área ou áreas afins, sendo de 

preferência um membro externo e um suplente, 

além do orientador que é o presidente da banca. 

Um coorientador apenas participará da banca, na 

ausência do orientador, assumindo a presidência da 

banca. Em período determinado pela Coordenação 

será realizada uma defesa pública do traba-

lho perante esta banca, conforme calendário apro-

Para o trabalho escrito, a banca examina-

dora deverá fazer a avaliação da organização    

argumentação e profundidade do tema, 

gramatical dos seguintes itens do trabalho 

de curso: Introdução, Objetivos, Revisão de Litera-

tura, Metodologia, Resultados e Discussão e Con-

siderações Finais. Deverá, ainda, observar os as-
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pectos formais das regras de apresentação de ref

rências segundo o “Manual de Normas de Redação 

de Projetos e Trabalhos de Curso” e as Normas 

Brasileiras de Referências (NBR6023). Para a 

presentação oral, a banca deverá observar clareza e 

objetividade, domínio do tema, adequação expl

natória à metodologia utilizada, apre

resultados obtidos, bem como desenvoltura e seg

rança nas respostas aos questionamentos da banca.

A banca emitirá uma nota final, que será 

equivalente à média aritmética das três notas dos 

componentes da banca, ficando estabelecida a n

cessidade da média igual ou superior a 6,0 pontos, 

numa escala de 0,0 a 10,0 pontos, para a aprovação 

na defesa do TC. 

Para os casos de reprovações, a banca em

tirá um parecer sobre os procedimentos a serem 

realizados pelo discente para nova investidura no 

pleito, a saber: 

a) Correção e revisão do projeto conforme 

as observações propostas pela banca;

b) Elaboração de novo projeto e apresent

ção no semestre seguinte. 

A versão final deverá ser entregue pelo 

discente ao coordenador de TC em data estipulada 

no calendário acadêmico em formato digital 

(PDF), gravado em CD (uma via), devidamente 

identificado com o título do trabalho, nome do 

aluno, curso e ano de defesa. Deverá estar aco

panhado do termo de autorização para publicação 

eletrônica (TAPE) (devidamente 

autor), para posterior inserção no Sistema de G

renciamento do Acervo e acesso ao usuário via 

internet. 

pectos formais das regras de apresentação de refe-

“Manual de Normas de Redação 

de Projetos e Trabalhos de Curso” e as Normas 

Brasileiras de Referências (NBR6023). Para a a-

presentação oral, a banca deverá observar clareza e 

objetividade, domínio do tema, adequação expla-

tória à metodologia utilizada, apresentação dos 

resultados obtidos, bem como desenvoltura e segu-

rança nas respostas aos questionamentos da banca. 

A banca emitirá uma nota final, que será 

equivalente à média aritmética das três notas dos 

componentes da banca, ficando estabelecida a ne-

de da média igual ou superior a 6,0 pontos, 

para a aprovação 

Para os casos de reprovações, a banca emi-

tirá um parecer sobre os procedimentos a serem 

realizados pelo discente para nova investidura no 

a) Correção e revisão do projeto conforme 

as observações propostas pela banca; 

b) Elaboração de novo projeto e apresenta-

A versão final deverá ser entregue pelo 

discente ao coordenador de TC em data estipulada 

alendário acadêmico em formato digital 

(PDF), gravado em CD (uma via), devidamente 

identificado com o título do trabalho, nome do 

aluno, curso e ano de defesa. Deverá estar acom-

panhado do termo de autorização para publicação 

eletrônica (TAPE) (devidamente assinado pelo 

autor), para posterior inserção no Sistema de Ge-

renciamento do Acervo e acesso ao usuário via 

As normas para redação do trabalho, esc

lha de orientador, de componentes da banca, perí

do de realização das defesas e demais questões 

referentes ao TC são apresentados no Regulamento 

de TC do Curso de Licenciatura em Química do 

IFGoiano - Campus Urutaí,

pelo Núcleo Docente Estruturante. 

 

8. Plano de Integração Pesquisa, Ensino e E

tensão 

 

 Partindo do entendimento de 

adequado desenvolvimento dos conhecimentos, 

habilidades do Licenciado em Química

formação, há necessidade da integração das 

dimensões pesquisa, ensino e extensão, elaborou

se uma clara linha de ação que envolve todas as 

disciplinas, sistemas de avaliação e produção 

acadêmica envolvendo alunos e professores.

No que diz respeito à Pesquisa, todas as 

disciplinas do curso (representando a dimensão 

Ensino) devem tratar temas ligados à pesquisa. Em 

cada início de semestre o Núcleo Docente Estrut

rante (NDE), podendo contar com o auxílio da 

Coordenação de Pesquisa (ou equivalente) e dos 

pesquisadores do Campus, definirá os temas eme

gentes a serem explorados pelas disciplinas do 

curso, no período em andamento. 

Espera-se que a exploração de tais tema

emergentes subsidie a atualização constante do 

curso, evitando sua obsolescência diante do din

mismo do mercado. Tal escolha servirá, também, 

para retroalimentar as linhas de pesquisa desenvo

vidas no Campus e a produção acadêmica, favor

As normas para redação do trabalho, esco-

lha de orientador, de componentes da banca, perío-

do de realização das defesas e demais questões 

são apresentados no Regulamento 

de TC do Curso de Licenciatura em Química do 

Campus Urutaí, elaborado e aprovado 

Núcleo Docente Estruturante.  

Plano de Integração Pesquisa, Ensino e Ex-

Partindo do entendimento de que, para o 

adequado desenvolvimento dos conhecimentos, 

Licenciado em Química em 

formação, há necessidade da integração das 

dimensões pesquisa, ensino e extensão, elaborou-

se uma clara linha de ação que envolve todas as 

de avaliação e produção 

acadêmica envolvendo alunos e professores. 

No que diz respeito à Pesquisa, todas as 

disciplinas do curso (representando a dimensão 

Ensino) devem tratar temas ligados à pesquisa. Em 

cada início de semestre o Núcleo Docente Estrutu-

nte (NDE), podendo contar com o auxílio da 

Coordenação de Pesquisa (ou equivalente) e dos 

pesquisadores do Campus, definirá os temas emer-

gentes a serem explorados pelas disciplinas do 

curso, no período em andamento.  

se que a exploração de tais temas 

emergentes subsidie a atualização constante do 

curso, evitando sua obsolescência diante do dina-

Tal escolha servirá, também, 

para retroalimentar as linhas de pesquisa desenvol-

vidas no Campus e a produção acadêmica, favore-



 

 

cendo, simultaneamente, o desenvolvimento das 

competências dos discentes, tendo em vista que 

todos os alunos, a partir do segundo período, dev

rão estar envolvidos na produção de,

um artigo científico.  

A avaliação dos artigos científicos, obrig

toriamente, constituirá parte da formação das notas 

de cada aluno no período. Os alunos, em grupos 

cujo número será definido pela Coordenação do 

Curso, poderão escolher os temas que mais se int

ressarem e a avaliação dos artigos se dará pelos 

professores orientadores, cujas disciplinas e áreas 

de competência melhor se identifiquem com as 

escolhas dos temas por parte dos alunos. Os “T

mas Emergentes”  poderão ser inspiradores das 

temáticas para produção acadêmica. 

Destaca-se que a produção constante de r

sumos, resenhas e artigos servirá de preparação dos 

discentes, tanto para o trabalho de curso, como 

para sua preparação para seus próximos passos na 

vida acadêmica (especializações Lato 

trados e doutorados). Além disso, a produção dos 

referidos artigos poderá subsidiar tanto a public

ção externa como a alimentação de revistas cient

ficas do Campus. 

Quanto à Extensão, todas as disciplinas de 

cada período do curso (representando a dimensão 

Ensino) deverão proceder, pelo menos, uma “At

vidade Integrada” (AI), a partir da

uma atividade, evento, projeto ou programa, que se 

encaixe nas diversas linhas de extensão definidas 

pela Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal 

Goiano e difundidas pela Coordenação de Exte

são (ou equivalente).  

amente, o desenvolvimento das 

competências dos discentes, tendo em vista que 

todos os alunos, a partir do segundo período, deve-

rão estar envolvidos na produção de, pelo menos, 

avaliação dos artigos científicos, obriga-

nstituirá parte da formação das notas 

período. Os alunos, em grupos 

definido pela Coordenação do 

os temas que mais se inte-

dos artigos se dará pelos 

ujas disciplinas e áreas 

identifiquem com as 

dos alunos. Os “Te-

mas Emergentes”  poderão ser inspiradores das 

temáticas para produção acadêmica.  

se que a produção constante de re-

e artigos servirá de preparação dos 

discentes, tanto para o trabalho de curso, como 

para sua preparação para seus próximos passos na 

Lato Sensu, mes-

Além disso, a produção dos 

subsidiar tanto a publica-

alimentação de revistas cientí-

Quanto à Extensão, todas as disciplinas de 

cada período do curso (representando a dimensão 

Ensino) deverão proceder, pelo menos, uma “Ati-

da realização de 

programa, que se 

extensão definidas 

Instituto Federal 

Goiano e difundidas pela Coordenação de Exten-

As atividades integradas de cada período 

serão definidas pelo NDE, que poderá contar, para 

tanto, com o auxílio da Coordenação de Extensão 

(ou equivalente). 

Cada atividade, evento, projeto ou progr

ma definido, será devidamente cadastrado no 

Campus, por meio dos mecanismos de registro 

disponíveis, podendo-se, em decorrência e ao seu 

final, emitir-se certificados de extensão, valendo 

como atividades complementares, desde que co

templados pelo “Regulamento de atividades co

plementares do Curso Superior 

Química".  

Espera-se que a implementação das ativ

dades integradas subsidie a produção extensionista 

no Campus, além de oportunizar ao tecnólogo em 

formação, a intervenção junto à comunidade na 

qual está inserido, enquanto elemento ativo e/ou 

catalisador de transformações sociais positivas, 

além de, simultaneamente, desenvolver suas co

petências.  

A avaliação das atividades integradas se 

dará de forma colegiada, envolvendo todos os pr

fessores das disciplinas do período e, obrigatori

mente, constituirá parte da formação das notas de 

cada aluno no período. A avaliação das atividades 

integradas poderá ser validada a partir de aprese

tações orais para uma banca composta pelos pr

fessores do período. As notas obtidas serão utiliz

das por todos os professor

nota será lançada por todos os professores em t

das as disciplinas do período.

Vale destacar que, tal como os temas 

mergentes, as atividades integradas também podem 
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integradas de cada período 

serão definidas pelo NDE, que poderá contar, para 

tanto, com o auxílio da Coordenação de Extensão 

Cada atividade, evento, projeto ou progra-

ma definido, será devidamente cadastrado no 

mecanismos de registro 

se, em decorrência e ao seu 

se certificados de extensão, valendo 

como atividades complementares, desde que con-

templados pelo “Regulamento de atividades com-

plementares do Curso Superior de Licenciatura em 

se que a implementação das ativi-

dades integradas subsidie a produção extensionista 

no Campus, além de oportunizar ao tecnólogo em 

formação, a intervenção junto à comunidade na 

qual está inserido, enquanto elemento ativo e/ou 

ador de transformações sociais positivas, 

além de, simultaneamente, desenvolver suas com-

A avaliação das atividades integradas se 

dará de forma colegiada, envolvendo todos os pro-

fessores das disciplinas do período e, obrigatoria-

á parte da formação das notas de 

cada aluno no período. A avaliação das atividades 

integradas poderá ser validada a partir de apresen-

tações orais para uma banca composta pelos pro-

fessores do período. As notas obtidas serão utiliza-

das por todos os professores, ou seja, uma única 

nota será lançada por todos os professores em to-

das as disciplinas do período. 

Vale destacar que, tal como os temas e-

mergentes, as atividades integradas também podem 
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servir de opção para a produção acadêmica no 

formato de artigos científicos e, ambas, atuando, 

sistemicamente, servirem de referências para atu

lizações nos conteúdos, estratégias e metodologias 

de ensino das disciplinas do curso. A figura 

tra a linha de ação ora descrita. 

 

Figura 2 – Integração Pesquisa, Ensino e E
Linha de Ação 

 
Além da linha de ação descrita,

vas de integração Pesquisa, Ensino

serão realizadas por meio de fóruns

sobre temas relacionados à Química

Química, envolvendo os professores

Urutaí e de outras instituições, com o objetivo de 

promover Núcleos de Pesquisa.  

As linhas de pesquisa deverão considerar 

as demandas sociais para as pesquisas existentes na 

região; a relevância e a pertinência das linhas de 

pesquisa para o processo de desenvolvimento h

mano e social da região; o número de professores 

disponíveis em termos de titulação e de tempo 

disponível, obviamente, observando as diretrizes 

do Projeto de Desenvolvimento Institucional 

servir de opção para a produção acadêmica no 

ntíficos e, ambas, atuando, 

sistemicamente, servirem de referências para atua-

lizações nos conteúdos, estratégias e metodologias 

A figura 2 ilus-

Integração Pesquisa, Ensino e Extensão – 

Além da linha de ação descrita, as iniciati-

vas de integração Pesquisa, Ensino e Extensão 

serão realizadas por meio de fóruns de debates 

Química e Ensino de 

envolvendo os professores do Campus 

de outras instituições, com o objetivo de 

As linhas de pesquisa deverão considerar 

as demandas sociais para as pesquisas existentes na 

região; a relevância e a pertinência das linhas de 

senvolvimento hu-

mano e social da região; o número de professores 

disponíveis em termos de titulação e de tempo 

disponível, obviamente, observando as diretrizes 

do Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), em consonância com as ações das coord

nações dos cursos que o Campus 

ou mesmo vier a implementar.

Além disto, pretende

as atividades de extensão relacionadas aos egre

sos, com o objetivo de aproximar a comunidade e 

os diversos segmentos do setor produtivo, capta

do informações sobre as necessidades de qualific

ção, requalificação profissional e avaliação con

tante do papel do IFGoiano

desenvolvimento local e regional.

 

9 - Avaliação 

 

Neste tópico, serão apresentados os 

sistemas de avaliação utilizados no Curso Superior 

de Licenciatura em Química do IFGoiano 

Campus Urutaí.  

 

9.1 - Sistema de Avaliação do Processo Ensino

Aprendizagem  

 
A função da avaliação é aperfeiçoar 

métodos, estratégias e materiais, visando o 

aprimoramento da aprendizagem do aluno e a 

melhoria no método de ensino do professor, 

possibilitando a comunicação contínua e 

permanente entre os agentes do processo 

educativo. A avaliação não deve ser encarada como 

um fim em si mesma. Pelo contrário, deve ter 

como principal função, orientar o professor quanto 

ao aperfeiçoamento de suas metodologias e 

possibilitar ao aluno, a consciência de seu 

desempenho e das suas necessidades de 

aprimoramento.  

(PDI), em consonância com as ações das coorde-

dos cursos que o Campus Urutaí consolidar 

ou mesmo vier a implementar. 

Além disto, pretende-se promover e apoiar 

as atividades de extensão relacionadas aos egres-

sos, com o objetivo de aproximar a comunidade e 

os diversos segmentos do setor produtivo, captan-

do informações sobre as necessidades de qualifica-

ção, requalificação profissional e avaliação cons-

tante do papel do IFGoiano - Campus Urutaí no 

desenvolvimento local e regional. 

Neste tópico, serão apresentados os 

sistemas de avaliação utilizados no Curso Superior 

Licenciatura em Química do IFGoiano - 

Sistema de Avaliação do Processo Ensino-

A função da avaliação é aperfeiçoar 

tégias e materiais, visando o 

aprimoramento da aprendizagem do aluno e a 

melhoria no método de ensino do professor, 

possibilitando a comunicação contínua e 

permanente entre os agentes do processo 

A avaliação não deve ser encarada como 

Pelo contrário, deve ter 

como principal função, orientar o professor quanto 

ao aperfeiçoamento de suas metodologias e 

possibilitar ao aluno, a consciência de seu 

desempenho e das suas necessidades de 



 

 

 Neste contexto, o sistema de 

ser adotado em cada componente curricular ou 

atividade depende dos seus objetivos. Além dos 

artigos científicos e das avaliações integradas 

descritas no “Plano de Integração Pesquisa, Ensino 

e Extensão, para avaliação dos alunos, os 

professores poderão utilizar provas teóricas e 

práticas; relatórios de atividades; trabalhos de 

pesquisa e/ou apresentação de seminários; 

desenvolvimento de projetos e participação, 

durante as atividades acadêmicas, nas disciplinas, 

respeitando a autonomia didática d

porém, dando ênfase, sempre que possível, às 

atividades de caráter prático e/ou que ensejem a 

relação teoria/prática. 

O aproveitamento acadêmico nas 

atividades didáticas deverá refletir o 

acompanhamento contínuo do desempenho do 

aluno, avaliado através de atividades avaliativas, 

conforme as peculiaridades da disciplina.

Dada a natureza das competências 

necessárias ao profissional que atua na gestão 

comercial, as avaliações poderão ser realizadas, 

utilizando-se instrumentos que contemplem 

trabalhos efetuados de forma coletiva ou 

individual, porém, dando ênfase

possível, às atividades em equipe. Os

serem avaliados deverão atender os objetivos, com 

vistas a atingir as competências e habilidades 

exigidas do educando previstas no projeto 

pedagógico do curso. 

A avaliação será diagnóstica e formativa, 

ocorrendo de forma processual e contínua na qual 

o professor munido de suas observações terá um 

Neste contexto, o sistema de avaliação a 

ser adotado em cada componente curricular ou 

atividade depende dos seus objetivos. Além dos 

artigos científicos e das avaliações integradas 

Plano de Integração Pesquisa, Ensino 

ara avaliação dos alunos, os 

poderão utilizar provas teóricas e 

práticas; relatórios de atividades; trabalhos de 

pesquisa e/ou apresentação de seminários; 

desenvolvimento de projetos e participação, 

durante as atividades acadêmicas, nas disciplinas, 

respeitando a autonomia didática do professor, 

porém, dando ênfase, sempre que possível, às 

atividades de caráter prático e/ou que ensejem a 

O aproveitamento acadêmico nas 

atividades didáticas deverá refletir o 

acompanhamento contínuo do desempenho do 

o através de atividades avaliativas, 

conforme as peculiaridades da disciplina. 

Dada a natureza das competências 

ao profissional que atua na gestão 

comercial, as avaliações poderão ser realizadas, 

se instrumentos que contemplem 

trabalhos efetuados de forma coletiva ou 

individual, porém, dando ênfase sempre que 

Os conteúdos a 

serem avaliados deverão atender os objetivos, com 

atingir as competências e habilidades 

do educando previstas no projeto 

A avaliação será diagnóstica e formativa, 

ocorrendo de forma processual e contínua na qual 

o professor munido de suas observações terá um 

diagnóstico pontual da turma. O professor poderá 

utilizar diferentes formas e instrumentos de 

avaliação, que levem o d

pesquisa, da reflexão, da criatividade e aplicação 

do conhecimento em situações variadas.

Os resultados das avaliações deverão ser 

discutidos com os alunos e utilizados pelo 

professor como meio para a identificação dos 

avanços e dificuldades dos discentes, com vistas ao 

redimensionamento do trabalho pedagógico na 

perspectiva da melhoria do processo ensino 

aprendizagem. 

A sistemática de avaliação do curso 

Licenciatura em Química do IFGoiano 

Urutaí terá como base no Regulament

de Graduação do IF Goiano (Resolução 

nº 07/2016/CS/IF Goiano).

Para efeito de aprovação ou reprovação em 

disciplina, cursos de graduação, serão aplicados os 

critérios abaixo, resumidos n

 

Tabela 02 - Resumo de critérios para efeito de 
promoção ou retenção nos Cursos de 
Graduação do IF Goiano. 
Final, FREQ = Frequência,
Média Final. 

 

I. O aluno será considerado APROVADO 

quando obtiver nota final na disciplina (NF) igual 

ou superior a 6,0 (seis) pontos e frequência por 

disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco 

CONDIÇÃO 

NF ≥ 6,0 e FREQ ≥ 75%

3,0 ≥ NF < 6,0 e FREQ ≥ 75%

NF ≤ 3,0 ou FREQ < 75%
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diagnóstico pontual da turma. O professor poderá 

utilizar diferentes formas e instrumentos de 

avaliação, que levem o discente ao hábito da 

pesquisa, da reflexão, da criatividade e aplicação 

do conhecimento em situações variadas. 

Os resultados das avaliações deverão ser 

discutidos com os alunos e utilizados pelo 

professor como meio para a identificação dos 

ldades dos discentes, com vistas ao 

redimensionamento do trabalho pedagógico na 

perspectiva da melhoria do processo ensino 

A sistemática de avaliação do curso de 

Licenciatura em Química do IFGoiano - Campus 

terá como base no Regulamento dos Cursos 

de Graduação do IF Goiano (Resolução 

 

Para efeito de aprovação ou reprovação em 

disciplina, cursos de graduação, serão aplicados os 

critérios abaixo, resumidos na Tabela 02. 

Resumo de critérios para efeito de 
promoção ou retenção nos Cursos de 
Graduação do IF Goiano. NF = Nota 
Final, FREQ = Frequência, MF = 

 

I. O aluno será considerado APROVADO 

quando obtiver nota final na disciplina (NF) igual 

ou superior a 6,0 (seis) pontos e frequência por 

disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco 

SITUAÇÃO 
FINAL  

 75% APROVADO 

≥ 75% EXAME FINAL 

 3,0 ou FREQ < 75% REPROVADO 



 
 

Química  
Licenciatura 

3
9 

 

 

por cento), sendo a composição das notas 

semestrais feitas através da média das avaliações.

II. Terá direito à Avaliação Final (AF) da 

disciplina o estudante que obtiver NF igual ou 

superior a 3,0 e inferior a 6,0 e frequência igual ou 

superior a 75%. Após a avaliação final, será 

considerado aprovado o estudante que obtiv

Média Final (MF) maior ou igual a 6,0. A Média 

Final da disciplina, após a Avaliação Final (AF), 

será calculada pela média aritmética entre Nota 

Final (NF) e Avaliação Final (AF). A Avaliação 

Final deverá abranger, no mínimo, 75% do 

conteúdo desenvolvido ao longo do semestre, 

previsto no plano de ensino. 

III. Caso a Nota Final seja igual ou 

superior a 6,0, esta será considerada como a Média 

Final. 

IV. Estará REPROVADO o aluno que 

obtiver Nota Final (NF) inferior a 3,0 (três) pontos 

ou Média Final (MF) inferior a 6,0 (seis) pontos ou 

frequência inferior a 75%; 

V. A Avaliação Final do estudante que for 

reprovado em determinada disciplina, deverá ficar 

retida na Coordenação de Registros Acadêmicos, 

arquivada com a pasta do estudante, para fins de 

comprovação da reprovação do mesmo.

VI. A revisão de avaliações, referente à 

Avaliação Final, deve ser requerida pelo estudante 

ao coordenador do curso, através do Protocolo da 

Instituição, mediante exposição de motivos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

publicação da nota. 

 

por cento), sendo a composição das notas 

da média das avaliações. 

II. Terá direito à Avaliação Final (AF) da 

disciplina o estudante que obtiver NF igual ou 

superior a 3,0 e inferior a 6,0 e frequência igual ou 

superior a 75%. Após a avaliação final, será 

considerado aprovado o estudante que obtiver 

Média Final (MF) maior ou igual a 6,0. A Média 

Final da disciplina, após a Avaliação Final (AF), 

será calculada pela média aritmética entre Nota 

Final (NF) e Avaliação Final (AF). A Avaliação 

Final deverá abranger, no mínimo, 75% do 

o ao longo do semestre, 

III. Caso a Nota Final seja igual ou 

superior a 6,0, esta será considerada como a Média 

IV. Estará REPROVADO o aluno que 

obtiver Nota Final (NF) inferior a 3,0 (três) pontos 

ferior a 6,0 (seis) pontos ou 

Avaliação Final do estudante que for 

reprovado em determinada disciplina, deverá ficar 

retida na Coordenação de Registros Acadêmicos, 

arquivada com a pasta do estudante, para fins de 

da reprovação do mesmo. 

VI. A revisão de avaliações, referente à 

Avaliação Final, deve ser requerida pelo estudante 

ao coordenador do curso, através do Protocolo da 

Instituição, mediante exposição de motivos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

9.2 - Sistema de Avaliação do projeto Pedagóg

co de Curso  

 

A avaliação do projeto do Curso consiste 

numa sistemática que envolve três dimensões:

A primeira trata-se da atuação da 

Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Federal 

Goiano que tem como finalidade a condução dos 

processos de avaliação de todos os aspectos e 

dimensões da atuação institucional do IF Goiano 

em conformidade com o 

Avaliação do Ensino Superior 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

A segunda dimensão seria a atuação do 

Colegiado de Curso e NDE que organizará espaços 

de discussão e acompanhamento do processo 

didático-pedagógico do curso, por meio de 

reuniões e levantamentos semestrais.

reuniões permitirão observar além da produção

professores, o investimento realizado no sentido da 

socialização de pesquisas em diferentes

comunidade e o desempenho dos estudantes.

A terceira dimensão, que auxilia na 

avaliação do Projeto Pedagógico do Curso e do 

processo de ensino será a Avaliação do 

desempenho dos estudantes do Curso Superior de

Licenciatura em Química,

aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), consiste em um instrumento 

de avaliação que integra o 

Avaliação do Curso Superior 

como objetivo acompanhar o processo de 

aprendizagem e o rendimento dos alunos dos 

Sistema de Avaliação do projeto Pedagógi-

A avaliação do projeto do Curso consiste 

numa sistemática que envolve três dimensões: 

se da atuação da Comissão 

(CPA) do Instituto Federal 

Goiano que tem como finalidade a condução dos 

processos de avaliação de todos os aspectos e 

dimensões da atuação institucional do IF Goiano 

em conformidade com o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

do pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

A segunda dimensão seria a atuação do 

Colegiado de Curso e NDE que organizará espaços 

de discussão e acompanhamento do processo 

pedagógico do curso, por meio de 

reuniões e levantamentos semestrais. Estas 

reuniões permitirão observar além da produção dos 

professores, o investimento realizado no sentido da 

socialização de pesquisas em diferentes espaços da 

comunidade e o desempenho dos estudantes. 

dimensão, que auxilia na 

Pedagógico do Curso e do 

será a Avaliação do 

desempenho dos estudantes do Curso Superior de 

, realizada por meio da 

Exame Nacional de Desempenho dos 

(ENADE), consiste em um instrumento 

de avaliação que integra o Sistema Nacional da 

Avaliação do Curso Superior (SINAES) e, tem 

como objetivo acompanhar o processo de 

e o rendimento dos alunos dos 



 

 

cursos de graduação em relação aos conteúdos 

programáticos, às habilidades e competências 

desenvolvidas. 

De acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004, Art. 5º, § 5º: o ENADE é 

componente curricular obrigatório dos cursos de 

graduação. Por isso, os estudantes selecionados 

pelo INEP para participarem do ENADE deverão 

comparecer e realizar, obrigatoriamente, o Exame, 

como condição indispensável para sua colação de 

grau e emissão de histórico escolar. 

São avaliados pelo ENADE todos os 

alunos do primeiro ano do curso, como 

Ingressantes, e do último ano do curso, como 

Concluintes, de acordo com orientações do INEP a 

cada ciclo de avaliação. 

Destacamos, ainda, que o Ministério da 

Educação alterou a forma de avaliar os cursos de 

superiores e divulgou a Portaria Normativa nº 4, de 

05 de agosto de 2008, publicada no DOU em 07 de 

agosto de 2008, instituindo o Conceito Preliminar 

de Curso (CPC). Dessa maneira, em conformidade 

com esta Normativa, o curso de Licenciatura em 

Química trabalhará para obter conceitos entre 3 e 

5, visando atender plenamente aos cri

qualidade para funcionamento do curso.

A Instituição visa uma proposta

em que pretende ter conhecimento sobre

de seus egressos no mercado 

evidenciando sua história de 

dificuldades, como também obtendo

nível salarial atual, tempo de aquisição

emprego, rotatividade do emprego,

assim, um grande banco de dados

cursos de graduação em relação aos conteúdos 

ogramáticos, às habilidades e competências 

De acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004, Art. 5º, § 5º: o ENADE é 

componente curricular obrigatório dos cursos de 

graduação. Por isso, os estudantes selecionados 

parem do ENADE deverão 

comparecer e realizar, obrigatoriamente, o Exame, 

como condição indispensável para sua colação de 

 

São avaliados pelo ENADE todos os 

alunos do primeiro ano do curso, como 

ano do curso, como 

Concluintes, de acordo com orientações do INEP a 

Destacamos, ainda, que o Ministério da 

Educação alterou a forma de avaliar os cursos de 

superiores e divulgou a Portaria Normativa nº 4, de 

ublicada no DOU em 07 de 

agosto de 2008, instituindo o Conceito Preliminar 

de Curso (CPC). Dessa maneira, em conformidade 

Licenciatura em 

trabalhará para obter conceitos entre 3 e 

5, visando atender plenamente aos critérios de 

qualidade para funcionamento do curso. 

proposta inovadora, 

sobre a situação 

 de trabalho, 

 conquistas e 

obtendo dados como: 

aquisição do primeiro 

emprego, compondo, 

dados dos alunos 

egressos. Para tanto, a Instituição

de um sistema on line disponível

viabilizará, aos egressos, o

formulário de coleta de informações,

fundamental para o sucesso

eficiência do curso. Além

procurará proporcionar, anualmente,

de Egressos, para que haja

entre estes. 

 

10. Núcleo Docente Estruturante

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) está 

normatizado pelo Regulamento dos cursos de Gr

duação do IF está em consonância com a Resol

ção CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 e

recer CONAES nº 04 de 17 de junho de 2010, o 

Núcleo Docente Estruturante

de graduação constitui-se de um grupo de doce

tes, com atribuições acadêmicas de acompanh

mento pedagógico do curso, atuando no processo 

de concepção, consolidaçã

do PPC. 

O Art. 48 do Regulamento dos cursos de 

graduação  do IF Goiano prevê que o NDE deve 

ser constituído por membros do corpo docente do 

curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito 

do mesmo, percebida na produção de conheci

tos na área, no desenvolvimento do ensino, e em 

outras dimensões entendidas como importantes 

pela instituição, e que atuem no desenvolvimento 

do curso. O presidente do NDE será eleito entre 

seus pares, com a maioria simples dos votos. São 

atribuições do NDE: 

 

Química 
Licenciatura 

40  

Instituição prevê a criação 

disponível pelo site, que 

o preenchimento de um 

informações, instrumento 

sucesso da avaliação da 

Além disso, a Instituição 

anualmente, um Encontro 

haja troca de experiência 

úcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) está 

normatizado pelo Regulamento dos cursos de Gra-

duação do IF está em consonância com a Resolu-

ção CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 e Pa-

17 de junho de 2010, o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso 

se de um grupo de docen-

tes, com atribuições acadêmicas de acompanha-

mento pedagógico do curso, atuando no processo 

de concepção, consolidação e contínua atualização 

do Regulamento dos cursos de 

graduação  do IF Goiano prevê que o NDE deve 

ser constituído por membros do corpo docente do 

curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito 

do mesmo, percebida na produção de conhecimen-

tos na área, no desenvolvimento do ensino, e em 

outras dimensões entendidas como importantes 

pela instituição, e que atuem no desenvolvimento 

do curso. O presidente do NDE será eleito entre 

seus pares, com a maioria simples dos votos. São 
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I – contribuir para a consolidação do perfil profi

sional do egresso do curso; 

II – zelar pela integralização curricular entre as 

diferentes atividades de ensino constantes

no currículo; 

III – indicar formas de incentivo ao desenvolv

mento de linhas de pesquisa e extensão oriundas de 

necessidades da graduação, de exigências do me

cado de trabalho e afinadas com as políticas públ

cas relativas à área de conhecimento do curso;

O art. 50 prevê que a Direção

Campus deverá constituir o NDE, consid

Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 

e Parecer CONAES nº 04 de 17 de junho de 2010, 

atendendo no mínimo, os seguintes critérios:

I – ser constituído por um mínimo de 05

(cinco) professores pertencentes ao corpo 

docente do curso; 

II – ter, pelo menos, 60% de seus me

bros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação 

su; 

III – ter todos os membros em regime de 

trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo int

gral; 

IV – assegurar estratégia de

parcial dos integrantes do NDE de modo 

a assegurar continuidade no processo de 

acompanhamento do curso

 

O art. 51 prevê que os componentes do 

NDE deverão ser preferencialmente os docentes 

contratados em regime de tempo integral com D

contribuir para a consolidação do perfil profis-

zelar pela integralização curricular entre as 

diferentes atividades de ensino constantes 

indicar formas de incentivo ao desenvolvi-

de pesquisa e extensão oriundas de 

necessidades da graduação, de exigências do mer-

cado de trabalho e afinadas com as políticas públi-

cas relativas à área de conhecimento do curso; 

a Direção-Geral do 

mpus deverá constituir o NDE, considerando a 

Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 

e Parecer CONAES nº 04 de 17 de junho de 2010, 

atendendo no mínimo, os seguintes critérios: 

ser constituído por um mínimo de 05 

(cinco) professores pertencentes ao corpo 

pelo menos, 60% de seus mem-

bros com titulação acadêmica obtida em 

graduação Stricto sen-

ter todos os membros em regime de 

trabalho de tempo parcial ou integral, 

menos 20% em tempo inte-

assegurar estratégia de renovação 

parcial dos integrantes do NDE de modo 

a assegurar continuidade no processo de 

acompanhamento do curso. 

os componentes do 

NDE deverão ser preferencialmente os docentes 

contratados em regime de tempo integral com De-

dicação Exclusiva. No art. 52  descreve que co

pete ao Presidente do NDE:

I – convocar e presidir as reuniões, com 

direito a voto, inclusive o de qualidade;

II – representar o NDE junto aos órgãos 

da instituição; 

III – encaminhar as sugestões aprovadas 

do NDE; 

IV – coordenar a integração do NDE com 

os demais órgãos da instituição;

V – observar as questões relativas ao 

NDE nos instrumentos de avaliação dos 

cursos; 

VI - encaminhar as atas das reuniões ao 

presidente do colegiado de curso.

 

O NDE reunir-se

convocação de iniciativa do Presidente,

vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Presidente ou pela maioria 

simples de seus membros. As deliberações NDE 

serão tomadas por maioria simples de votos, c

base no número de membros presentes e lavradas 

em ata. 

É recomendável que dois terço (2/3) dos 

membros do NDE faça o acompanhamento do 

curso pelo menos nos seus 4 (quatro) primeiros 

anos e renovando-se periodicamente os demais de 

modo a haver continuidade no pensar do curso.

 

11. Núcleo de Apoio Pedagógico (

 

O NAP configura

estudos e ações educacionais, desenvolvendo 

clusiva. No art. 52  descreve que com-

pete ao Presidente do NDE: 

convocar e presidir as reuniões, com 

direito a voto, inclusive o de qualidade; 

representar o NDE junto aos órgãos 

encaminhar as sugestões aprovadas 

coordenar a integração do NDE com 

os demais órgãos da instituição; 

observar as questões relativas ao 

NDE nos instrumentos de avaliação dos 

encaminhar as atas das reuniões ao 

presidente do colegiado de curso. 

se-á, ordinariamente, por 

convocação de iniciativa do Presidente, 02 (duas) 

vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Presidente ou pela maioria 

simples de seus membros. As deliberações NDE 

serão tomadas por maioria simples de votos, com 

base no número de membros presentes e lavradas 

É recomendável que dois terço (2/3) dos 

membros do NDE faça o acompanhamento do 

curso pelo menos nos seus 4 (quatro) primeiros 

se periodicamente os demais de 

de no pensar do curso. 

úcleo de Apoio Pedagógico (NAP) 

O NAP configura-se como espaço de 

estudos e ações educacionais, desenvolvendo 



 

 

atividades didático-pedagógicas voltadas para o 

ensino, oferecendo mecanismos de melhoria do 

processo de aprendizagem e de apoio ao corpo 

docente, contribuindo para o aprofundamento dos 

conhecimentos pedagógicos. 

São atribuições do NAP: 

I - analisar os resultados da avaliação 

do processo acadêmico dos cursos, 

detectando fragilidades a serem 

corrigidas e potencialidades a serem 

reforçadas;  

II - examinar os dados estatísticos 

referentes ao rendimento escolar dos 

discentes (aproveitamento e 

frequência), nos diferentes 

componentes curriculares de todos os 

cursos;  

III - examinar os dados estatísticos das 

avaliações docentes semestrais 

realizadas pelos estudantes, bem como 

elaborar relatório;  

IV - identificar e minimizar as causas 

das dificuldades e insatisfações dos 

discentes, que ocasionam a retenção, as 

faltas, o baixo rendimento escolar e a 

evasão;  

V - assessorar a prática pedagógica 

voltada à inovação educacional para a 

qualidade de ensino;  

VI - auxiliar no processo de seleção e 

acompanhamento de monitores e 

tutores;  

VII - assessorar as coordenações de 

curso, os colegiados de curso, os 

pedagógicas voltadas para o 

ensino, oferecendo mecanismos de melhoria do 

m e de apoio ao corpo 

docente, contribuindo para o aprofundamento dos 

analisar os resultados da avaliação 

do processo acadêmico dos cursos, 

detectando fragilidades a serem 

corrigidas e potencialidades a serem 

examinar os dados estatísticos 

referentes ao rendimento escolar dos 

discentes (aproveitamento e 

frequência), nos diferentes 

componentes curriculares de todos os 

examinar os dados estatísticos das 

avaliações docentes semestrais 

os estudantes, bem como 

identificar e minimizar as causas 

das dificuldades e insatisfações dos 

discentes, que ocasionam a retenção, as 

faltas, o baixo rendimento escolar e a 

assessorar a prática pedagógica 

novação educacional para a 

auxiliar no processo de seleção e 

acompanhamento de monitores e 

assessorar as coordenações de 

curso, os colegiados de curso, os 

NDEs e o corpo docente para a 

concepção, consolidação, 

contínua atualização do PPC.

 

12. Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso tem como funções 

colaborar na definição das diretrizes dessa gradu

ção, supervisionar o funcionamento e desempenho 

dos programas das disciplinas, proceder à avali

ção do curso, e apreciar matérias a ele submetidas.  

De acordo com a Resolução nº 

07/2016/CS/IF Goiano, o colegiado de curso é 

responsável pela coordenação didática e a integr

ção de estudos de cada curso, é, portanto, um órgão 

primário normativo, deliberativo,

sultivo, com composição, competências e funci

namento definidos no Regimento Interno e tem as 

seguintes atribuições: 

I - avaliar e deliberar a respeito do 

projeto pedagógico do curso e suas 

alterações, conforme sugestões do NDE; 

II - assessorar a coordenação do curso 

nas decisões;  

III - reunir-se e tomar decisões conjuntas 

com os demais Colegiados de Curso do 

campus quando o assunto da matéria 

exigir, a critério da diretoria de ensino; 

IV - deliberar sobre demandas 

acadêmicas encamin

discentes;  

V - analisar os processos dos estudantes 

em programas de mobilidade estudantil;
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NDEs e o corpo docente para a 

concepção, consolidação, avaliação e 

contínua atualização do PPC. 

O Colegiado do Curso tem como funções 

colaborar na definição das diretrizes dessa gradua-

ção, supervisionar o funcionamento e desempenho 

dos programas das disciplinas, proceder à avalia-

curso, e apreciar matérias a ele submetidas.   

De acordo com a Resolução nº 

07/2016/CS/IF Goiano, o colegiado de curso é 

responsável pela coordenação didática e a integra-

ção de estudos de cada curso, é, portanto, um órgão 

primário normativo, deliberativo, executivo e con-

sultivo, com composição, competências e funcio-

namento definidos no Regimento Interno e tem as 

avaliar e deliberar a respeito do 

projeto pedagógico do curso e suas 

alterações, conforme sugestões do NDE;  

assessorar a coordenação do curso 

se e tomar decisões conjuntas 

com os demais Colegiados de Curso do 

campus quando o assunto da matéria 

exigir, a critério da diretoria de ensino;  

deliberar sobre demandas 

acadêmicas encaminhadas por docentes e 

analisar os processos dos estudantes 

em programas de mobilidade estudantil; 
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VI - deliberar solicitações de 

aproveitamento de disciplinas, após 

análise do professor da área;

VII - apreciar e deliberar os processos de 

reconsideração de desligamento de 

discentes. 

 

12.1 - Constituição do Colegiado 

 

Com base no Art. 42 da Resolução 

nº 07/2016/CS/IF Goiano, o Colegiado do Curso 

será constituído de: 

I - coordenador do curso, como 

presidente do colegiado; 

II - mínimo de três professores efetivos, 

relacionados ao curso de graduação, 

eleitos entre seus pares, que estejam 

efetivamente exercendo atividades 

docentes;  

III - dois discentes, regularmente 

matriculados no curso, eleitos entre 

seus pares. 

§ 1º - À exceção do coordenador, os 

demais membros do Colegiado terão 

mandato de dois anos, com 

possibilidade de recondução, por igual 

período.  

§ 2º - Cada segmento que compõe o 

Colegiado deverá ter um suplente 

eleito entre seus pares. 

 

12.2 - Atribuições do Presidente do Colegiado 

 

Compete ao Presidente do Colegiado:

deliberar solicitações de 

aproveitamento de disciplinas, após 

análise do professor da área; 

apreciar e deliberar os processos de 

reconsideração de desligamento de 

Com base no Art. 42 da Resolução 

07/2016/CS/IF Goiano, o Colegiado do Curso 

coordenador do curso, como 

presidente do colegiado;  

mínimo de três professores efetivos, 

relacionados ao curso de graduação, 

eleitos entre seus pares, que estejam 

efetivamente exercendo atividades 

dois discentes, regularmente 

matriculados no curso, eleitos entre 

À exceção do coordenador, os 

demais membros do Colegiado terão 

mandato de dois anos, com 

possibilidade de recondução, por igual 

Cada segmento que compõe o 

Colegiado deverá ter um suplente 

sidente do Colegiado  

Compete ao Presidente do Colegiado: 

I - convocar e presidir as reuniões, com 

direito a voto, inclusive o de qualidade; 

II - representar o Colegiado junto aos 

órgãos da Instituição; 

III - encaminhar as deliberações do 

Colegiado;  

IV - coordenar a integração do Colegiado 

com os demais órgãos da instituição; 

V - arquivar as atas das reuniões do 

colegiado e do NDE.

 

12.3 - Das Reuniões 

 

O Colegiado reunir

no mínimo, duas vezes por semestre sempre que 

convocado pelo Presidente. Estas reuniões deverão 

ocorrer somente com a maioria absoluta de seus 

membros.  

As reuniões do Colegiado poderão ocorrer, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, desde que 

convocadas pelo Presidente ou por requerimento 

de, no mínimo, 1/3 de seus membros. 

As decisões do Colegiado serão tomadas 

por maioria simples de votos, com base no número 

de membros presentes e serão lavradas em Ata.

 

13. Perfil dos Docentes e Técnicos Administrat

vos da Área de Educação 

 

Neste tópico são apresentados o perfil 

dos técnicos administrativos ligados a educação e 

docentes do IF Goiano - Campus Urutaí.

 

convocar e presidir as reuniões, com 

direito a voto, inclusive o de qualidade;  

representar o Colegiado junto aos 

órgãos da Instituição;  

ncaminhar as deliberações do 

coordenar a integração do Colegiado 

com os demais órgãos da instituição;  

arquivar as atas das reuniões do 

colegiado e do NDE. 

O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, 

no mínimo, duas vezes por semestre sempre que 

convocado pelo Presidente. Estas reuniões deverão 

ocorrer somente com a maioria absoluta de seus 

As reuniões do Colegiado poderão ocorrer, 

a qualquer tempo, desde que 

convocadas pelo Presidente ou por requerimento 

1/3 de seus membros.  

As decisões do Colegiado serão tomadas 

por maioria simples de votos, com base no número 

de membros presentes e serão lavradas em Ata. 

Perfil dos Docentes e Técnicos Administrati-

 

Neste tópico são apresentados o perfil 

dos técnicos administrativos ligados a educação e 

Campus Urutaí. 



 

 

13.1 - Perfil dos Técnicos Administrativos

 

A relação de servidores técnico

administrativos do IF Goiano – Campus Urutaí que 

exercem atividades vinculadas direta ou indiret

mente ao curso de Licenciatura em Química é 

presentada no Anexo VI.  

 

13.2 - Perfil dos Docentes 

 

13.2.1 - Coordenador  

 
O curso de Licenciatura em Química do 

IFGoiano – Campus Urutaí tem como coordenador

atual, desde 06 de setembro de 2017

nº 321), o Professor Leandro Nériton Cândido 

Máximo, licenciado em Química pela Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC

em Química Inorgânica e atualmente

defender o doutorado também em Química Inorg

nica, ambos pela Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo (FFCLRP/USP). 

O professor Leandro Máximo

efetivo do Campus Urutaí desde outubro de 2009

tendo integrado a comissão de implantação do 

curso de Licenciatura em Química do IFGoiano

Campus Urutaí (portaria nº 28 de 03 de março de 

2010) e também já tendo sido coordenador no p

ríodo de março de 2012 (portaria nº

março de 2012) a fevereiro de 2014 

Possui vasta experiência no ensino médio, 

tendo atuado durante vários anos em escolas públ

cas e particulares, programas de educação de j

erfil dos Técnicos Administrativos 

servidores técnico-

mpus Urutaí que 

exercem atividades vinculadas direta ou indireta-

mente ao curso de Licenciatura em Química é a-

atura em Química do 

mpus Urutaí tem como coordenador 

setembro de 2017 (portaria 

o Professor Leandro Nériton Cândido 

Máximo, licenciado em Química pela Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), mestre 

e atualmente prestes a 

também em Química Inorgâ-

pela Faculdade de Filosofia, Ciências 

Universidade de São 

Leandro Máximo é docente 

mpus Urutaí desde outubro de 2009, 

a comissão de implantação do 

curso de Licenciatura em Química do IFGoiano - 

03 de março de 

e também já tendo sido coordenador no pe-

(portaria nº 33 de 05 de 

a fevereiro de 2014  

ossui vasta experiência no ensino médio, 

tendo atuado durante vários anos em escolas públi-

programas de educação de jo-

vens e adultos (EJA), cursos técnicos integrados ao 

ensino médio e também em cursos pré

também possui experiência na pesquisa, já tendo 

desenvolvido estudos de diversos campos do c

nhecimento, incluindo a educação e áreas diversas 

da Química, além de atuar em diversos cursos s

periores do IFGoiano – Campus 

No curso de Licenciatura em Química, 

lém da função de coordenador, é Presidente do 

Colegiado e do NDE, além da orientação de proj

tos de iniciação científica (PIBIC) e de trabalhos 

de curso (monografias). 

 

13.2.2 - Docentes  

 
O Curso Superior de 

Química do IFGoiano - Campus Urutaí conta com

professores de diferentes formações acadêmicas, 

tais como Química, Física, Matemática, Pedagogia, 

Letras, História, Filosofia, Sociologia e Informát

ca, sendo em sua ampla maioria

ados na sua respectiva área de atuação e que po

suem vasta experiência com a docência na educ

ção básica e superior.  

Atualmente, o curso

tes efetivos de Química, além de vários outros que 

atuam em unidades curriculares diversas.

maioria dos docentes é contratada no regime de 

dedicação exclusiva, se dedicando em tempo int

gral às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo curso de Licenciatura em Qu

mica e pelo IF Goiano – Ca

Quanto à qualificação do corpo efetivo e

pecífico de Química, o curso conta atualmente com 
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, cursos técnicos integrados ao 

mbém em cursos pré-vestibular e 

ambém possui experiência na pesquisa, já tendo 

desenvolvido estudos de diversos campos do co-

nhecimento, incluindo a educação e áreas diversas 

da Química, além de atuar em diversos cursos su-

mpus Urutaí. 

No curso de Licenciatura em Química, a-

lém da função de coordenador, é Presidente do 

além da orientação de proje-

tos de iniciação científica (PIBIC) e de trabalhos 

O Curso Superior de Licenciatura em 

Campus Urutaí conta com 

professores de diferentes formações acadêmicas, 

tais como Química, Física, Matemática, Pedagogia, 

Letras, História, Filosofia, Sociologia e Informáti-

ampla maioria, docentes licenci-

ados na sua respectiva área de atuação e que pos-

suem vasta experiência com a docência na educa-

o curso conta com 08 docen-

além de vários outros que 

atuam em unidades curriculares diversas. A grande 

maioria dos docentes é contratada no regime de 

dedicação exclusiva, se dedicando em tempo inte-

gral às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo curso de Licenciatura em Quí-

ampus Urutaí.  

ção do corpo efetivo es-

Química, o curso conta atualmente com 
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2 Doutores e 6 Mestres, sendo que destes,

estão concluindo o doutorado na área de Química

em renomadas universidades brasileiras. Além 

disso, é importante ressaltar que 

professores envolvidos no curso tem extensa lista 

de colaboradores internacionais, facilitando os 

intercâmbios e o processo de internacionalização 

do curso de Licenciatura em Química.

Espera-se que, com o enorme incentivo 

que a Instituição oferece à qualificação dos doce

tes, até o final do ano de 2019 o corpo docente do 

curso seja totalmente composto por doutores e

doutores, trazendo enormes benefícios para as 

atividades de ensino e pesquisa realizadas pelos 

docentes do curso.  

Para cada docente é disponibilizado um 

gabinete individual, equipado com mobiliário, 

equipamento de informática (computador) e ar 

condicionado. A limpeza dos gabinetes é realizada 

periodicamente (sempre que solicitada pelo profe

sor) por funcionários da empresa de limpeza te

rizada que presta serviços gerais no 

A relação dos docentes atuantes no curso 

de Química é apresentada na tabela 03.

 

Tabela 03 - Relação dos docentes atuantes no curso de 
Química do IFGoiano - Campus Urutaí.

DOCENTE ÁREA DE FORMAÇÃO

Christina Vargas M. e 
Carvalho 

Licenciada 

Débora Astoni Moreira Licenciada 

Grazielle Alves dos 
Santos 

Licenciada 

Leandro N. C. Máximo Licenciado

sendo que destes, 3 já 

o doutorado na área de Química 

em renomadas universidades brasileiras. Além 

disso, é importante ressaltar que a maioria dos 

tem extensa lista 

de colaboradores internacionais, facilitando os 

intercâmbios e o processo de internacionalização 

do curso de Licenciatura em Química. 

com o enorme incentivo 

ualificação dos docen-

corpo docente do 

curso seja totalmente composto por doutores e pós-

doutores, trazendo enormes benefícios para as 

atividades de ensino e pesquisa realizadas pelos 

disponibilizado um 

gabinete individual, equipado com mobiliário, 

equipamento de informática (computador) e ar 

condicionado. A limpeza dos gabinetes é realizada 

periodicamente (sempre que solicitada pelo profes-

sor) por funcionários da empresa de limpeza tercei-

rizada que presta serviços gerais no campus. 

docentes atuantes no curso 

03. 

Relação dos docentes atuantes no curso de 
Campus Urutaí. 

ÁREA DE FORMAÇÃO 

da em Química 

Licenciada em Química 

Licenciada em Química 

Licenciado em Química 

Lucas Caixeta Gontijo 

Maxwell S. da Costa 

Miquéias F. Gomes 

Pâmela Oliveira Mar-
tins Gomes 

Pabline Marinho Vieira 

Ricardo Diógenes Dias 
Silveira 

Cássio C. de Almeida 

Marcos F. Sobrinho 

Waltenir Alves de Faria 

Cristiane Maria Ribeiro Licenciada 

Elisabete A. Gonçalves Licenciada em P

Jussana Maria Tavares Licenciada em 

Agda Lovato Teixeira Licenciado em

Jucelino C. Marciano Bacharel em Matemática

Júlio César Ferreira Licenciado em

Ricardo G. Assunção Licenciado em Matemática

Vabson G. Borges Licenciado em

Rachel Lopes Carcute 
Tecnologia em Process

Vívian Cirino de Lima 
Tecnologia em Process

Fernanda Bonfim de 
Oliveira 

Leonice de Andrade 
Carvalho 

Letícia Tavares de Faria 

Licenciado/Bacharel em 
Química 

Bacharel em Química 

Licenciado em Química 

Licenciada em Química 

Licenciada/Bacharel em 
Biologia 

Graduado em Biologia 

Licenciado em Física 

Licenciado em Física 

Licenciado em Física 

Licenciada em Pedagogia 

Licenciada em Pedagogia 

Licenciada em Pedagogia 

Licenciado em Matemática 

Bacharel em Matemática 

Licenciado em Matemática 

Licenciado em Matemática 

Licenciado em Matemática 

Tecnologia em Processa-
mento de Dados 

Tecnologia em Processa-
mento de Dados 

Licenciada em Letras 

Licenciada em Letras 

Licenciada em Letras 



 

 

13.2.2.1 Regime de trabalho e Titulação docente

 

Anexo VII 

 

13.2.2.2. Professores responsáveis pelas discipl

nas do Curso de Licenciatura em Química

 

No Anexo VIII, pode-se observar a 

de professores atuantes no curso de Licenciatura 

em Química bem como as respectivas disciplinas 

sob a responsabilidade de cada docente. 

 

14. Infraestrutura 

 

O IF Goiano – Campus Urutaí ocupa duas 

fazendas, Palmital e Pedra Branca, perfazendo um 

total de 521 hectares. A distribuição do espaço 

físico das principais dependências existentes na 

Instituição é detalhada a seguir. 

 

BIBLIOTECA  

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI), 

composto por todas as bibliotecas do Instituto Fe

eral Goiano, tem como objetivos oferecer acesso 

informacional aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão do IFGoiano. Visa também disponibilizar 

fontes de informação atualizadas e em diferentes 

suportes, que sirvam como apoio às atividades 

acadêmicas e científicas, contribuindo e colab

rando ao desenvolvimento profissional, científico, 

tecnológico e cultural dos discentes de Ensino 

Técnico, Superior e Pós-Graduação.

Regime de trabalho e Titulação docente 

13.2.2.2. Professores responsáveis pelas discipli-

de Licenciatura em Química  

se observar a relação 

de professores atuantes no curso de Licenciatura 

em Química bem como as respectivas disciplinas 

docente.   

Urutaí ocupa duas 

fazendas, Palmital e Pedra Branca, perfazendo um 

total de 521 hectares. A distribuição do espaço 

físico das principais dependências existentes na 

O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI), 

composto por todas as bibliotecas do Instituto Fed-

omo objetivos oferecer acesso 

informacional aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão do IFGoiano. Visa também disponibilizar 

fontes de informação atualizadas e em diferentes 

suportes, que sirvam como apoio às atividades 

buindo e colabo-

rando ao desenvolvimento profissional, científico, 

tecnológico e cultural dos discentes de Ensino 

Graduação. 

A área física da biblioteca do Campus Ur

taí compreende 800 m², divididos em área para o 

acervo geral, para o acervo de periódicos, para 

pesquisa bibliográfica online, área de estudo em 

grupo, de estudo individual, área de processamento 

técnico, uma área de circulação para atendimento, 

estação de empréstimos, setor de Coordenação da 

biblioteca e setor de reprogr

O acervo é composto por livros, obras de 

referência, periódicos, monografias digitais e i

pressas, dissertações, teses,

de coleções especiais (mapas, CD, DVD). A fo

mação e o desenvolvimento do acervo têm sido 

efetuados através da adoção de políticas traçadas 

entre o SIBI e representantes dos cursos/programas 

de graduação e pós-graduação, que visam ao cre

cimento planificado, qualitativo (adequação do 

acervo aos programas acadêmicos de ensino, pe

quisa, extensão) e quantitativo (de acordo com o 

uso e disponibilidade do mesmo).

Para gerenciamento de seu acervo, o SIBI 

utiliza o software Pergamum

multiusuário que gerencia os serviços de catal

gação, consulta, circulação e estatísticas automat

zadas. O SIBI oferece apoio para pesquisa info

matizada de material bibliográfico em bancos de 

dados da área e disponibiliza acesso aos catálogos 

on-line para recuperação de informações de todo o 

acervo; empréstimo domiciliar, normalização de 

trabalhos técnicos/científicos e pesquisa bibl

ográfica em bases de dados, elaboração de ficha 

catalográfica de monografias, dissertações e teses, 

defendidas ou publicadas no IF Goiano.
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A área física da biblioteca do Campus Uru-

divididos em área para o 

o acervo de periódicos, para 

pesquisa bibliográfica online, área de estudo em 

grupo, de estudo individual, área de processamento 

técnico, uma área de circulação para atendimento, 

estação de empréstimos, setor de Coordenação da 

biblioteca e setor de reprografia e papelaria. 

O acervo é composto por livros, obras de 

referência, periódicos, monografias digitais e im-

pressas, dissertações, teses, bases de dados, além 

de coleções especiais (mapas, CD, DVD). A for-

mação e o desenvolvimento do acervo têm sido 

os através da adoção de políticas traçadas 

entre o SIBI e representantes dos cursos/programas 

graduação, que visam ao cres-

cimento planificado, qualitativo (adequação do 

acervo aos programas acadêmicos de ensino, pes-

ntitativo (de acordo com o 

uso e disponibilidade do mesmo). 

Para gerenciamento de seu acervo, o SIBI 

Pergamum, integrado, modular, 

multiusuário que gerencia os serviços de catalo-

gação, consulta, circulação e estatísticas automati-

SIBI oferece apoio para pesquisa infor-

tizada de material bibliográfico em bancos de 

dados da área e disponibiliza acesso aos catálogos 

line para recuperação de informações de todo o 

acervo; empréstimo domiciliar, normalização de 

entíficos e pesquisa bibli-

ográfica em bases de dados, elaboração de ficha 

catalográfica de monografias, dissertações e teses, 

defendidas ou publicadas no IF Goiano. 
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O acervo atual da biblioteca do Campus 

Urutaí possui um total de 4.616 títulos e 12.926 

exemplares, sendo 4596 títulos de livros e 12.717 

exemplares de livros, e 20 títulos de periódicos e 

211 exemplares de periódicos. Em relação aos 

livros de Ciências Ambientais, a biblioteca dispõe 

de 466 títulos e 1.533 exemplares. A biblioteca 

dispõe ainda de livros das áreas de Ciências Exatas 

e da Terra (802 títulos e 3.502 exemplares), 

Ciências Biológicas (602 títulos e 1.694 

exemplares), Ciências da Saúde (205

exemplares), Ciências Humanas 

exemplares), Engenharias e Tecnologias (1

títulos e 393 exemplares), Ciências Agrárias (980 

títulos e 2.313 exemplares) e Linguística, Letras e 

Artes (983 títulos e 1.800 exemplares). 

Dentre os diversos serviços 

dos, destacamos o acesso ao Portal de Periódicos 

da Capes, as bases Scopus, Science Direct, Pr

Quest e Ebrary, por meio de qualquer computador 

conectado à rede cabeada ou Wi-

Urutaí. Em 2014 o Instituto Federal Goiano rec

beu na CAPES o prêmio “Top User Award 2014”, 

destacando-se como o Instituto Federal que ma

acessou a base ProQuest 

(http://www.capes.gov.br/component/content/articl

e?id=7298:premio-proquest-top-user

2014-divulga-instituicoes-vencedoras

aos periódicos online pode ser realizado ainda na 

sala para pesquisa bibliográfica online, a qual po

sui 16 computadores ligados à rede. Todas as áreas 

edificadas do campus permitem o acesso 

para as bases de dados 

 

O acervo atual da biblioteca do Campus 

Urutaí possui um total de 4.616 títulos e 12.926 

mplares, sendo 4596 títulos de livros e 12.717 

exemplares de livros, e 20 títulos de periódicos e 

211 exemplares de periódicos. Em relação aos 

livros de Ciências Ambientais, a biblioteca dispõe 

de 466 títulos e 1.533 exemplares. A biblioteca 

e livros das áreas de Ciências Exatas 

e da Terra (802 títulos e 3.502 exemplares), 

Ciências Biológicas (602 títulos e 1.694 

exemplares), Ciências da Saúde (205 títulos e 522 

 (440 e 960 

Tecnologias (118 

Ciências Agrárias (980 

Linguística, Letras e 

exemplares).  

Dentre os diversos serviços online ofereci-

dos, destacamos o acesso ao Portal de Periódicos 

Scopus, Science Direct, Pro-

Quest e Ebrary, por meio de qualquer computador 

-Fi do Campus 

Urutaí. Em 2014 o Instituto Federal Goiano rece-

beu na CAPES o prêmio “Top User Award 2014”, 

se como o Instituto Federal que mais 

acessou a base ProQuest 

http://www.capes.gov.br/component/content/articl

user-award-capes-

vencedoras). O acesso 

aos periódicos online pode ser realizado ainda na 

sala para pesquisa bibliográfica online, a qual pos-

sui 16 computadores ligados à rede. Todas as áreas 

acesso Wireless 

AUDITÓRIOS   

 

O IF Goiano – Campus Urutaí conta com 

três auditórios muito bem 

bimento de alunos, professores e a comunidade 

durante a realização de eventos acadêmicos ligados 

direta ou indiretamente ao curso de Licenciatura 

em Química. Tanto o auditório principal

Peçanha), quanto os auditórios Paulo Freire e o 

auditório do Centro de Treinamento são equipados 

com projetor multimídia, ar condicionado, comp

tador, retroprojetor, sistema de som e lousa, perm

tindo que sejam utilizados nos mais diversos tipos 

de eventos. 

 

EDIFÍCIO LESILANE SILVA DE ARAÚJO 

 

O curso de Licenciatura em Química do 

IFGoiano – Campus Urutaí conta com um prédio 

moderno e projetado especificamente para atender 

às demandas do curso. Esse prédio, denominado 

Lesilane Silva Araújo, apresenta os seguintes a

bientes:  

• 04 salas de aula;  

• 01 sala de monitoria e estudo dirigido; 

• 03 laboratórios para realização de aulas 

práticas de Química;

• 01 laboratório de pesquisa e a

químicas; 

• 01 sala para os técnicos de laboratório; 

• 01 sala de reagentes sólidos; 

• 01 sala de reagentes líquidos; 

• 01 almoxarifado; 

• 01 banheiro masculino;

Campus Urutaí conta com 

muito bem equipados para o rece-

bimento de alunos, professores e a comunidade 

durante a realização de eventos acadêmicos ligados 

indiretamente ao curso de Licenciatura 

Tanto o auditório principal (Nilo 

Peçanha), quanto os auditórios Paulo Freire e o 

auditório do Centro de Treinamento são equipados 

com projetor multimídia, ar condicionado, compu-

ma de som e lousa, permi-

tindo que sejam utilizados nos mais diversos tipos 

EDIFÍCIO LESILANE SILVA DE ARAÚJO  

O curso de Licenciatura em Química do 

Campus Urutaí conta com um prédio 

moderno e projetado especificamente para atender 

às demandas do curso. Esse prédio, denominado 

Lesilane Silva Araújo, apresenta os seguintes am-

 

01 sala de monitoria e estudo dirigido;  

laboratórios para realização de aulas 

práticas de Química; 

laboratório de pesquisa e análises 

01 sala para os técnicos de laboratório;  

01 sala de reagentes sólidos;  

01 sala de reagentes líquidos;  

01 almoxarifado;  

banheiro masculino; 



 

 

• 01 banheiro feminino; 

• 01 cantina; 

• 01 sala para a coordenação e reuniões do 

Colegiado e NDE; 

• 08 salas individuais para os professores. 

 

É importante ressaltar que todos os amb

entes desse prédio, exceto banheiros, sala de re

gentes e cantina, são equipados com ar condici

nado, proporcionando maior conforto para estuda

tes, docentes, assistentes de laboratório 

em química. Na figura 04 abaixo 

prédio da Química.  

 

Figura 04 -  Prédio da Química - Edifício Lesilane 
Silva Araújo: foi projetado e constru
do para atender as demandas de ens
no, pesquisa e extensão do curso de
Licenciatura em Química

 

14.1 - Atendimento às pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas  

 

Em atendimento ao prescrito no Regul

mento dos Cursos de Graduação do Instituto Fed

ral Goiano, capítulo IX, Seção V em relação ao 

Atendimento às Pessoa com Necessidades Educ

cionais Específicas (NAPNE), o Campus 

01 sala para a coordenação e reuniões do 

08 salas individuais para os professores.  

É importante ressaltar que todos os ambi-

entes desse prédio, exceto banheiros, sala de rea-

gentes e cantina, são equipados com ar condicio-

nado, proporcionando maior conforto para estudan-

e laboratório e técnicos 

abaixo é mostrado o 

Edifício Lesilane 
foi projetado e construí-

do para atender as demandas de ensi-
no, pesquisa e extensão do curso de 

Química. 

 

tendimento às pessoas com Necessidades 

Em atendimento ao prescrito no Regula-

mento dos Cursos de Graduação do Instituto Fede-

ral Goiano, capítulo IX, Seção V em relação ao 

com Necessidades Educa-

cionais Específicas (NAPNE), o Campus Urutaí, 

foi regulamentado pela Resolução 024/2013/CS de 

01 de março de 2013, do Conselho Superior do 

Instituto Federal Goiano. 

O NAPNE busca promover a inclusão de 

pessoas com necessidades específ

contribuindo para o seu acesso na instituição, pe

manência e conclusão com êxito do curso ofertado, 

por meio da promoção de ações adequadas para a 

inserção dos diferentes grupos de pessoas exclu

das e marginalizadas no âmbito do IF Goiano.

Seu principal objetivo é implementar 

ções  de  inclusão  de  Pessoas 

Educacionais Especiais (visuais, auditivos, físicos, 

mentais e altas habilidades), partindo da discussão 

sobre aspectos técnicos, didático

adequações, quebra de barreiras arquitetônicas, 

atitudinais e educacionais, bem como as especif

cidades e peculiaridades de cada deficiência e altas 

habilidades, buscando a reflexão sobre o papel do 

professor e da instituição numa prática pedagógica 

 inclusiva. 

Nesse sentido, as atribuições do NAPNE 

são: 

- Prestação de assistência direta aos proj

tos da instituição que possuam algum apelo ligado 

à inclusão; 

- Estímulo ao espírito de inclusão na c

munidade interna e externa, de modo que o aluno 

não apenas acumule conhec

valores sociais consistentes, para que atue na soc

edade de forma consciente e comprometida;

- Realização de levantamento das áreas do 

Campus com problemas de acessibilidade e estudo 

das possíveis adaptações; 
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foi regulamentado pela Resolução 024/2013/CS de 

01 de março de 2013, do Conselho Superior do 

O NAPNE busca promover a inclusão de 

pessoas com necessidades específicas no Campus, 

contribuindo para o seu acesso na instituição, per-

manência e conclusão com êxito do curso ofertado, 

por meio da promoção de ações adequadas para a 

inserção dos diferentes grupos de pessoas excluí-

das e marginalizadas no âmbito do IF Goiano. 

Seu principal objetivo é implementar  a-

Pessoas  com  Necessidades 

Educacionais Especiais (visuais, auditivos, físicos, 

mentais e altas habilidades), partindo da discussão 

sobre aspectos técnicos, didático-pedagógicos, 

ebra de barreiras arquitetônicas, 

atitudinais e educacionais, bem como as especifi-

cidades e peculiaridades de cada deficiência e altas 

habilidades, buscando a reflexão sobre o papel do 

professor e da instituição numa prática pedagógica 

sentido, as atribuições do NAPNE 

Prestação de assistência direta aos proje-

tos da instituição que possuam algum apelo ligado 

Estímulo ao espírito de inclusão na co-

munidade interna e externa, de modo que o aluno 

não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas 

valores sociais consistentes, para que atue na soci-

edade de forma consciente e comprometida; 

Realização de levantamento das áreas do 

Campus com problemas de acessibilidade e estudo 
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- Estabelecimento de parcerias com outras 

instituições especializadas de atendimento às pe

soas com necessidades especiais. 

- Acompanhamento e apoio didático

pedagógico aos alunos com Necessidades Educ

cionais Especiais (NEE's) e seus professores.

 

14.2 - Área de Lazer e Circulação 

 
A área de esporte e lazer do IF Goiano 

Campus Urutaí é moderna, bem estruturada e conta 

com a seguinte estrutura: campo de futebol gram

do e iluminado; campo society com gramado sint

tico gramado e iluminado; quadra poliesportiva 

coberta; quadra de tênis; ginásio poliesportivo 

coberto, contendo vestiários, palco, camarins e 

modernas dependências desportivas; pista de atl

tismo; piscina semi-olímpica; sauna e academia

 

14.3 - Assistência Estudantil 

 

A assistência estudantil deve ser entendida 

como direito social, capaz de romper com tutelas 

assistencialistas e com concessões estatais, com 

vistas a inclusão social, formação plena, produção 

de conhecimento, melhoria, do desempenho ac

dêmico e o bem estar biopsicossocial. (Art. 1º da 

Política de Assistência Estudantil do IF Goiano). 

No Campus Urutaí a assistência estudantil é de 

responsabilidade da Coordenação Geral de Assi

tência ao Educando (CGAE) composta por uma 

equipe multidisciplinar sendo: assistente social, 

psicólogo, auxiliar de enfermagem, odon

fisioterapeuta, nutricionistas, professores de educ

ção física entre outros. Sendo responsável, ta

erias com outras 

instituições especializadas de atendimento às pes-

Acompanhamento e apoio didático-

pedagógico aos alunos com Necessidades Educa-

cionais Especiais (NEE's) e seus professores. 

 

A área de esporte e lazer do IF Goiano – 

mpus Urutaí é moderna, bem estruturada e conta 

com a seguinte estrutura: campo de futebol grama-

com gramado sinté-

tico gramado e iluminado; quadra poliesportiva 

tênis; ginásio poliesportivo 

coberto, contendo vestiários, palco, camarins e 

modernas dependências desportivas; pista de atle-

olímpica; sauna e academia.  

A assistência estudantil deve ser entendida 

ireito social, capaz de romper com tutelas 

assistencialistas e com concessões estatais, com 

vistas a inclusão social, formação plena, produção 

de conhecimento, melhoria, do desempenho aca-

dêmico e o bem estar biopsicossocial. (Art. 1º da 

ncia Estudantil do IF Goiano). 

a assistência estudantil é de 

Coordenação Geral de Assis-

composta por uma 

equipe multidisciplinar sendo: assistente social, 

psicólogo, auxiliar de enfermagem, odontologista, 

fisioterapeuta, nutricionistas, professores de educa-

ção física entre outros. Sendo responsável, tam-

bém, pela implantação e implementação dos serv

ços assistenciais através de Programas cujo objet

vo é minimizar a evasão escolar, bem como opo

tunizar o acesso à educação de forma igualitária.

O programa de Assistência Estudantil é 

destinado aos estudantes regularmente matricul

dos neste campus, nos cursos presenciais em todas 

as suas modalidades, em consonância com o Pr

grama Nacional de Assistência Estudantil (PN

ES) e Regulamento do Programa de Assistência 

Estudantil no IF Goiano, aprovado pela Resolução 

nº 033, de 13 de setembro de 2011. O programa é 

direcionado aos estudantes que não possuem co

dições econômicas/financeiras de prossegu

trajetória acadêmica. 

Para inclusão no programa do IFGoiano 

Campus Urutaí com matrícula e frequência regular; 

os alunos devem apresentar condições socioec

nômicas que justifiquem a necessidade do receb

mento do auxílio financeiro estudantil. 

benefícios estão: o Auxílio Alimentação e a Bolsa 

Auxílio Permanência, e também de serviços de 

assistência médica, odontológica e social, compo

ta dos profissionais listados abaixo:

liar de enfermagem e enfermeira;

Nutricionista; Psicólogo; Assistente Social;

tentes de alunos; Pedagoga

 

14.4 - Laboratórios Específicos

 

O Anexo IX,  apresenta a estrutura física 

disponibilizada para o funcionamento do Curso 

Superior de Licenciatura em Química

Urutaí do Instituto Federal Goiano. 

bém, pela implantação e implementação dos servi-

ços assistenciais através de Programas cujo objeti-

vo é minimizar a evasão escolar, bem como opor-

izar o acesso à educação de forma igualitária. 

O programa de Assistência Estudantil é 

destinado aos estudantes regularmente matricula-

dos neste campus, nos cursos presenciais em todas 

as suas modalidades, em consonância com o Pro-

Assistência Estudantil (PNA-

ES) e Regulamento do Programa de Assistência 

Estudantil no IF Goiano, aprovado pela Resolução 

nº 033, de 13 de setembro de 2011. O programa é 

direcionado aos estudantes que não possuem con-

dições econômicas/financeiras de prosseguirem sua 

Para inclusão no programa do IFGoiano - 

m matrícula e frequência regular; 

apresentar condições socioeco-

nômicas que justifiquem a necessidade do recebi-

mento do auxílio financeiro estudantil. Dentre os 

benefícios estão: o Auxílio Alimentação e a Bolsa 

Permanência, e também de serviços de 

assistência médica, odontológica e social, compos-

ta dos profissionais listados abaixo: Médico; Auxi-

liar de enfermagem e enfermeira; Odontologista; 

Assistente Social; Assis-

Pedagoga.  

pecíficos 

apresenta a estrutura física 

disponibilizada para o funcionamento do Curso 

Licenciatura em Química no Campus 

Urutaí do Instituto Federal Goiano.  



 

 

ANEXO

PERÍODO CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR

1º 

QUI-201 

QUI-202 Introdução ao Laboratório de Química

QUI-203 Estrutura e Propriedade da Matéria

EXA-201 

EDU-201 Fundamentos Filosóficos

HUM-201 

 

2º 

QUI-204 Química Analítica Qualitativa

QUI-205 

EXA-202 Cálculo Diferencial e Integral

HUM-202 

EDU-202 

PCC-201 Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral 

 

3º 

QUI-206 

QUI-207 Química Analítica Quantitativa

EXA-203 Física Geral e 

EDU-203 Educação de Jovens e Adultos

PCC-202 Instrumentação para o Ensino de Química 

PCC-203 Oficina de Informática Aplicada ao Ensino de Química

 

4º 

QUI-208 

EXA-204 Física Geral e Experimental II

EXA-205 

ENQ-201 Metodologia do Ensino de Química I

EDU-204 

PCC-204 Oficina de Prática Pedagógica de Química Analítica

 

5º 

QUI-209 

QUI-210 Química Orgânica Experimental

QUI-211 

EXA-206 

ENQ-202 Metodologia do Ensino de Química II

EDU-205 

 

6º 

QUI-212 

QUI-213 

QUI-214 Química 

PCC-205 Oficina de Prática Pedagógica de 

EEQ-201 Estágio Supervisionado em Ensino de Química I

 

7º 

QUI-215 

QUI-216 Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos

EDU-206 Educação, Comunicação e Mídias

EDU-207 Políticas Educacionais no Brasil

PCC-206 Oficina de Prática Pedagógica de 

OPT-201 

EEQ-202 Estágio Supervisionado em Ensino de Química II

 

ANEXO I - MATRIZ CURRICULAR  
 

COMPONENTE CURRICULAR 
CRÉ

Teoria P.Lab

Transformações Químicas 4  

Introdução ao Laboratório de Química  2 

Estrutura e Propriedade da Matéria 4  

Matemática Elementar 4  

Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação 4  

Metodologia Científica 2  

 

Química Analítica Qualitativa 2 2 

História da Química 2  

Cálculo Diferencial e Integral 4  

Português Instrumental 2  

Educação Inclusiva  4  

Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral    

 

Química Orgânica Básica 2  

Química Analítica Quantitativa 2 2 

Física Geral e Experimental I 3 1 

Educação de Jovens e Adultos 2  

Instrumentação para o Ensino de Química    

Informática Aplicada ao Ensino de Química   

 

Química Orgânica I 4  

Física Geral e Experimental II 3 1 

Álgebra Linear 2  

Metodologia do Ensino de Química I 4  

Didática 2  

Oficina de Prática Pedagógica de Química Analítica   

 

Química Orgânica II 2  

Química Orgânica Experimental  2 

Físico-Química I 3 1 

Estatística Básica 3 1 

Metodologia do Ensino de Química II 4  

Psicologia da Educação  4  

 

Química Inorgânica I 3 1 

Físico-Química II 3 1 

Química Analítica Instrumental 2 2 

Oficina de Prática Pedagógica de Química Orgânica    

Estágio Supervisionado em Ensino de Química I   

 

Química Inorgânica II 3 1 

Espectroscópica de Compostos Orgânicos 2  

Educação, Comunicação e Mídias 2  

Políticas Educacionais no Brasil 4  

Oficina de Prática Pedagógica de Físico-Química    

Optativa I 2  

Estágio Supervisionado em Ensino de Química II   
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ÉDITOS Carga 
Horária 

Total 
P.Lab PCC Total 

 4 68 h 

  2 34 h 

 4 68 h 

 4 68 h 

 4 68 h 

 2 34 h 

 340 h 

  4 68 h 

 2 34 h 

 4 68 h 

 2 34 h 

 4 68 h 

4 4 68 h 

 340 h 

 2 34 h 

  4 68 h 

  4 68 h 

 2 34 h 

4 4 68 h 

4 4 68 h 

 340 h 

 4 68 h 

  4 68 h 

 2 34 h 

 4 68 h 

 2 34 h 

4 4 68 h 

 340 h 

 2 34 h 

  2 34 h 

  4 68 h 

  4 68 h 

 4 68 h 

 4 68 h 

 340 h 

  4 68 h 

  4 68 h 

  4 68 h 

4 4 68 h 

  200 h 

 472 h 

  4 68 h 

 2 34 h 

 2 34 h 

 4 68 h 

4 4 68 h 

 2 34 h 

  200 h 

 506 h 
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8º 

QUI-217 Fundamentos de Bioquímica

QUI-218 

HUM-203 

EDU-208 Cultura, Currículo e Avaliação

EDU-209 Relações Étnico

EDU-210 Seminário de Pesquisa em Ensino

OPT-202 

 

 

Carga Horária Total Mínima Exigida

Carga Horária Total das Disciplinas

Carga Horária das Atividades Complementares

Carga Horária do Estágio Supervisionado

Carga Horária de Prática como Componente Curricular (PCC)

Carga Horária do Trabalho de Curso (TC)

Carga Horária de Disciplinas de Dimensão Pedagógica

Carga Horária Total do Curso

 

 

 
 

 
 

 

 

Fundamentos de Bioquímica 2 2 

Química Ambiental 2 2 

Libras  1 1 

Cultura, Currículo e Avaliação 2  

Relações Étnico-Raciais no Contexto Escolar 4  

Seminário de Pesquisa em Ensino 2  

Optativa II 2  

 

Trabalho de Curso + Atividades complementares

Horária Total Mínima Exigida 3200 h

Carga Horária Total das Disciplinas 2210 h

Carga Horária das Atividades Complementares 

Carga Horária do Estágio Supervisionado 

Carga Horária de Prática como Componente Curricular (PCC) 

Horária do Trabalho de Curso (TC) 

Carga Horária de Disciplinas de Dimensão Pedagógica 

Carga Horária Total do Curso 3230 h

  4 68 h 

  4 68 h 

  2 34 h 

 2 34 h 

 4 68 h 

 2 34 h 

 2 34 h 

 340 h 

Subtotal 3018 h 

complementares 212 h 

Total 3230 h 

3200 h 

2210 h 

200 h 

400 h 

408 h 

12 h 

646 h 

3230 h 



 

 

ANEXO II  - MATRIZ CURRICULAR DE DISCIPLINAS OPTATIVAS

 

COMPONENTE  

CURRICULAR 

Informática 

Biotecnologia 

Biofísica 

Tecnologias Aplicadas à Educação

Biologia Molecular 

Biotecnologia 

Educação Ambiental 

Gestão e Organização do Trabalho 
Pedagógico 

Informática 

Inglês Instrumental 

Análises Físico-Químicas de Ali-
mentos 

Química de Alimentos 

Segurança e Biossegurança 

Tratamento de Efluentes e Res
duos 

Biotecnologia 

Ecologia Industrial 

Tratamento de efluentes 

MATRIZ CURRICULAR DE DISCIPLINAS OPTATIVAS

CURSO 
PERÍODO DE 

OFERTA 

Agronomia 1º 

Agronomia 7º 

Biologia 1º  

Tecnologias Aplicadas à Educação Biologia 3º 

Biologia 4º  

Biologia 7º  

Biologia 8º 

Gestão e Organização do Trabalho 
Biologia 8º  

Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

1º 

Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

2º 

i- Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

3º 

Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

4º 

 
Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 
5º  

mento de Efluentes e Resí- Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

6º  

Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

7º  

Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

7º  

Engenharia Agrícola 8º 
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MATRIZ CURRICULAR DE DISCIPLINAS OPTATIVAS  

CARGA HORÁRIA 

34 h 

34 h 

68 h 

85 h 

34 h 

34 h 

34 h 

68 h 

34 h 

34 h 

68 h 

68 h 

34 h 

68 h 

34 h 

34 h 

51 h 
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Inglês Instrumental 

Gestão de Pessoas 

Marketing 

Interface Homem-Computador

Computador e Sociedade 

Cálculo Diferencial e Integral II

Probabilidade  

Equações Diferenciais Ordinárias

Toxicologia 

Empreendedorismo 

Inglês Instrumental 

Introdução à Química dos Com-
postos Poliméricos 

Bioeletroquímica: Voltametria 
Cíclica 

Catálise 

Química Bioinorgânica 

Química Quântica Básica 

Química do Estado Sólido 

Redação Científica 

Introdução à Fotoquímica 

Espectroscopia de Fluorescência

 

Gestão da Tecnologia da 
Informação (GTI) 

1º 

Gestão da Tecnologia da 
Informação (GTI) 

2º  

Gestão da Tecnologia da 
Informação (GTI) 

4º 

Computador 
Gestão da Tecnologia da 

Informação (GTI) 
5º 

Gestão da Tecnologia da 
Informação (GTI) 

6º 

Cálculo Diferencial e Integral II Matemática 3º  

Matemática 4º 

Equações Diferenciais Ordinárias Matemática 5º 

Medicina Veterinária  5º 

Sistema de Informação 5º 

Sistema de Informação 1º 

m-
Química -- 

Bioeletroquímica: Voltametria 
Química -- 

Química  -- 

Química -- 

Química -- 

Química -- 

Química -- 

Química -- 

luorescência Química -- 

 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

102 h 

68 h 

68 h 

34 h 

68 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 

34 h 



 

 

 

Nome da disciplina: Transformações Químicas 

Código: QUI-201 Carga Horária Teórica:  

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Introdução à Química. Propriedades gerais da matéria. 

equações químicas. Oxi-Redução. Soluções. Equilíbrio químico. Equilíbrio iônico em soluções aquosas.

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P.; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.

• BROWN, T.L. et al. Química - a Ciência Central

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

gage Learning, 2009. v. 1. 

Bibliografia Complementar: 

• ATKINS, P.; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2006.

• BRADY, J.E; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R. 

ro (RJ): LTC, 2002. 

• BRAATHEN, P.C. Química Geral. 

• BRAATHEN, P.C. Cálculo Estequiométrico 

UFV, 2011.  

• MAHAM, B.H; MYERS, R.J. Química, um curso Universitário

• MAIA, D.J.; BIANCHI, J.C. de A.. 

2007. 

• RUSSEL, J.B. Química Geral. 2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1.

ANEXO III  - EMENTA 

Período: 1º 

Transformações Químicas  

Carga Horária Teórica:  68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 

Introdução à Química. Propriedades gerais da matéria. Cálculos químicos. Funções inorgânicas.

Redução. Soluções. Equilíbrio químico. Equilíbrio iônico em soluções aquosas.

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012. 

a Ciência Central. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005.

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas. 6. ed. São Paulo (SP): Ce

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2006. 

BRADY, J.E; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R. Química – A Matéria e Suas Transformações

3. ed. Viçosa (MG): Editora da UFV, 2011. 

Cálculo Estequiométrico – sem mistério, pensando em MOL. 

Química, um curso Universitário. São Paulo (SP): Edgard Blücher,1996.

MAIA, D.J.; BIANCHI, J.C. de A.. Química Geral – Fundamentos. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 

2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1. 
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Carga Horária Prática:  -- 

Carga Horária Total: 68 h 

Cálculos químicos. Funções inorgânicas. Reações e 

Redução. Soluções. Equilíbrio químico. Equilíbrio iônico em soluções aquosas. 

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005. 

. 6. ed. São Paulo (SP): Cen-

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. 

A Matéria e Suas Transformações.  3. ed. Rio de Janei-

em MOL. Viçosa (MG): Editora da 

. São Paulo (SP): Edgard Blücher,1996. 

. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 
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Nome da disciplina: Introdução ao Laboratório de Química

Código: QUI-202 Carga Horária Teórica:  

Carga Horária Semipresencial:  -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Normas de segurança e procedimentos técnicos em laboratório de química. Noções de acidentes em labor

tório. Principais vidrarias e equipamentos. Linguagem técnica e normas ABNT para relatóri

Estudo de medidas e de algarismos significativos. Desenvolvimento de habilidades de manuseio de reagentes, 

aparelhos, equipamentos e vidrarias. Estudo experimental de processos químicos elementares.

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P.; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

• MÁXIMO, L.N.C. Práticas de Química Geral. 

Bibliografia Complementar: 

• BRAATHEN, P.C. Química Geral. 

• BRADY, J.E; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R. 

ro (RJ): LTC, 2002. 

• MAHAM, B.H; MYERS, R.J. Química, um curso universitário

• MAIA, D.J.; BIANCHI, J.C. de A.. 

2007. 

• RUSSEL, J.B. Química Geral. 2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1.

• SKOOG, D. A. et al. Fundamentos

Período: 1º  

Introdução ao Laboratório de Química 

Carga Horária Teórica:  -- Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 

Normas de segurança e procedimentos técnicos em laboratório de química. Noções de acidentes em labor

tório. Principais vidrarias e equipamentos. Linguagem técnica e normas ABNT para relatóri

Estudo de medidas e de algarismos significativos. Desenvolvimento de habilidades de manuseio de reagentes, 

aparelhos, equipamentos e vidrarias. Estudo experimental de processos químicos elementares.

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012. 

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

Práticas de Química Geral. Pires do Rio (GO): Gráfica e Editora Pires do Rio, 2012.

3. ed. Viçosa (MG): Editora da UFV, 2011. 

BRADY, J.E; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R. Química – A Matéria e Suas Transformações

Química, um curso universitário. São Paulo (SP): Edgard Blücher,1996.

MAIA, D.J.; BIANCHI, J.C. de A.. Química Geral – Fundamentos. São Paulo (SP): Pearson Prenti

2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1. 

Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2008.

 
 
 
 
 
 
 
 

Carga Horária Prática: 34 h 

Carga Horária Total: 34 h 

Normas de segurança e procedimentos técnicos em laboratório de química. Noções de acidentes em labora-

tório. Principais vidrarias e equipamentos. Linguagem técnica e normas ABNT para relatório técnico-científico. 

Estudo de medidas e de algarismos significativos. Desenvolvimento de habilidades de manuseio de reagentes, 

aparelhos, equipamentos e vidrarias. Estudo experimental de processos químicos elementares. 

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 

Pires do Rio (GO): Gráfica e Editora Pires do Rio, 2012. 

Matéria e Suas Transformações. 3. ed. Rio de Janei-

. São Paulo (SP): Edgard Blücher,1996. 

. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 

São Paulo (SP): Cengage Learning, 2008. 



 

 

Nome da disciplina: Estrutura e Propriedade da Matéria

Código: QUI-203 Carga Horária Teórica:  

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Modelos atômicos. Estrutura atômica. Química Nuclear e 

químicas e estrutura molecular. Teoria do orbital molecular (TOM)

heteronucleares. 

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.

• BROWN, T.L. et al. Química - a Ciência Central

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

Bibliografia Complementar: 

• BRADY, J.E.; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R.. 

neiro (RJ): LTC, 2002. 

• LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 

• MAHAM, B.H; MYERS, R.J. Química, um curso Universitário

• RUSSEL, J.B. Química Geral. 2. ed. São Paulo 

• SHRIVER, D.F.; ATKINS, P.W.. Química Inorgânica.

Nome da disciplina: Matemática Elementar

Código: EXA-201 Carga Horária Teórica:  

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Conjuntos numéricos. Expressões algébricas.

nômios. Trigonometria no triângulo retângulo.

Bibliografia Básica: 

• ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável.

Período: 1º  

Propriedade da Matéria 

Carga Horária Teórica:  68 h Carga Horária Prática:

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 

Modelos atômicos. Estrutura atômica. Química Nuclear e radioatividade. Periodicidade química. Ligações 

Teoria do orbital molecular (TOM) aplicada a moléculas diatômicas homo e 

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012. 

a Ciência Central. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005.

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

BRADY, J.E.; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R.. Química – A Matéria e Suas Transformações

Química inorgânica não tão concisa. 5. ed. São Paulo (SP): Edgard Blücher,1999.

Química, um curso Universitário. São Paulo (SP): Edgard Blücher,1996.

2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1. 

Química Inorgânica. 4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2008.

 

Período: 1º   

Matemática Elementar 

Carga Horária Teórica:  68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 

Expressões algébricas. Regra de três simples e compostas. Porcentagem. Funções. Pol

nômios. Trigonometria no triângulo retângulo. Identidades trigonométricas. 

Cálculo das funções de uma variável. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2004. 
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Carga Horária Prática: --  

Carga Horária Total: 68 h 

Periodicidade química. Ligações 

moléculas diatômicas homo e 

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

: Pearson Prentice Hall, 2005. 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 

A Matéria e Suas Transformações.  3. ed. Rio de Ja-

São Paulo (SP): Edgard Blücher,1999. 

: Edgard Blücher,1996. 

4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2008. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

Porcentagem. Funções. Poli-
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• DEMANA, F.D et al. Pré-cálculo. 

• GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo.

• LARSON, R. Cálculo com Aplicações.

Bibliografia Complementar: 

• ÁVILA, G. Cálculo I: funções de uma variável.

• HOFFMANN, L.D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações.

• LIMA, E.L. Análise real: funções de uma variável.

• MUENM, M.A.; FOULIS, D.J. Cálculo. 

• PUGA, L.Z.; TÁRCIA, J.H.M.; PAZ, A.P. 

• STEWART, J. Cálculo 1. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2010.

• THOMAS, G.B. Cálculo. São Paulo (SP): Addison Wesley, 2009.

 

Nome da disciplina: Fundamentos Filosóficos e 

Código: EDU-201 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

As relações  entre sociedade, estado e educação em uma perspectiva sócio

mentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação no mundo contemporâneo. Concepções sócio

que orientam a educação brasileira atu

Bibliografia Básica: 

• ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. 

neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

• ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 

• ________. Filosofando: introdução à filosofia. 4 Ed. São Paulo: Moderna, 2009.

• ADORNO, Theodor. W. Educação para quê?

Tradução Wolgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995; p. 139

• ARENDT, Hannah. A crise na educação. In: 

meida. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1988, p. 221

• CAMBI, Franco. História da pedagogia

• COÊLHO IM. Educação, cultura e formação

 São Paulo (SP): Addison Wesley, 2009. 

Um curso de cálculo. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

Cálculo com Aplicações. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2003. 

Cálculo I: funções de uma variável. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1994. 

Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1990.

Análise real: funções de uma variável. Rio de Janeiro (RJ): IMPA, 2009.

Cálculo. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1982. 

PUGA, L.Z.; TÁRCIA, J.H.M.; PAZ, A.P. Cálculo numérico. São Paulo (SP): LCTE, 2011.

São Paulo (SP): Cengage Learning, 2010. 

São Paulo (SP): Addison Wesley, 2009. 

Período: 1º   

ilosóficos e Sócio-Históricos da Educação  

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

As relações  entre sociedade, estado e educação em uma perspectiva sócio-histórica e filosófica. Os fund

Históricos da Educação no mundo contemporâneo. Concepções sócio

atual. 

Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir. GENTILI, Pablo (orgs.). Pós

neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 1996.

: introdução à filosofia. 4 Ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

Educação para quê? Educação e emancipação. In: Educação e emancipação

Tradução Wolgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995; p. 139-154; p. 169

ARENDT, Hannah. A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. 2. ed. Mauro W. Barbosa de A

meida. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1988, p. 221-281. 

História da pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. 

Educação, cultura e formação: o olhar da filosofia. Goiânia: PUC, 2009.

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1990. 

Rio de Janeiro (RJ): IMPA, 2009. 

São Paulo (SP): LCTE, 2011. 

Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

histórica e filosófica. Os funda-

Históricos da Educação no mundo contemporâneo. Concepções sócio-filosóficas 

In: SADER, Emir. GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  

São Paulo: Moderna, 1996. 

Educação e emancipação. 4. ed. 

154; p. 169-185. 

2. ed. Mauro W. Barbosa de Al-

: o olhar da filosofia. Goiânia: PUC, 2009. 



 

 

• GERMANO, J. W. Estado militar e educação no Brasil (1964

• JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego.Trad. de Artur M. Parreira. São Paulo: Herder, s.d.

• MEKSENAS, P. Sociedade, filosofia e educação

• SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil

• TORRES CA. Teoria crítica e sociologia política da educação

• QUINTANEIRO, Tania. BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira. OLIVEIRA, Márcia Gardênia. 

sicos: Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: Editora de UFMG, 1995 

• SAVIANI, Dermeval. Educação: 

dos/Cortez, 1980. 

Bibliografia Complementar: 

• GOMES CA. A educação em novas 

• HILSDORF MLS. História da educação brasileira

• HOWARD, A. O.; CRAVER, S. M. Fundamentos Filosóficos da Educação. 

• LUCKESI CC. Filosofia da educação

res 2: o debate sociológico da educação no século XX e as perspectivas atuais. Rio de Janeiro, Quartet, 

2005.  

• OLIVEIRA, I. A. Filosofia da educação:

 

Nome da disciplina: Metodologia Científica 

Código: HUM-201 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 34 h

Ementa: 

Metodologia e sistematização dos procedimentos de estudo e pesquisa. Reflexões sobre o conhecimento 

científico, a ciência e o método como uma visão histórica e as leis e teorias. Prática da pesquisa: problemas, 

hipóteses e variáveis, o fluxograma da pesquisa científi

pesquisa e de referenciais bibliográficos: normas e orientações. Conhecimento do senso comum e ciência, 

métodos dedutivo, indutivo, dialético, experimental, comparativo e estatístico, pesquisa qualitativa 

quantitativa, anteprojeto. Novas tecnologias informáticas como fonte de pesquisa.

Bibliografia Básica: 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

r e educação no Brasil (1964-1985). São Paulo: Cortez; 1993.

a formação do homem grego.Trad. de Artur M. Parreira. São Paulo: Herder, s.d.

Sociedade, filosofia e educação. São Paulo: Loyola, 1994.  

História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores

Teoria crítica e sociologia política da educação. São Paulo: Cortez, 2011. 

QUINTANEIRO, Tania. BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira. OLIVEIRA, Márcia Gardênia. 

Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: Editora de UFMG, 1995  

Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Autores Associ

A educação em novas perspectivas sociológicas. 1 Ed.  

História da educação brasileira: leituras. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

Fundamentos Filosóficos da Educação. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. Mafra LA, Tura ML. Sociologia para educad

res 2: o debate sociológico da educação no século XX e as perspectivas atuais. Rio de Janeiro, Quartet, 

Filosofia da educação: reflexões e debates. Petrópolis. (RJ): Vozes, 2011.

Período: 1º   

Metodologia Científica  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 34 h

e sistematização dos procedimentos de estudo e pesquisa. Reflexões sobre o conhecimento 

científico, a ciência e o método como uma visão histórica e as leis e teorias. Prática da pesquisa: problemas, 

hipóteses e variáveis, o fluxograma da pesquisa científica, a estrutura e a apresentação dos relatórios de 

quisa e de referenciais bibliográficos: normas e orientações. Conhecimento do senso comum e ciência, 

dos dedutivo, indutivo, dialético, experimental, comparativo e estatístico, pesquisa qualitativa 

quantitativa, anteprojeto. Novas tecnologias informáticas como fonte de pesquisa. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normalização da documentação no Brasil.
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. São Paulo: Cortez; 1993. 

a formação do homem grego.Trad. de Artur M. Parreira. São Paulo: Herder, s.d. 

Campinas: Autores Associados, 2008. 

. São Paulo: Cortez, 2011.  

QUINTANEIRO, Tania. BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira. OLIVEIRA, Márcia Gardênia. Um toque de clás-

do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Autores Associa-

: leituras. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

Alegre: Artmed, 2004. 

São Paulo: Cortez, 1994. Mafra LA, Tura ML. Sociologia para educado-

res 2: o debate sociológico da educação no século XX e as perspectivas atuais. Rio de Janeiro, Quartet, 

Vozes, 2011. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

e sistematização dos procedimentos de estudo e pesquisa. Reflexões sobre o conhecimento 

científico, a ciência e o método como uma visão histórica e as leis e teorias. Prática da pesquisa: problemas, 

ca, a estrutura e a apresentação dos relatórios de 

quisa e de referenciais bibliográficos: normas e orientações. Conhecimento do senso comum e ciência, 

dos dedutivo, indutivo, dialético, experimental, comparativo e estatístico, pesquisa qualitativa e 

Normalização da documentação no Brasil. Rio de Janei-



 
 

Química  
Licenciatura 

5
9 

 

 

ro (RJ): Instituto Brasileiro de Bibliografia e document

• BASTOS, L.R. et al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e 

monografias. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2000.

• LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. 

2010. 

• LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. 

Amostragens e Técnicas de Pesquisas, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados

Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

• ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. 10. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010.

• EL-GUINDY, M.M. Metodologia e ética na pesquisa científica.

• GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa.

• KÖCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

Petrópolis (RJ): Vozes, 2009. 

• MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico.

• MOREIRA, H.; CALLEFE, L.G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador.

DP&A, 2006. 

• SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia.

• SANTOS, J.A.; PARRA-FILHO, D. Metodologia científica.

• SASSI, L.M.; CERVANTES, O. Manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisa e teses.

ed. São Paulo (SP): Santos, 2011.

 

Nome da disciplina: Química Analítica Qualitativa 

Código: QUI-204 Carga Horária

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Introdução à Química Analítica. Análise 

precipitação, equilíbrio de complexação e equilíbrio de óxido

: Instituto Brasileiro de Bibliografia e documentação. 

Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e 

. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2000. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Técnica de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisa, 

Amostragens e Técnicas de Pesquisas, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados

Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

10. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 

Metodologia e ética na pesquisa científica. 1. ed. São Paulo (SP): Santos, 2004.

Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2007. 

Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2001.

Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador.

Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo (SP): Martins Fontes, 2010.

Metodologia científica. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012.

Manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisa e teses.

ed. São Paulo (SP): Santos, 2011. 

Período: 2º   

Química Analítica Qualitativa  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 

Introdução à Química Analítica. Análise qualitativa. Equilíbrio Químico: equilíbrio ácido

precipitação, equilíbrio de complexação e equilíbrio de óxido-redução. 

Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e 

7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

Técnica de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisa, 

Amostragens e Técnicas de Pesquisas, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados. São Paulo (SP): 

Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

1. ed. São Paulo (SP): Santos, 2004. 

 

Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 28. ed. 

6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2001. 

Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio de Janeiro (RJ): 

12. ed. São Paulo (SP): Martins Fontes, 2010. 

São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012. 

Manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisa e teses. 1. 

Carga Horária Prática: 34 h 

Carga Horária Total: 68 h 

qualitativa. Equilíbrio Químico: equilíbrio ácido-base, equilíbrio de 



 

 

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.

• SKOOG, D. A. et al. Fundamentos

• VOGEL, A. I. Química analítica qualitativa

Bibliografia Complementar: 

• BROWN, T.L. et al. Química - a Ciência Central

• HARRIS, D. C. Análise química quantitativa

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

• LEITE, F. Práticas de química analítica

• MAHAM, B.H; MYERS, R.J. Química, um curso Universitário

• RUSSEL, J.B. Química Geral. 2. ed. São Paulo 

 

Nome da disciplina: História da Química 

Código: QUI-205 Carga Horária Teórica: 34 h

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 34 

Ementa:  

As artes químicas dos povos antigos

idade antiga. Alquimia na Europa Medieval

Revolução Química de Lavoisier e a Institucionalização da Ciência Moderna.

uma nova visão do mundo. As primeiras teorias atômicas. 

tória da química no Brasil. 

Bibliografia Básica: 

• BELL, M.S. Lavoisier no Ano Um: nascimento de uma nova ciência numa era de revolução.

Companhia das Letras, 2007.  

• SILVA, D.D. da; FARIAS, R.F. de; NEVES, L.S. das. 

tomo, 2006.  

• FARIAS, R.F. de. Para gostar de ler a História da Química

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

: Bookman, 2012. 

Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2008.

qualitativa. São Paulo (SP): Mestre Jou, 1981. 

a Ciência Central. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005.

quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. 

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

analítica. 3. ed. Campinas (SP): Átomo, 2008. 

Química, um curso Universitário. São Paulo (SP): Edgard Blücher,1996.

2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.2. 

Período: 2º   

História da Química  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 34 h

antigos. As primeiras teorias gregas sobre a natureza da matéria

Europa Medieval e o desenvolvimento da Iatroquímica. 

Química de Lavoisier e a Institucionalização da Ciência Moderna. O Positivismo e a construção de 

As primeiras teorias atômicas. A Química no século XX. Tópicos adicionais da h

Lavoisier no Ano Um: nascimento de uma nova ciência numa era de revolução.

SILVA, D.D. da; FARIAS, R.F. de; NEVES, L.S. das. História da química no Brasil. 

Para gostar de ler a História da Química, vols.1, 2 e 3. Campinas: Editora Átomo, 2007.
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Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

: Cengage Learning, 2008. 

: Pearson Prentice Hall, 2005.  

 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 

: Edgard Blücher,1996. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

a natureza da matéria. Alquimia na 

 A Química do flogístico. 

O Positivismo e a construção de 

século XX. Tópicos adicionais da his-

Lavoisier no Ano Um: nascimento de uma nova ciência numa era de revolução. São Paulo: 

 Campinas, SP: Editora Á-

, vols.1, 2 e 3. Campinas: Editora Átomo, 2007. 



 
 

Química  
Licenciatura 

6
1 

 

 

Bibliografia Complementar: 

• ALVES, R. Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e as suas regras.

• CHASSOT, A. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação.

• CHASSOT, A. Catalisando transformações na Educação

• BACHELARD, G. A Formação do Espírito Científico.

• VANIN, J.A. Alquimistas e Químicos: o passado, o presente e o futuro.

1994. 

 

Nome da disciplina: Cálculo Diferencial e Integral

Código: EXA-202 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Limites e Continuidade. Noções de derivadas.

Aplicações de integral. 

Bibliografia Básica: 

• ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável. 

• GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo

• LARSON, R.; EDWARDS, B.H. Cálculo com aplicações

Bibliografia Complementar: 

• ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável.

• FRANCO, N.B. Cálculo numérico. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2006.

• GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálcul

• GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. 

• HOFFMANN, L., BRADLEY, G.L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 

LTC, 1990. 

 

Nome da disciplina: Português Instrumental 

Código: HUM-202 Carga Horária Teórica: 34 h

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 34 h

. Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e as suas regras. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

Científica: questões e desafios para a educação. 4. ed

Catalisando transformações na Educação. Editora Unijuí, 1993.  

A Formação do Espírito Científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996

Alquimistas e Químicos: o passado, o presente e o futuro. São Paulo: 

Período: 2º   

Cálculo Diferencial e Integral 

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

Limites e Continuidade. Noções de derivadas. Derivadas. Aplicações de derivadas. Noções de integral. Integral. 

Cálculo das funções de uma variável. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2003. v. 2.

Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. v.2. 

Cálculo com aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2003.

Cálculo das funções de uma variável. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2003. v. 3.

São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2006. 

Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. v. 3.  

Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. v. 4. 

Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

Período: 2º   

Português Instrumental  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 34 h

São Paulo: Edições Loyola, 2004. 

ed. Editora UNIJUÌ, 2006. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1996- 2ª reimpressão. 

São Paulo: Editora Moderna, 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

Noções de integral. Integral. 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2003. v. 2. 

. 6. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2003. 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2003. v. 3. 

2. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 



 

 

Ementa: 

Interpretação de texto. Redação Técnicas. Texto Explicativo.

textuais. Produção textual. 

Bibliografia Básica: 

• ANDRADE, M. M. de.; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

• FIORIN, J. L.; SAVIOLLI, F.P. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. São Paulo: Ática, 1999. 

• CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova gramática do português contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, s/d. 

Bibliografia Complementar: 

• ANDRADE, M. M. Guia de redação em língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Jubela livros, 2007. 

• BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2000. 

• LIMA, R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. 

• QUADROS, J. Curso Prático da Língua Portuguesa e Sua Literatura. São Paulo: Formar, 1966. 

• TERRA, E. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 2006.

 

Nome da disciplina: Educação Inclusiva 

Código: EDU-202 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Conceitos e paradigmas históricos da Educação Especial e das propostas de Educação Inclusiva: Políticas 

Públicas de Educação no cenário 

atendimento educacional especializado a partir da política nacional de educação inclusiva e os projetos 

políticos pedagógicos. Sujeitos com história de deficiência na educação básica: que

escolar. Processos educativos na escola de educação inclusiva. Fundamentos e recursos pedagógicos para 

inclusão: acessibilidade, tecnologia assistiva.

Bibliografia Básica: 

• BRASIL. Decreto nº 3.956/01. Convenção Interamericana 

criminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência

• BRASIL. Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.

Interpretação de texto. Redação Técnicas. Texto Explicativo. Fatores Pragmáticos. Fatores Linguísticos

ANDRADE, M. M. de.; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São 

FIORIN, J. L.; SAVIOLLI, F.P. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. São Paulo: Ática, 1999. 

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova gramática do português contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Guia de redação em língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Jubela livros, 2007. 

BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2000. 

LIMA, R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. 

, J. Curso Prático da Língua Portuguesa e Sua Literatura. São Paulo: Formar, 1966. 

TERRA, E. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 2006. 

Período: 2º   

Educação Inclusiva  

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 

Conceitos e paradigmas históricos da Educação Especial e das propostas de Educação Inclusiva: Políticas 

 internacional e nacional. A educação especial, o ensino regular e o 

atendimento educacional especializado a partir da política nacional de educação inclusiva e os projetos 

cos. Sujeitos com história de deficiência na educação básica: questões de currículo e gestão 

escolar. Processos educativos na escola de educação inclusiva. Fundamentos e recursos pedagógicos para 

de, tecnologia assistiva. 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de di

criminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, Brasília, DF, 2001.  

Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
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Fatores Pragmáticos. Fatores Linguísticos-

ANDRADE, M. M. de.; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São 

FIORIN, J. L.; SAVIOLLI, F.P. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. São Paulo: Ática, 1999.  

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova gramática do português contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Guia de redação em língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Jubela livros, 2007.  

BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2000.  

LIMA, R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.  

, J. Curso Prático da Língua Portuguesa e Sua Literatura. São Paulo: Formar, 1966.  

Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

Conceitos e paradigmas históricos da Educação Especial e das propostas de Educação Inclusiva: Políticas 

internacional e nacional. A educação especial, o ensino regular e o 

atendimento educacional especializado a partir da política nacional de educação inclusiva e os projetos 

stões de currículo e gestão 

escolar. Processos educativos na escola de educação inclusiva. Fundamentos e recursos pedagógicos para 

para a Eliminação de Todas as Formas de dis-

Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em 
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http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politica

Educação Especial. 2007. Acesso em 12/outubro de 2017. BRASIL.

• MAZZOTTA, Marcos J. S. Educação especial no Brasil. História e políticas Públicas.

1996.  

• PACHECO, José e outros. Caminhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar.

Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

• A Convenção sobre Direitos das pessoas com Deficiência. Brasília: CORDE/Secretaria de Direitos 

Humanos, 2010. DINIZ, Débora. O que

Passos. 

• MENDES, Geovana M. Lunardi, BUENO, José Geraldo Silveira, SANTOS, Roseli Albino. 

larização: novas perspectivas de análise.

• NUERNBERG, A. H. Contribuições de Vigotski para educação de pessoas com deficiência visual.

gia em Estudo, v. 13, n. 2., 2008. p. 307

• PADILHA, Ana Maria L. Práticas Pedagógicas na Educação Especial.

• PLETSCH, Márcia Denise. Repensando a inclusão escolar: diretrizes políticas, práticas curriculares e d

ficiência intelectual. Rio de Janeiro: Nau, 2010. 

• RODRIGUES, David. Inclusão e Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva.

2006. 

 

Nome da disciplina: Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral 

Código: PCC-201 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Prática Pedagógica de Química Geral. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros

nados ao ensino de Química Geral. Discussão sobre a comunicação em público com ênfase na prática docente. 

Discussão de questões étnico-raciais. Produção 

com enfoque na produção de materiais alternativos e de baixo custo. Química e educação ambiental.

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P; JONES, L.. Princípios de Química 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Ministério da Educação/ Secretaria de 

Educação Especial. 2007. Acesso em 12/outubro de 2017. BRASIL. 

Educação especial no Brasil. História e políticas Públicas.

nhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar.

A Convenção sobre Direitos das pessoas com Deficiência. Brasília: CORDE/Secretaria de Direitos 

nos, 2010. DINIZ, Débora. O que é deficiência. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. Coleção Primeiros 

MENDES, Geovana M. Lunardi, BUENO, José Geraldo Silveira, SANTOS, Roseli Albino. 

larização: novas perspectivas de análise. São Paulo: Junqueira Marin, 2008. 

Contribuições de Vigotski para educação de pessoas com deficiência visual.

v. 13, n. 2., 2008. p. 307-316.  

Práticas Pedagógicas na Educação Especial. São Paulo: FAPESP, 2001. 

Repensando a inclusão escolar: diretrizes políticas, práticas curriculares e d

Rio de Janeiro: Nau, 2010.  

Inclusão e Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva.

Período: 2º   

Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral  

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 68 h

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

Pedagógica de Química Geral. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros

Discussão sobre a comunicação em público com ênfase na prática docente. 

raciais. Produção de material didático relacionados ao ensino de Química Geral, 

com enfoque na produção de materiais alternativos e de baixo custo. Química e educação ambiental.

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

. Ministério da Educação/ Secretaria de 

Educação especial no Brasil. História e políticas Públicas. São Paulo: Cortez, 

nhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar. 

A Convenção sobre Direitos das pessoas com Deficiência. Brasília: CORDE/Secretaria de Direitos 

é deficiência. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. Coleção Primeiros 

MENDES, Geovana M. Lunardi, BUENO, José Geraldo Silveira, SANTOS, Roseli Albino. Deficiência e esco-

Contribuições de Vigotski para educação de pessoas com deficiência visual. Psicolo-

São Paulo: FAPESP, 2001.  

Repensando a inclusão escolar: diretrizes políticas, práticas curriculares e de-

Inclusão e Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 

Carga Horária Prática: 68 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Pedagógica de Química Geral. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros-texto relacio-

Discussão sobre a comunicação em público com ênfase na prática docente. 

de material didático relacionados ao ensino de Química Geral, 

com enfoque na produção de materiais alternativos e de baixo custo. Química e educação ambiental. 

e o meio ambiente. 5. ed. 



 

 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.

• PERUZZO, F.M. Química na abordagem do cotidiano: química geral e inorgânica

Moderna, 2010.  

• SANTOS, W.L.P. Educação em química: compromisso com a cidadania

Bibliografia Complementar: 

• ELY, C.R. et al. Diversificando em química: proposta de enriquecimento curricular. 

Mediação, 2009. 

• HESS, S. Experimentos de Química com materiais domésticos. 

• LEAL, M.C. Didática da Química: fundamentos e práticas para o ensino médio. 

mensão, 2009.  

• MATEUS, A.L. Química na cabeça. 

• RIO DE JANEIRO. Secretaria de Educação do Estado

(RJ): [s.n.], 1990. 

 

Nome da disciplina: Química Orgânica Básica 

Código: QUI-206 Carga Horária Teórica: 34 h

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária 

Ementa: 

A química dos compostos de carbono. Breve visão das 

hidrocarbonetos, compostos aromáticos, álcoois, haletos, éteres, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos 

e seus derivados, aminas e outros compostos de nitrogênio, compostos contendo enxofre

compostos orgânicos. Estrutura e propriedade do carbono: orbitais atômicos e moleculares. 

ácido-base dos compostos orgânicos.

Bibliografia Básica: 

• MCMURRY, J. Química Orgânica. 7. ed. 

• SOLOMONS, G.T.W.; FRYHLE, C.B. 

• BRUICE, P.Y.; Química Orgânica. 

Bibliografia Complementar: 

• ALLINGER, N.L. et al. Química Orgânica

• BARBOSA, L.C.A. Introdução à Química Orgânica. 

: Bookman, 2012. 

Química na abordagem do cotidiano: química geral e inorgânica

Educação em química: compromisso com a cidadania; 4. ed. Ijuí (RS

Diversificando em química: proposta de enriquecimento curricular. 

Experimentos de Química com materiais domésticos. São Paulo (SP): Moderna, 1997. 

Didática da Química: fundamentos e práticas para o ensino médio. 

Química na cabeça. Belo Horizonte (MG): Editora da UFMG, 2001. 

RIO DE JANEIRO. Secretaria de Educação do Estado; A educação especial: teoria/prática

Período: 3º   

Química Orgânica Básica  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 34 h

A química dos compostos de carbono. Breve visão das funções orgânicas, suas propriedades e reações: 

carbonetos, compostos aromáticos, álcoois, haletos, éteres, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos 

e seus derivados, aminas e outros compostos de nitrogênio, compostos contendo enxofre

postos orgânicos. Estrutura e propriedade do carbono: orbitais atômicos e moleculares. 

base dos compostos orgânicos. 

. 7. ed. São Paulo (SP): Thomson Learning, 2012. v. 1.

SOLOMONS, G.T.W.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2012. v. 1.

. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2006. v. 1. 

Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1976. 

Introdução à Química Orgânica. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 2009.
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Química na abordagem do cotidiano: química geral e inorgânica; 4. ed. São Paulo (SP): 

; 4. ed. Ijuí (RS): Ed. Unijuí, 2010. 

Diversificando em química: proposta de enriquecimento curricular. Porto Alegre (RS): 

: Moderna, 1997.  

Didática da Química: fundamentos e práticas para o ensino médio. Belo Horizonte (MG): Di-

 

A educação especial: teoria/prática Rio de Janeiro 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

funções orgânicas, suas propriedades e reações: 

carbonetos, compostos aromáticos, álcoois, haletos, éteres, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos 

e seus derivados, aminas e outros compostos de nitrogênio, compostos contendo enxofre. Isomerismo de 

postos orgânicos. Estrutura e propriedade do carbono: orbitais atômicos e moleculares. Comportamento 

São Paulo (SP): Thomson Learning, 2012. v. 1. 

. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2012. v. 1. 

 

Hall, 2009. 
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• MORRISON, R.T.; BOYD, R.N. Química Orgânica.

• VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. 

okman, 2004. 

• CONSTANTINO, M.G. Química Orgânica 1: curso básico universitário.

 

Nome da disciplina: Química Analítica Quantitativa

Código: QUI-207 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Análise quantitativa. Análise gravimétrica.

tria de complexação, volumetria de oxidação e redução.

Bibliografia Básica: 

• HARRIS, D. C. Análise química quantitativa

• SKOOG, D. A. et al. Fundamentos

• J. MENDHAM, M.A.; R. C. DENNEY; J. D. BARNES. 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

• ATKINS, P; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.

• BACCAN, N. et al. Química analítica

• BROWN, T.L. et al. Química - a Ciência Central

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

 

Nome da disciplina: Física Geral e Experimental I 

Código: EXA-203 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Dinâmica da partícula e do corpo rígido extenso. Energia e sua conservação. Impulso, momento linear e sua 

Química Orgânica. 13. ed. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 1992.

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica: Estrutura e Função. 4. ed. Porto

Química Orgânica 1: curso básico universitário. Rio de Janeiro 

Período: 3º   

Química Analítica Quantitativa 

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

gravimétrica. Volumetria de neutralização, volumetria de precipitação, volum

tria de complexação, volumetria de oxidação e redução. 

quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. 

Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2008.

J. MENDHAM, M.A.; R. C. DENNEY; J. D. BARNES. M. THOMAS. Vogel: Análise química

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

: Bookman, 2012. 

analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo (SP)

a Ciência Central. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005.

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

Período: 3º   

Física Geral e Experimental I  

Carga Horária Teórica: 51 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

Dinâmica da partícula e do corpo rígido extenso. Energia e sua conservação. Impulso, momento linear e sua 

Hall, 1992. 

4. ed. Porto Alegre (RS): Bo-

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. v.1. 

Carga Horária Prática: 34 h 

Carga Horária Total: 68 h 

neutralização, volumetria de precipitação, volume-

 

: Cengage Learning, 2008. 

química quantitativa. 6. ed. 

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

(SP): Blücher, 2001.  

: Pearson Prentice Hall, 2005. 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 

Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Dinâmica da partícula e do corpo rígido extenso. Energia e sua conservação. Impulso, momento linear e sua 



 

 

conservação. Momento angular e sua 

Bibliografia Básica: 

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. 

2008. v.1. 

• HEWITT,P.G. Física Conceitual. 9.ed.

• TIPLER,P.A.; MOSCA, G. Física. 6.ed.

Bibliografia Complementar: 

• ALONSO, M.; FINN, E. J.  Física: um curso universitário.

• CHAVES, A. Física: curso básico para estudantes de ciências físicas e engenharias.

ichmann & Affonso, 2001. v. 1.  

• HERIES, C.E. et al. Problemas experimentais em física.

• KELLLER, F. J; SKOKE, M. J. Física 1

• SERWAY, R. A. Física para cientistas e engenheiros com física

v. 1. 

 

Nome da disciplina: Educação de Jovens e Adultos 

Código: EDU-203 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Trajetória histórica, política e social da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. O papel das instituições educ

tivas e das políticas públicas educacionais para Jovens e Adultos. O universo sócio

jovens e adultos. Processos cognitivos da aprendizagem de jovens e adultos. Metodologias e práticas para a 

educação de jovens e adultos. 

Bibliografia Básica: 

• GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (Orgs). 

Cortez, 2000. 

• OLIVEIRA, M. K. Jovens e Adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem

(org.). Educação de Adultos: novos leitores, novas leitoras. São Paulo: Mercado de Letras, 2001.

• PALÁCIOS, J. O desenvolvimento após a 

Educação – Psicologia evolutiva 

ngular e sua conservação. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 

9.ed. Porto Alegre (RS): Bookman,2002. 

.ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC,2009.v.1. 

Física: um curso universitário. 2. ed. São Paulo (SP): Edgard Blücher, 1999. v.

Física: curso básico para estudantes de ciências físicas e engenharias.

Problemas experimentais em física. 4. ed. Campinas (SP): Unicamp, 1993.

Física 1. 4. ed. 1999: Makron Books, 1999. 

Física para cientistas e engenheiros com física moderna. 3. ed. São Paulo (SP): LTC, 1996. 

Período: 3º   

Educação de Jovens e Adultos  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 

Trajetória histórica, política e social da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. O papel das instituições educ

tivas e das políticas públicas educacionais para Jovens e Adultos. O universo sócio

jovens e adultos. Processos cognitivos da aprendizagem de jovens e adultos. Metodologias e práticas para a 

ROMÃO, J. E. (Orgs). Educação de jovens e adultos: teoria, prática e propostas

Jovens e Adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem

(org.). Educação de Adultos: novos leitores, novas leitoras. São Paulo: Mercado de Letras, 2001.

O desenvolvimento após a adolescência. In: COLL, C.et al. Desenvolvimento Psicológico e 

Psicologia evolutiva – vol 1. Porto Alegre: ARTMED, 1995. 
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8. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 

2. ed. São Paulo (SP): Edgard Blücher, 1999. v. 1. 

Física: curso básico para estudantes de ciências físicas e engenharias. Rio de Janeiro (RJ): Re-

4. ed. Campinas (SP): Unicamp, 1993. 

. 3. ed. São Paulo (SP): LTC, 1996. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

Trajetória histórica, política e social da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. O papel das instituições educa-

tivas e das políticas públicas educacionais para Jovens e Adultos. O universo sócio-cultural dos estudantes 

jovens e adultos. Processos cognitivos da aprendizagem de jovens e adultos. Metodologias e práticas para a 

Educação de jovens e adultos: teoria, prática e propostas. São Paulo: 

Jovens e Adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. In: RIBEIRO, V. M. 

(org.). Educação de Adultos: novos leitores, novas leitoras. São Paulo: Mercado de Letras, 2001. 

Desenvolvimento Psicológico e 
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Bibliografia Complementar: 

• BRASIL/MEC. Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos

Disponível em: http://portal.mec.gov.br.

• BRASIL. Ministério da Educação

MEC, 2004. (Cadernos 1 a 5). Disponível em: http://portal.mec.gov.br.

• BRASIL. Ministério da Educação. Reso

Nacionais para a educação de jovens e Adultos

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf>.

• BRASIL, Ministério da Educação. 

http://portal.mec.gov.br. 

• COLL, C. As práticas educativas dirigidas aos adultos: a educação permanente

Educação. Porto Alegre: ARTMED, 1999.

• FREIRE, P. Educação como prática de liberdade

gogia do oprimido. 41.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

• MALGLAVE, G. Ensinar Adultos 

• SILVA, A. C.; BARACHO, M. das G. (Orgs.). 

grar. Natal, RN: Ed. do CEFET, 2007.

• SOLÉ, I. Disponibilidade para a aprendizagem e sentido da aprendizagem

vismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1999.

 

Nome da disciplina: Instrumentação para o Ensino de Química 

Código: PCC-202 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

O trabalho do professor em diversas 

aprendizagem de Química. Materiais instrucionais para o Ensino de Química. Experimentação e Ensino de 

Química. Avaliação do Ensino de Química e construção de instrumentos de avaliação. As concepçõ

alternativas de estudantes como subsídios para o planejamento de aulas de ciências e química.

Bibliografia Básica: 

• LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. 

Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos. Vol. 1,2 e 3. Brasília: 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br. 

. Ministério da Educação. Coleção Trabalhando com a educação de jovens e adultos. Brasília: 

MEC, 2004. (Cadernos 1 a 5). Disponível em: http://portal.mec.gov.br. 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000. 

Nacionais para a educação de jovens e Adultos

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf>. 

BRASIL, Ministério da Educação. PROEJA - Documento Base. Brasília: MEC, SETEC, 2007. Disponível em: 

As práticas educativas dirigidas aos adultos: a educação permanente. In: ______. Psicologia

Educação. Porto Alegre: ARTMED, 1999. 

Educação como prática de liberdade. 23.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

gogia do oprimido. 41.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

Ensinar Adultos – Trabalho e Pedagogia. Lisboa: Porto Editora, 1995.

SILVA, A. C.; BARACHO, M. das G. (Orgs.). Formação de educadores para o PROEJA: intervir para

. Natal, RN: Ed. do CEFET, 2007. 

Disponibilidade para a aprendizagem e sentido da aprendizagem. In: COLL, C.etall. O

vismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1999. 

Período: 3º   

Instrumentação para o Ensino de Química  

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 68 h

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

O trabalho do professor em diversas modalidades didáticas. Atividades para o aperfeiçoamento da 

gem de Química. Materiais instrucionais para o Ensino de Química. Experimentação e Ensino de 

liação do Ensino de Química e construção de instrumentos de avaliação. As concepçõ

dantes como subsídios para o planejamento de aulas de ciências e química.

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas.

. Vol. 1,2 e 3. Brasília: MEC, 2002. 

. Coleção Trabalhando com a educação de jovens e adultos. Brasília: 

lução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a educação de jovens e Adultos.Disponível em: 

, SETEC, 2007. Disponível em: 

. In: ______. Psicologia da 

de Janeiro: Paz e Terra, 1999. ______. Peda-

. Lisboa: Porto Editora, 1995. 

o PROEJA: intervir para inte-

. In: COLL, C.etall. O construti-

Carga Horária Prática: 68 h 

Carga Horária Total: 68 h 

modalidades didáticas. Atividades para o aperfeiçoamento da 

gem de Química. Materiais instrucionais para o Ensino de Química. Experimentação e Ensino de 

liação do Ensino de Química e construção de instrumentos de avaliação. As concepções 

dantes como subsídios para o planejamento de aulas de ciências e química. 

Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. 8. ed. São Paulo: EPU, 



 

 

1981. 99 p.  

• ROSA, M. I. Investigação e ensino:

cias. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2004. 184 p. 

• SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. 

(RS): Ed. UNIJUÍ, 2000. 144 p.  

Bibliografia Complementar: 

• BRASIL. Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

• GALIAZZI, M. C.; GONÇALVES, F. P. 

ciatura em Química. Química Nova

• GIORDAN, M. O papel da experimentação no Ensino de Química.

1999.  

• ROMANELLI, L. I.; JUSTI. R. S. Aprendendo Química.

• SOARES, M. H. F. B.; CAVALHEIRO, E. T. G. 

mica. Química Nova na Escola, São Paulo 

 

Nome da disciplina: Oficina de Informática Aplicada ao Ensino de Química 

Código: PCC-203 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Informática como ferramenta de ensino de Química. 

excel, power point, bem como o uso da pesquisa via INTERNET

Linux. Editor de documentos Latex. 

moléculas, figuras,  equações químicas, gráficos, tabelas e aparelhagens com vidrarias, bem como a 

visualização de moléculas em 3D aplicados ao ensino da química.

Bibliografia Básica: 

• MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P.A. 

• SHAY, W.A. Sistemas operacionais. 

• TANENBAUM, A.S. Sistemas Operacionais Modernos.

Bibliografia Complementar: 

• KANAAN, J.C. Informática global: tudo que você precisa saber sobre informática. 

e ensino: articulações e possibilidades na formação de professores de ciê

. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2004. 184 p.  

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: Compromisso com a cidadania.

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio - PNLEM. Brasília, MEC, 2006. 

GALIAZZI, M. C.; GONÇALVES, F. P. A Natureza pedagógica da Experimentação: uma pesquisa na Lice

Química Nova, 27, (2), 326-331, 2004.  

O papel da experimentação no Ensino de Química. Química Nova

Aprendendo Química. 2. ed. Ijuí (RS): Ed. UNIJUÍ, 1998. 152 p. 

SOARES, M. H. F. B.; CAVALHEIRO, E. T. G. O Ludo como um Jogo para Discutir Conceitos em Termoqu

, São Paulo - SP, v. 22, p. 27-31, 2006.  

Período: 3º   

Informática Aplicada ao Ensino de Química  

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 68 h

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

Informática como ferramenta de ensino de Química. Utilização de programas computacionais básicos: 

, bem como o uso da pesquisa via INTERNET aplicados ao ensino da química. 

nux. Editor de documentos Latex. O uso do programa ChemSketch e Chemdraw 

moléculas, figuras,  equações químicas, gráficos, tabelas e aparelhagens com vidrarias, bem como a 

culas em 3D aplicados ao ensino da química. 

BENINI FILHO, P.A. Informática: conceitos e aplicações. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 2010. 

Sistemas operacionais. São Paulo (SP): Makron Books, 1996. 

Sistemas Operacionais Modernos. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1992.

Informática global: tudo que você precisa saber sobre informática. 

 

Química 
Licenciatura 

68  

articulações e possibilidades na formação de professores de ciên-

Educação em Química: Compromisso com a cidadania. 3. ed. Ijuí 

Brasília, MEC, 2006.  

A Natureza pedagógica da Experimentação: uma pesquisa na Licen-

Química Nova, n.10, p. 43-49, nov. 

: Ed. UNIJUÍ, 1998. 152 p.  

O Ludo como um Jogo para Discutir Conceitos em Termoquí-

Carga Horária Prática: 68 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Utilização de programas computacionais básicos: word, 

aplicados ao ensino da química. Ambiente 

e Chemdraw para o desenho de 

moléculas, figuras,  equações químicas, gráficos, tabelas e aparelhagens com vidrarias, bem como a 

. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 2010.  

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1992. 

Informática global: tudo que você precisa saber sobre informática. São Paulo (SP): 
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Pioneira, 1998. 

• KATORI, R.; SIHN, L.M.N. AutoCad 2010: desenhando em 2D.

• LEVINE, D.M.; BERENSON, M.L.; DAVID, S. 

de Janeiro (RJ): LTC, 1998. 

• MANZANO, J.A.N.G. Br Office Org 2.0: guia prático de aplicações.

• MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P.A. 

• VELLOSO, F.C. Informática: Conceitos Básicos.

 

Nome da disciplina: Química Orgânica I 

Código: QUI-208 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Alcanos e ciclanos – análise conformacional. Estereoquímica. Reações iônicas: substituição e eliminação. E

tudo de alcenos e alcinos. Estudo dos compostos aromáticos.

Bibliografia Básica: 

• MCMURRY, J. Química Orgânica. 7. ed. 

• SOLOMONS, G.T.W.; FRYHLE, C.B. 

• BRUICE, P.Y.; Química Orgânica. 

Bibliografia Complementar: 

• ALLINGER, N.L. et al. Química Orgânica

• BARBOSA, L.C.A. Introdução à Química Orgânica. 

• MORRISON, R.T.; BOYD, R.N. Química Orgânica.

• VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. 

okman, 2004. 

• CONSTANTINO, M.G. Química Orgânica 1: curso básico universitário.

 

Nome da disciplina: Física Geral e Experimental II

Código: EXA-204 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

AutoCad 2010: desenhando em 2D. São Paulo (SP): SENAC, 2009. 

LEVINE, D.M.; BERENSON, M.L.; DAVID, S. Estatística: teórica e aplicações, usando Microsoft Excel.

Br Office Org 2.0: guia prático de aplicações. São Paulo (SP): Érica, 2006.

MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P.A. Informática: Conceitos e Aplicações. São Paulo (SP): Érica, 2005.

Informática: Conceitos Básicos. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1999.

Período: 4º   

Química Orgânica I  

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

análise conformacional. Estereoquímica. Reações iônicas: substituição e eliminação. E

tudo de alcenos e alcinos. Estudo dos compostos aromáticos. 

. 7. ed. São Paulo (SP): Thomson Learning, 2012. v. 1.

SOLOMONS, G.T.W.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2012. v. 1.

. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2006. v. 1. 

Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1976. 

Introdução à Química Orgânica. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 2009.

Química Orgânica. 13. ed. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 1992.

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica: Estrutura e Função. 4. ed. Porto

Química Orgânica 1: curso básico universitário. Rio de Janeiro 

Período: 4º   

Física Geral e Experimental II 

Carga Horária Teórica: 51 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

São Paulo (SP): SENAC, 2009.  

tatística: teórica e aplicações, usando Microsoft Excel. Rio 

São Paulo (SP): Érica, 2006. 

Paulo (SP): Érica, 2005. 

4. ed. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1999. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

análise conformacional. Estereoquímica. Reações iônicas: substituição e eliminação. Es-

São Paulo (SP): Thomson Learning, 2012. v. 1. 

. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2012. v. 1. 

 

Hall, 2009. 

Hall, 1992. 

4. ed. Porto Alegre (RS): Bo-

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. v. 1. 

Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 68 h 



 

 

Ementa: 

Fluídos. Oscilações e ondas. Calorimetria. Eletrostática. Eletrodinâmica. Eletromagnetismo.

Bibliografia Básica: 

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2006. v.2.

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER

2008. v.1. 

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos da Física: eletromagnetismo.

2009.  

• HEWITT,P.G. Física Conceitual. 9.ed.

• TIPLER,P. A.; MOSCA, G. Física. 6

Bibliografia Complementar: 

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos da Física: eletromagnetismo.

2009. 

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. 

1996. v.1. 

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. 

Janeiro (RJ): LTC, 2009. 

• HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. 

Janeiro (RJ): LTC, 1995. 

• HERIES, C.E. et al. Problemas experimentais em física.

 

Nome da disciplina: Álgebra Linear  

Código: EXA-205 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Álgebra Matricial, Resolução de Sistemas 

Lineares. 

Bibliografia Básica: 

• KOLMAN, B.; HILL, D. R. Introdução à álgebra linear com aplicações

. Calorimetria. Eletrostática. Eletrodinâmica. Eletromagnetismo.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica

v.2. 

WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica.8.ed. Rio de Janeiro

Fundamentos da Física: eletromagnetismo. 8. ed. Rio de Janeiro 

9.ed. Porto Alegre (RS). Bookman, 2002. 

6. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2009. v.2. 

Fundamentos da Física: eletromagnetismo. 8. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: ótica e física moderna. 

NICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: ótica e física moderna.

Problemas experimentais em física. 4. ed. Campinas (SP): Unicamp, 1993.

Período: 4º   

 

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 

istemas Lineares, Álgebra e Espaço Vetorial, Transformações e Funcionais 

Introdução à álgebra linear com aplicações. 8. ed. Rio de Janeiro 
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. Calorimetria. Eletrostática. Eletrodinâmica. Eletromagnetismo. 

Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 7. ed. 

d. Rio de Janeiro (RJ):LTC, 

ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 

ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 

4. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 

Fundamentos de Física: ótica e física moderna. 8. ed. Rio de 

Fundamentos de física: ótica e física moderna. 4. ed. Rio de 

4. ed. Campinas (SP): Unicamp, 1993. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

Transformações e Funcionais 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2006. 
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• LIMA, E. L. Álgebra linear. 8. ed. Rio de Janeiro

• TEIXEIRA, R. C. Álgebra linear: exercícios e soluções.

• BOLDRINI, J. L.et al.Álgebra linear

Bibliografia Complementar: 

• BUENO, H. P. Álgebra linear. Rio de Janeiro 

• CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H.; COSTA, R. C. F. 

1990. 

• GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções

superfície. 2. ed. São Paulo (SP): Pea

• LIMA, E. L. Álgebra linear. 8. ed. Rio de Janeiro 

• STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P.  Álgebra

 

Nome da disciplina: Metodologia do Ensino de Química I 

Código: ENQ-201 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

O método de produção do conhecimento em Química e

aprendizagem e o método de ensino. Abordagem tradicional e propostas alternativas no ensino de Química: 

pressupostos teóricos e aspectos metodológicos. Documentos oficiais nos materiais pedagógicos utiliza

ensino de química e o seu uso na sala de aula.

Bibliografia Básica: 

• ECHEVERRIA, A.; ZANON, B.L. (org). 

curriculares. Ijuí (RS): Editora Unijuí, 2010.

• MALDANER, O.A. A Formação Inicial e Continuada de Professores de Química. 

res/pesquisadores. Ijuí (RS): Editora Unijuí, 2000.

• MENEGOLLA, M.; SANT´ANNA, M.I. 

(RJ): Vozes, 2003. 

• MOREIRA, M.A. Teorias de Aprendizagem.

Bibliografia Complementar: 

• Artigos e Textos Publicados na Revista Química Nova na Escola

. 8. ed. Rio de Janeiro(RJ): IMPA, 2009. 

: exercícios e soluções. Rio de Janeiro(RJ): IMPA, 2010.

Álgebra linear. 3. ed. São Paulo (SP): Harbra, 1986. 

Rio de Janeiro (RJ): SBM, 2006. 

CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H.; COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e Aplicações. 6. ed. São Paulo 

funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais

São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2007.  

. 8. ed. Rio de Janeiro (RJ): IMPA, 2009. 

Álgebra linear. São Paulo (SP): Pearson Makron Books, 1987.

Período: 4º   

Metodologia do Ensino de Química I  

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

O método de produção do conhecimento em Química e sua relação com o método de ensino. As teorias de 

aprendizagem e o método de ensino. Abordagem tradicional e propostas alternativas no ensino de Química: 

pressupostos teóricos e aspectos metodológicos. Documentos oficiais nos materiais pedagógicos utiliza

ensino de química e o seu uso na sala de aula. 

ECHEVERRIA, A.; ZANON, B.L. (org). Formação Superior em Química no Brasil -

Ijuí (RS): Editora Unijuí, 2010. 

A Formação Inicial e Continuada de Professores de Química. 

res/pesquisadores. Ijuí (RS): Editora Unijuí, 2000. 

MENEGOLLA, M.; SANT´ANNA, M.I. Por que planejar? Como Planejar? Currículo

de Aprendizagem. São Paulo (SP): EPU: 1999. 

Artigos e Textos Publicados na Revista Química Nova na Escola. 

: IMPA, 2010. 

. 6. ed. São Paulo (SP): Atual, 

integrais curvilíneas e de 

São Paulo (SP): Pearson Makron Books, 1987.  

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

sua relação com o método de ensino. As teorias de 

aprendizagem e o método de ensino. Abordagem tradicional e propostas alternativas no ensino de Química: 

pressupostos teóricos e aspectos metodológicos. Documentos oficiais nos materiais pedagógicos utilizados no 

 Práticas e Fundamentos 

A Formação Inicial e Continuada de Professores de Química. Professo-

Currículo-Área- Aula. Petrópolis 



 

 

• BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro

nível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394

• ROSA, M.I.P.; ROSSI, A. V. (orgs.). 

nas (SP): Átomo, 2008; 

• SACRISTAN, J. G.; PÉREZ-GÓMEZ, A. I. 

1998; 

• SANTOS, B. de S. Um discurso sobre as ciências.

• SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. 

(RS): Editora Unijuí, 2003. 

 

Nome da disciplina: Didática  

Código: EDU-204 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Dimensionamento do conceito de didática e sua construção histórico

didática para formação do professor. Elementos da prática pedagógica escolar: escola/sociedade, conte

do/forma, professor/aluno, ensino/pesquisa, teoria/prática, ensino/aprendizagem. A organização do trabalho 

docente: planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem tendo em vista a 

atuação profissional dos alunos de Licenciatura em Quí

Bibliografia Básica: 

• CASTRO, A.D.; CARVALHO, A.M.P. 

Paulo (SP): Cengage Learning, 2001.

• PILETTI, C. Didática geral. São Paulo (SP): Ática, 2010.

• PIMENTA, S.G. Didática e formação de 

São Paulo (SP): Cortez, 2011. 

• VEIGA, I.P.A.; LOPES, A.O.; CASTANHO, M.E. 

2011. 

Bibliografia Complementar: 

• BROUSSEAU, G. Introdução ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino.

Paulo (SP): Ática, 2008. 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394. Acesso em 12/10/201

ROSA, M.I.P.; ROSSI, A. V. (orgs.). Educação Química no Brasil: memórias, políticas e tendências

GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre (RS): Artmed, 

Um discurso sobre as ciências. Porto (Portugal): Afrontamentos, 2002.

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: Compromisso com a Cidadania. 

Período: 4º   

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática:

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 

Dimensionamento do conceito de didática e sua construção histórico-cultural. A relação e as contribuições da 

didática para formação do professor. Elementos da prática pedagógica escolar: escola/sociedade, conte

ensino/pesquisa, teoria/prática, ensino/aprendizagem. A organização do trabalho 

docente: planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem tendo em vista a 

atuação profissional dos alunos de Licenciatura em Química. 

CASTRO, A.D.; CARVALHO, A.M.P. Ensinar a ensinar: didática para escola fundamental e média.

Paulo (SP): Cengage Learning, 2001. 

São Paulo (SP): Ática, 2010. 

Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal.

VEIGA, I.P.A.; LOPES, A.O.; CASTANHO, M.E. Didática: o ensino e suas relações.

ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino.
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Dispo-

/2017.  

Educação Química no Brasil: memórias, políticas e tendências. Campi-

Porto Alegre (RS): Artmed, 

Porto (Portugal): Afrontamentos, 2002. 

misso com a Cidadania. 3.ed. Ijuí 

Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

cultural. A relação e as contribuições da 

didática para formação do professor. Elementos da prática pedagógica escolar: escola/sociedade, conteú-

ensino/pesquisa, teoria/prática, ensino/aprendizagem. A organização do trabalho 

docente: planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem tendo em vista a 

Ensinar a ensinar: didática para escola fundamental e média. São 

professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal. 

Didática: o ensino e suas relações. Campinas (SP): Papirus, 

ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino. São 
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• CANDAU, V.M. A didática em questão.

• CANDAU, V.M. Rumo a uma nova didática. 

• LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo (SP): Cortez, 1994.

• LOLLINI, P. Didática e computador: quando e como a informática na escola.

• VEIGA, I.P.A.; LOPES, A.O. Repensando a didática.

 

Nome da disciplina: Oficina de Prática Pedagógica de Química Analítica 

Código: PCC-204 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Prática Pedagógica de Química Analítica. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros

cionados ao ensino de química e educação ambiental. 

docente. Produção de material didático relacionados à Quí

Bibliografia Básica: 

• BACCAN, N. et al. Química analítica

• Revista Química Nova na Escola

• SKOOG, D. A. et al. Fundamentos

Bibliografia Complementar: 

• LEITE, F. Práticas de Química Analítica.

• MÓL, G. de S. e SANTOS, W.L.P. dos (Coords.); CASTRO, E.N.F de; SILVA, G. de S.; MATSUNAGA, R.T. ; 

SILVA, R.R. da; FARIAS, S.B.; SANTOS, S.M. de O. e DIB, S.M.F. 

Geração, 2010. v. 1, 2 e 3.  

• OTTO, A. O. Química Analítica Quantitativa.

• PERUZZO, F. M, CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano

v.2. 

• VOGEL, A. I. Análise química quantitativa.

 

Nome da disciplina: Química Orgânica II

Código: QUI-209 Carga Horária Teórica:

A didática em questão. 28. ed. Rio de Janeiro (RJ): Vozes, 2008. 

Rumo a uma nova didática. Petrópolis (RJ): Vozes, 1988. 

São Paulo (SP): Cortez, 1994. 

Didática e computador: quando e como a informática na escola. São Paulo (SP): Loyola, 1991.

Repensando a didática. Campinas (SP): Papirus, 2011. 

Período: 4º   

Prática Pedagógica de Química Analítica  

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 68 h

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

Química Analítica. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros

cionados ao ensino de química e educação ambiental. Discussão sobre o papel da química analítica na prática 

docente. Produção de material didático relacionados à Química Analítica. 

analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo (SP)

Revista Química Nova na Escola. 

Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo (SP): Cengage 

Práticas de Química Analítica. 3. ed. Campinas (SP): Átomo e Alínea, 2008. 

MÓL, G. de S. e SANTOS, W.L.P. dos (Coords.); CASTRO, E.N.F de; SILVA, G. de S.; MATSUNAGA, R.T. ; 

SILVA, R.R. da; FARIAS, S.B.; SANTOS, S.M. de O. e DIB, S.M.F. Química Cidadã. 1. ed. São Paulo 

Analítica Quantitativa. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC. 1982. v.1.

Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo (SP): Moderna, 2006. 

Análise química quantitativa. Rio de Janeiro (RJ): LTC. 1992. 

Período: 5º   

Química Orgânica II 

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

São Paulo (SP): Loyola, 1991. 

 

Carga Horária Prática: 68 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Química Analítica. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros-texto rela-

Discussão sobre o papel da química analítica na prática 

(SP): Blücher, 2001.  

: Cengage Learning, 2008. 

: Átomo e Alínea, 2008.  

MÓL, G. de S. e SANTOS, W.L.P. dos (Coords.); CASTRO, E.N.F de; SILVA, G. de S.; MATSUNAGA, R.T. ; 

. 1. ed. São Paulo (SP): Nova 

: LTC. 1982. v.1. 

. 4. ed. São Paulo (SP): Moderna, 2006. 

Carga Horária Prática: -- 



 

 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Reações radicalares. Estudo de alcoóis e éteres. Estudo de aldeídos e cetonas. Estudo dos ácidos carboxílicos e 

seus derivados. 

Bibliografia Básica: 

• MCMURRY, J. Química Orgânica. 7. ed. 

• SOLOMONS, G.T.W.; FRYHLE, C.B. 

• BRUICE, P.Y.; Química Orgânica. 

Bibliografia Complementar: 

• ALLINGER, N.L. et al. Química Orgânica

• BARBOSA, L.C.A. Introdução à Química Orgânica. 

• MORRISON, R.T.; BOYD, R.N. Química Orgânica.

• VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. 

okman, 2004. 

• CONSTANTINO, M.G. Química Orgânica 1: curso básico universitário.

 

Nome da disciplina: Química Orgânica 

Código: QUI-210 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 34 h

Ementa: 

Normas de segurança em laboratório de química orgânica. Identificação de compostos orgânicos por técnicas 

não espectroscópicas. Técnicas de separação e 

carbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados. Síntese de compostos orgânicos.

Bibliografia Básica: 

• MANO, Eloisa Biasotto; SEABRA, Affonso P.

Blucher, c1987. 245, [1] p. ISBN 9788521202202.

• ZUBRICK, James W. Manual de sobrevivência no laboratório de química orgânica.

RJ: LTC, 2013. 262 p ISBN 8521614403.

• COSTA NETO, C. Análise Orgânica 

Rio de Janeiro (RJ): Ed. UFRJ, 2004. v. 1.

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total:

alcoóis e éteres. Estudo de aldeídos e cetonas. Estudo dos ácidos carboxílicos e 

. 7. ed. São Paulo (SP): Thomson Learning, 2012. v. 2.

SOLOMONS, G.T.W.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2012. v. 2.

. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2006. v. 2. 

Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1976. 

Introdução à Química Orgânica. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 2009.

Química Orgânica. 13. ed. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 1992.

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica: Estrutura e Função. 4. ed. Porto

Química Orgânica 1: curso básico universitário. Rio de Janeiro 

Período: 5º   

Química Orgânica Experimental  

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 34 h

Normas de segurança em laboratório de química orgânica. Identificação de compostos orgânicos por técnicas 

não espectroscópicas. Técnicas de separação e purificação de compostos orgânicos. Reações típicas de hidr

carbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados. Síntese de compostos orgânicos.

MANO, Eloisa Biasotto; SEABRA, Affonso P. Práticas de química orgânica. 3. ed. São Paulo, SP: Edgard 

Blucher, c1987. 245, [1] p. ISBN 9788521202202. 

Manual de sobrevivência no laboratório de química orgânica.

RJ: LTC, 2013. 262 p ISBN 8521614403. 

Análise Orgânica – métodos e procedimentos para caracterização de organoquímicos.

Rio de Janeiro (RJ): Ed. UFRJ, 2004. v. 1. 
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Carga Horária Total: 34 h 

alcoóis e éteres. Estudo de aldeídos e cetonas. Estudo dos ácidos carboxílicos e 

São Paulo (SP): Thomson Learning, 2012. v. 2. 

de Janeiro (RJ): LTC, 2012. v. 2. 

 

Hall, 2009. 

Hall, 1992. 

4. ed. Porto Alegre (RS): Bo-

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008.  

Carga Horária Prática: 34 h 

Carga Horária Total: 34 h 

Normas de segurança em laboratório de química orgânica. Identificação de compostos orgânicos por técnicas 

purificação de compostos orgânicos. Reações típicas de hidro-

carbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados. Síntese de compostos orgânicos. 

3. ed. São Paulo, SP: Edgard 

Manual de sobrevivência no laboratório de química orgânica. 6. ed. Rio de Janeiro, 

métodos e procedimentos para caracterização de organoquímicos. 
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Bibliografia Complementar: 

• ALLINGER, N.L. et al. Química Orgânica

• BARBOSA, L.C.A. Introdução à Química Orgânica. 

• MORRISON, R.T.; BOYD, R.N. Química Orgânica.

• VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. 

okman, 2004. 

• CONSTANTINO, M.G. Química Orgânica 1: curso básico universitário.

 

Nome da disciplina: Físico-Química I 

Código: QUI-211 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Estudo dos gases e a lei zero da termodinâmica. 1ª, 2ª e 3ª leis da termodinâmica. Espontaneidade e equil

brio químico. 

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química

• BALL, D.W. Físico-Química. 1. ed. São Paulo: Thomson Learning (SP), 2005. v 1.

• CASTELLAN, G. Fundamentos de Físico

• MOORE, W. J. Físico-Química. 4. 

Bibliografia Complementar: 

• ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química: Fundamentos. 

• ATKINS, P.; PAULA, J.; FRIEDMAN, R. 

físico-química. São Paulo (SP): LTC, 2011. v. 1

• ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012. 

• BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLIM, J. R.; 

Janeiro (RJ): LTC, 2002. v. 1 e 2. 

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

 

Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1976. 

Introdução à Química Orgânica. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 2009.

Química Orgânica. 13. ed. São Paulo (SP): Prentice-Hall, 1992.

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica: Estrutura e Função. 4. ed. Porto

Química Orgânica 1: curso básico universitário. Rio de Janeiro 

Período: 5º 

 

Carga Horária Teórica: 51 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 

Estudo dos gases e a lei zero da termodinâmica. 1ª, 2ª e 3ª leis da termodinâmica. Espontaneidade e equil

Química. 8. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. v. 1 

1. ed. São Paulo: Thomson Learning (SP), 2005. v 1. 

Fundamentos de Físico-Química. 1. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1986.

. 4. ed. São Paulo (SP): Blücher, 1976. v. 1. 

Química: Fundamentos. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011.

ATKINS, P.; PAULA, J.; FRIEDMAN, R. Quanta, matéria e mudança: uma abordagem molecular para a 

São Paulo (SP): LTC, 2011. v. 1-2. 

Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.  

BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLIM, J. R.; Química – a matéria e suas transformações

 

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

Hall, 2009. 

Hall, 1992. 

4. ed. Porto Alegre (RS): Bo-

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. 

Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Estudo dos gases e a lei zero da termodinâmica. 1ª, 2ª e 3ª leis da termodinâmica. Espontaneidade e equilí-

: LTC, 1986. 

5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

: uma abordagem molecular para a 

questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

transformações. 3. ed. Rio de 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 



 

 

Nome da disciplina: Estatística Básica

Código: EXA-206 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Estatística descritiva. Conjuntos e probabilidade. Variáveis 

de teoria da amostragem. Teoria da 

de conceitos estatísticos utilizando Excel

Bibliografia Básica: 

• BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 

• FERREIRA, D.F. Estatística Básica.

• MOORE, D. A estatística básica e sua prática. 

Bibliografia Complementar: 

• BUSSAB, W.O., MORETTIN, P.A. Est

• FONSECA, J. S. Curso de estatística.

• GOMES, F.P. Curso de estatística experimental.

• JAMES, B. R. Probabilidade: um curso em nível 

• LEVINE, D.M.; BERENSON, M.L.; DAVID, S. 

de Janeiro (RJ): LTC, 1998. 

• MEYER, P.L. Probabilidade: aplicações à estatística. 

• RIBEIRO JÚNIOR, J.I. Análises Estatísticas no EXCEL:

 

Nome da disciplina: Metodologia do Ensino de Química II

Código: ENQ-202 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Indissociabilidade entre teoria e prática e a atividade docente. Observação e reflexão sobre a prática de ens

no de Química no nível básico, no contexto da formação do cidadão. Regência de ensino com exercício de 

todas as funções inerentes ao professor de Química no nível básico. Análise reflexiva e vivencial de problemas 

atinentes ao ensino da Química e das possibilidades de supe

Período: 5º   

Estatística Básica 

Carga Horária Teórica: 51 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

robabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuições de

da estimação. Teste de hipóteses. Regressão linear e 

Excel. 

Estatística Básica. 6. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2010.

ásica. Lavras (MG): UFLA, 2005. 

A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2000. 

Estatística Básica. 4. ed. São Paulo (SP): Atual, 1987. 

Curso de estatística. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1996. 

Curso de estatística experimental. Piracicaba (SP): FEALQ, 2009. 

Probabilidade: um curso em nível intermediário. 3. ed. Rio de Janeiro

LEVINE, D.M.; BERENSON, M.L.; DAVID, S. Estatística: teórica e aplicações, usando Microsoft Excel.

Probabilidade: aplicações à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1998.

Análises Estatísticas no EXCEL: guia prático. Viçosa (MG): Ed

Período: 5º   

Metodologia do Ensino de Química II 

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

Indissociabilidade entre teoria e prática e a atividade docente. Observação e reflexão sobre a prática de ens

nível básico, no contexto da formação do cidadão. Regência de ensino com exercício de 

todas as funções inerentes ao professor de Química no nível básico. Análise reflexiva e vivencial de problemas 

atinentes ao ensino da Química e das possibilidades de superação e inovação. 
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Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Distribuições de probabilidade. Noções 

near e correlação. Aplicações 

: Saraiva, 2010. 

: Atual, 1987.  

3. ed. Rio de Janeiro (RJ): IMPA, 2010.  

Estatística: teórica e aplicações, usando Microsoft Excel. Rio 

: LTC, 1998. 

EdUFV, 2004. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

Indissociabilidade entre teoria e prática e a atividade docente. Observação e reflexão sobre a prática de ensi-

nível básico, no contexto da formação do cidadão. Regência de ensino com exercício de 

todas as funções inerentes ao professor de Química no nível básico. Análise reflexiva e vivencial de problemas 
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Bibliografia Básica: 

• Brasil, Ministério da Educação, Secretária de Educação Média e Tecnológica. 

cionais: ensino médio./ Ministério da Educação. Secretaria de Média e Tecnológica. 

da Educação, 1999. 

• Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias

sília: MEC; SEMTEC, 2002. 

• FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa.

(SP): Paz e Terra, 1996. 

• MORALES, P. A relação professor

São Paulo (SP): Loyola. 1999. 

• VIANNA, H. M. Pesquisa em Educação: a observação.

Bibliografia Complementar: 

• MELLO, I. C. O ensino de Química em Ambientes Virtuais. 

• MALDANER, O.A.; SANTOS, W.L.P. 

• RICARDO, C.E. Educação CTSA: Obstáculos e possibilidades para sua 

escolar. Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/160/113 

acesso em 22/06/2012. 

• SANTOS, O.W.; MORTIMER, F.E.

Tecnologia – Sociedade) 

http://150.164.116.248/seer/index.php/ensaio/article/viewFile/21/52 acesso em 22/06/2012.

• SOARES, M.H.F. Jogos para o ensino de Química: teoria, métodos e aplicações. 

2008. 

 

Nome da disciplina: Psicologia da Educação

Código: EDU-205 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

A Psicologia como ciência, a psicologia da Educação e seu papel na formação do professor

concepções teóricas da Psicologia sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem humana e suas 

implicações pedagógicas. Dificuldades de aprendizagem.

Brasil, Ministério da Educação, Secretária de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares n

./ Ministério da Educação. Secretaria de Média e Tecnológica. 

Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias./Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa.

A relação professor-aluno, o que é, como se faz. Tradutor Gilmar Saint'Clair Ribeiro. 5. ed. 

Pesquisa em Educação: a observação. Brasília (DF): Plano Editora, 2003.

O ensino de Química em Ambientes Virtuais. Cuiabá (MT): EdUFMT. 2009.

MALDANER, O.A.; SANTOS, W.L.P. Ensino de Química em Foco, Ijuí (RS): Unijuí, 2011.

Educação CTSA: Obstáculos e possibilidades para sua implementação no contexto 

Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/160/113 

SANTOS, O.W.; MORTIMER, F.E. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C

 no contexto da educação brasileira.

http://150.164.116.248/seer/index.php/ensaio/article/viewFile/21/52 acesso em 22/06/2012.

Jogos para o ensino de Química: teoria, métodos e aplicações. 

Período: 5º   

Psicologia da Educação 

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

psicologia da Educação e seu papel na formação do professor

ções teóricas da Psicologia sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem humana e suas 

ções pedagógicas. Dificuldades de aprendizagem. 

Parâmetros curriculares na-

./ Ministério da Educação. Secretaria de Média e Tecnológica. - Brasília: Ministério 

./Secretaria de Educação Média e Tecnológica - Bra-

Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo 

Tradutor Gilmar Saint'Clair Ribeiro. 5. ed. 

Brasília (DF): Plano Editora, 2003. 

Cuiabá (MT): EdUFMT. 2009. 

Ijuí (RS): Unijuí, 2011. 

implementação no contexto 

Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/160/113 

Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – 

brasileira. Disponível em: 

http://150.164.116.248/seer/index.php/ensaio/article/viewFile/21/52 acesso em 22/06/2012. 

Jogos para o ensino de Química: teoria, métodos e aplicações. Guarapari (ES): Ex Libris. 

Prática: -- 

Total: 68 h 

psicologia da Educação e seu papel na formação do professor. Principais 

ções teóricas da Psicologia sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem humana e suas 



 

 

Bibliografia Básica: 

• AQUERO, R. Vygotsky e a aprendizagem escolar.

• COLL C, Marchersi A, Palacios J. 

Alegre: Artmed, 2004.  

• COLL C. Desenvolvimento psicológico e educação

peciais. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004

• BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. de. L. T. 

São Paulo: Saraiva: 1997. 

• PIAGET J. Seis estudos de psicologia

• OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento 

Paulo: Scipione, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

• BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: 

dicas Sul Ltda, 1999. 

• BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M.; FURTADO, O. (orgs.). 

crítica em psicologia. São Paulo: Cortez, 2001.

• CARRARA, K. (org.). Introdução à Psicologia da Educação

• CAMPOS, DMS. Psicologia da aprendizagem

• CASTORINA, J. A. et al. Piaget – Vygotsky:

• CATANIA, C. Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed Editora, 1999. 

• GOLEMAN, D. Inteligência emocional

• Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e Grupo Interinstitucional Queixa Escolar. 

Crianças e Adolescentes – Conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos. 

SÃO PAULO: CASA DO PSICÓLOGO, 2010. 

• DAVIS C, Oliveira Z. Psicologia na Educação

• FRANCISCO FILHO, G. A Psicologia no Contexto Educacional.

• FERRAZ, J.S. Noções de Psicologia da Criança com Aplicações Educativas

• GARDNER, H. Estruturas da mente

cas,1999. 

• OLIVEIRA, M. K.; SOUZA, D.T.R.; RÊGO, T.C. (orgs.). 

porânea. São Paulo: Moderna. 2002 

Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

COLL C, Marchersi A, Palacios J. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva.

psicológico e educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades e

d. Porto Alegre: Artmed, 2004 

BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. de. L. T. Psicologia: uma introdução ao estudo da 

estudos de psicologia. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2012.

aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio

Compreender o behaviorismo: ciência, comportamento e cultura.

BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M.; FURTADO, O. (orgs.). Psicologia sócio-histórica: 

São Paulo: Cortez, 2001. 

Introdução à Psicologia da Educação: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004.

Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 1971. 

Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo:Á

Porto Alegre: Artmed Editora, 1999.  

Inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e Grupo Interinstitucional Queixa Escolar. 

Conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos. 

SÃO PAULO: CASA DO PSICÓLOGO, 2010.  

Psicologia na Educação. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1994. 

A Psicologia no Contexto Educacional. Campinas, SP: Átomo,2005.

Noções de Psicologia da Criança com Aplicações Educativas. 7 Ed. São Paulo: Saraiva, 1965. 

Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Ar

OLIVEIRA, M. K.; SOUZA, D.T.R.; RÊGO, T.C. (orgs.). Psicologia, Educação e as Temáticas da Vida Conte

São Paulo: Moderna. 2002  
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Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

: psicologia evolutiva. Porto 

: transtornos de desenvolvimento e necessidades es-

Psicologia: uma introdução ao estudo da psicologia. 

Universitária, 2012. 

um processo sócio-histórico. 2. ed. São 

ciência, comportamento e cultura. Porto Alegre: Artes Mé-

histórica: uma perspectiva 

São Paulo: Avercamp, 2004. 

São Paulo:Ática, 1998. 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e Grupo Interinstitucional Queixa Escolar. Medicalização de 

Conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos. 

Campinas, SP: Átomo,2005. 

7 Ed. São Paulo: Saraiva, 1965.  

Porto Alegre: Artes Médi-

Psicologia, Educação e as Temáticas da Vida Contem-
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• FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da personalidade

• FREUD, Sigmund. Esboço de Psican

• HILDGARD, E.R. Teorias da Aprendizagem.

• MINGUET, P. A. (Org.). A Construção do conhecimento na educação

• MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem.

• PATTO, M.H.S. O que a história pode dizer sobre a profissão do psicólogo: a relação Psicologia 

ção. In: BOCK, A.M.B. (org). Psicologia e o Compromisso Social

• TELES, Maria Luiza S. O que é psicologia

• WALLON,  H. A evolução psicológica da criança

• MILLER, G.A, Cabral A. Psicologia a Ciência da Vida Mental

• MIRANDA, M.G, Resende A.C. Escritos de psicologia, educação e cultura

• PIAGET, J. Inhelder B. A psicologia da criança

• DORIN, L. Psicologia educacional

• POZO, Juan Ignácio. Aprendizes e mestres: 

ra, 2002.  

• VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente

mento e linguagem. São Paulo. Martins Fontes, 1988.

 

Nome da disciplina: Química Inorgânica I 

Código: QUI-212 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

A origem dos elementos químicos. 

elementos químicos. Estrutura molecular e ligações químicas.

Introdução à teoria de grupo. Principais reações e métodos de identificação quími

principais compostos. Elementos químicos e as questões ambientais.

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012;

• LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 

Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 1986.  

Psicanálise. In Obras Completas. Vol XXIII. Rio de Janeiro:Imago,1972.

Teorias da Aprendizagem. São Paulo: Herder. 1969.  

A Construção do conhecimento na educação. Porto Alegre: Artes Médicas. 1998. 

Teorias de Aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999 

O que a história pode dizer sobre a profissão do psicólogo: a relação Psicologia 

Psicologia e o Compromisso Social. São Paulo: Cortez, 2009.

O que é psicologia. 7. ed. São Paulo, Brasiliense 1994. 

A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

Psicologia a Ciência da Vida Mental. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964. 

Escritos de psicologia, educação e cultura. Goiânia: UCG, 2008. 

A psicologia da criança. 5. ed. Rio de Janeiro: Difel, 2011.  

Psicologia educacional. São Paulo: Ed. Do Brasil, 1978.  

Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed Edit

A formação social da mente. São Paulo. Martins Fontes, 1984.______________. 

. São Paulo. Martins Fontes, 1988. 

Período: 6º   

Química Inorgânica I  

Carga Horária Teórica: 51 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

 Estrutura atômica. Periodicidade química e as 

Estrutura molecular e ligações químicas. Teorias Ácido-Base. 

Principais reações e métodos de identificação química dos elementos e de seus 

Elementos químicos e as questões ambientais. 

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

: Bookman, 2012; 

Química inorgânica não tão concisa. 5. ed. São Paulo (SP): Blücher, 1999;

In Obras Completas. Vol XXIII. Rio de Janeiro:Imago,1972. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 1998.  

O que a história pode dizer sobre a profissão do psicólogo: a relação Psicologia – Educa-

Cortez, 2009. 

São Paulo: Martins Fontes, 2010.  

Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964.  

. Goiânia: UCG, 2008.  

 

Porto Alegre: Artmed Edito-

São Paulo. Martins Fontes, 1984.______________. Pensa-

Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 68 h 

as propriedades gerais dos 

 Reações de oxirredução. 

ca dos elementos e de seus 

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

1999; 



 

 

• SHRIVER, D.F.; ATKINS, P. W. Química Inorgânica

Bibliografia Complementar: 

• BRAATHEN, P. C. Química Geral. 

• BRADY, J.E.; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R.. 

neiro (RJ): LTC, 2002; 

• BRITO, M. A. de. Química inorgânica

• BROWN, T.L. et al. Química - a Ciência Central

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

• MAHAM, B.H; MYERS, R.J. Química, um curso Universitário

• RUSSEL, J.B. Química Geral. 2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1.

 

Nome da disciplina: Físico-Química II

Código: QUI-213 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Equilíbrio de fases em sistemas simples. Diagramas de fases. Misturas simples. Eletroquímica de equilíbrio. 

Cinética química. 

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química

• BALL, D.W. Físico-Química. 1. ed. São Paulo 

• CASTELLAN, G. Fundamentos de Físico

• MOORE, W. J. Físico-Química. 4. ed. São Paulo 

Bibliografia Complementar: 

• ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química: Fundamentos. 

• ATKINS, P.; PAULA, J.; FRIEDMAN, R. 

físico-química. São Paulo (SP): LTC, 2011. v. 1

• ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012. 

Química Inorgânica. 4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2008.

Química Geral. 3. ed. Viçosa (MG): EdUFV, 2011; 

BRADY, J.E.; RUSSEL, J.W.; HOLUM, J.R.. Química – A Matéria e Suas Transformações

inorgânica: compostos de coordenação. Blumenau (SC): Edifurb, 2002;

a Ciência Central. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005.

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

Química, um curso Universitário. São Paulo (SP): Blücher, 1996.

2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1. 

Período: 6º   

Química II 

Carga Horária Teórica: 51 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

Equilíbrio de fases em sistemas simples. Diagramas de fases. Misturas simples. Eletroquímica de equilíbrio. 

Química. 8. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. v. 1 e 2.

1. ed. São Paulo (SP): Thomson Learning, 2005. v. 1 e 2.

Fundamentos de Físico-Química. 1. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1986.

. 4. ed. São Paulo (SP): Blücher, 1976. v. 1 e 2. 

Química: Fundamentos. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011.

ATKINS, P.; PAULA, J.; FRIEDMAN, R. Quanta, matéria e mudança: uma abordagem molecular para a 

São Paulo (SP): LTC, 2011. v. 1-2. 

Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.  
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Bookman, 2008. 

A Matéria e Suas Transformações.  3. ed. Rio de Ja-

Blumenau (SC): Edifurb, 2002; 

São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005. 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 

. São Paulo (SP): Blücher, 1996. 

Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Equilíbrio de fases em sistemas simples. Diagramas de fases. Misturas simples. Eletroquímica de equilíbrio. 

: LTC, 2008. v. 1 e 2. 

: Thomson Learning, 2005. v. 1 e 2. 

: LTC, 1986. 

5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

abordagem molecular para a 

questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 
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• BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLIM, J. R.; 

Janeiro (RJ): LTC, 2002. v. 1 e 2. 

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

 

Nome da disciplina: Química Analítica Instrumental

Código: QUI-214 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Introdução aos métodos instrumentais e aos métodos

atômica. Espectrometria de absorção molecular nas regiões d

Princípios de cromatografia. 

Bibliografia Básica: 

• EWING, G. W. Métodos Instrumentais de Análise 

• HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa.

• HOLLER, F.J.; SKOOG, D.A.; CROUCH, S.R. 

okman, 2009. 

• SKOOG, D. A. et al. Fundamentos

Bibliografia Complementar: 

• ATKINS, P; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012;

• BACCAN, N. et al. Química analítica

• BONATO, P. S.; BRAGA, G. L.; COLLINS, C.H. 

da Unicamp, 2007; 

• LANÇAS, F. M. Cromatografia Líquida Moderna.

• J. MENDHAM, M.A.; R. C. DENNEY; J. D. BARNES. 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

 

 

 

BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLIM, J. R.; Química – a matéria e suas transformações

 

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

Período: 6º   

Química Analítica Instrumental 

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

Introdução aos métodos instrumentais e aos métodos ópticos. Espectrometria de absorção e emissão 

spectrometria de absorção molecular nas regiões do ultravioleta e visível. Métodos eletroanalíticos.

Métodos Instrumentais de Análise Química. São Paulo (SP): Blücher, 2009. v. 1

Análise Química Quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008.

HOLLER, F.J.; SKOOG, D.A.; CROUCH, S.R. Princípios de Análise Instrumental. 6. ed. Porto Alegre (RS): B

Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2008.

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

(RS): Bookman, 2012; 

analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo (SP)

BONATO, P. S.; BRAGA, G. L.; COLLINS, C.H. Fundamentos de Cromatografia. 1. ed. Campinas (SP): Editora 

Cromatografia Líquida Moderna. 1. ed. Campinas (SP): Átomo, 2009;

R. C. DENNEY; J. D. BARNES. M. THOMAS. Vogel: Análise química

a matéria e suas transformações. 3. ed. Rio de 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 

Carga Horária Prática: 34 h 

Carga Horária Total: 68 h 

spectrometria de absorção e emissão 

Métodos eletroanalíticos. 

São Paulo (SP): Blücher, 2009. v. 1-2.  

: LTC, 2008. 

6. ed. Porto Alegre (RS): Bo-

São Paulo (SP): Cengage Learning, 2008. 

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

(SP): Blücher, 2001; 

1. ed. Campinas (SP): Editora 

Átomo, 2009; 

química quantitativa. 6. ed. 



 

 

Nome da disciplina: Oficina de Prática Pedagógica de Química Orgânica 

Código: PCC-205 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Prática Pedagógica de Química Orgânica. 

relacionados à prática docente, ao e

orgânica para alunos com necessidades espe

prática docente. Produção de material didát

simulem aulas de Química Orgânica para alunos do ensino médio.

Bibliografia Básica: 

• BARBOSA, L.C.A. Introdução à Química Orgânica.

• CONSTANTINO, M. G. Química Orgânica: Curso Básico Universitário.

• REIS, MARTHA. Química Orgânica.

Bibliografia Complementar: 

• Artigos da Revista Química Nova na Escola

• HESS, S. Experimentos de Química

• LEAL, M. C. Didática da Química

Dimensão, 2009; 

• SANTOS, W. L. P. dos. Educação em 

juí, 2010; 

• Secretaria de Educação do Estado

(RJ): [s.n.], 1990.  

 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado em Ensino de Química 

Código: EEQ-201 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Bibliografia Básica: 

• BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. 

Paulo (SP): Cengage Learning, 2009.

Período: 6º   

Oficina de Prática Pedagógica de Química Orgânica  

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

Prática Pedagógica de Química Orgânica. Leitura, análise e discussão de artigos científicos 

cionados à prática docente, ao ensino de química, ao ensino de química orgânica

gânica para alunos com necessidades especiais. Discussão sobre a comunicação em público com ênfase na 

Produção de material didático relacionados ao ensino de Química Orgânica. Seminários que 

simulem aulas de Química Orgânica para alunos do ensino médio. 

Introdução à Química Orgânica. 2. ed. São Paulo (SP): Prentice-

Química Orgânica: Curso Básico Universitário. Rio de Janeiro

Química Orgânica. São Paulo (SP): FTD, 2007. 

Química Nova na Escola; 

Química Com Materiais Domésticos. São Paulo (SP): Moderna, 1997;

Química: fundamentos e práticas para o ensino médio. 

Educação em química: compromisso com a cidadania. 4. ed. Ijuí

do Estado do Rio de Janeiro. A educação especial: teoria

Período: 6º   

gio Supervisionado em Ensino de Química I 

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: -- Carga Horária Total:

BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio supervisionado.

Paulo (SP): Cengage Learning, 2009. 
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Carga Horária Prática: 68 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros-texto 

química orgânica e ao ensino de química 

Discussão sobre a comunicação em público com ênfase na 

ico relacionados ao ensino de Química Orgânica. Seminários que 

Hall, 2011. 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. v. 1-3; 

São Paulo (SP): Moderna, 1997; 

a o ensino médio. Belo Horizonte (MG): 

4. ed. Ijuí (RS): Editora Uni-

teoria/prática. Rio de Janeiro 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 200 h  

Manual de orientação: estágio supervisionado. 4. ed. São 



 
 

Química  
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• BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. 

Cengage Learning, 2011. 

• PICONEZ, S.C.B. A prática de ensino e o estágio supervisionado.

Bibliografia Complementar: 

• CAMPOS, C.M. Saberes docentes e autonomia dos professores.

• CASTRO, A.D.; CARVALHO, A.M.P. 

Paulo (DF): Cengage Learning, 2001.

• CAVALCANTE, M.J. CEFAM: uma alternativa pedagógica para formação do professor.

Cortez, 1994. 

• CELANI, M.A.A. Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

transformação da prática docente.

• CELANI, M.A.A. Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

transformação da prática docente. 

• CUNHA, M.I. O bom professor e sua prática.

• FELDMANN, M.G. Formação de professores e escola na contemporaneidade

Senac, 2009. 

• GUIMARÃES, W.S. Formação e profissão do docente: cenários e propostas. 

2009. 

• IMBERNÓN, F. Formação Docente e Profissional: Formar

Paulo (SP): Cortez, 2006. 

• KRONBAUER, S.C.G.; SIMIONATO, M.F. 

Paulo (SP): Paulinas, 2008. 

• Ministério da Educação. O estágio nas Instituições Federais de Educação Tecnológica

SEMTEC, 1994. 

• TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional.

• TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência

interações humanas. 6. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2011.

 

 

 

 

BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Orientação para estágio em licenciatura.

A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. Campinas (SP): Papirus, 2011.

Saberes docentes e autonomia dos professores. 4. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2007.

CASTRO, A.D.; CARVALHO, A.M.P. Ensinar a ensinar: didática para escola fundamental e média.

Paulo (DF): Cengage Learning, 2001. 

CEFAM: uma alternativa pedagógica para formação do professor.

Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

ca docente. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2003. 

Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

transformação da prática docente. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2002. 

O bom professor e sua prática. 4. ed. [S.l.]: Papirus, 1994. 

Formação de professores e escola na contemporaneidade. São Paulo (SP): Editora do 

Formação e profissão do docente: cenários e propostas. Goiânia (GO): Editora da PUC, 

Formação Docente e Profissional: Formar-se para a Mudança e a Incerteza. 

KRONBAUER, S.C.G.; SIMIONATO, M.F. Formação de professores: abordagens contemporâneas. 

O estágio nas Instituições Federais de Educação Tecnológica

Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002.

O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência

6. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2011. 

Orientação para estágio em licenciatura. São Paulo (SP): 

24. ed. Campinas (SP): Papirus, 2011. 

4. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2007. 

Ensinar a ensinar: didática para escola fundamental e média. São 

CEFAM: uma alternativa pedagógica para formação do professor. São Paulo (SP): 

Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

. São Paulo (SP): Editora do 

Goiânia (GO): Editora da PUC, 

se para a Mudança e a Incerteza. 6. ed. São 

Formação de professores: abordagens contemporâneas. São 

O estágio nas Instituições Federais de Educação Tecnológica. Brasília (DF): 

Petrópolis (RJ): Vozes, 2002. 

O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de 



 

 

Nome da disciplina: Química Inorgânica II

Código: QUI-215 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga 

Ementa: 

Estrutura, nomenclatura e estereoquímica de c

metálicos. Mecanismos de reações de complexos metálicos. 

compostos de coordenação. 

Bibliografia Básica: 

• BRITO, M. A. de. Química inorgânica

• FARIAS, R. F. de. Práticas de química

• LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 

• SHRIVER, D.F.; ATKINS, P. W. Química Inorgânica

Bibliografia Complementar: 

• BROWN, T.L. et al. Química - a Ciência Central

• FARIAS, R. F. de. Química de coordenação

2009. 

• KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G

Cengage Learning, 2009. v. 1. 

• LEVINE, I. N. Físico-Química. 6. ed. Rio de Janeiro

• MAHAM, B.H; MYERS, R.J. Química, um curso Universitário

• RUSSEL, J.B. Química Geral. 2. ed. São 

 

Nome da disciplina: Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos

Código: QUI-216 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Espectrometria de massas. Espectroscopia de absorção no infravermelho. Espectroscopia de ressonância 

magnética nuclear. 

Período: 7º   

Química Inorgânica II 

Carga Horária Teórica: 51 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

Estrutura, nomenclatura e estereoquímica de compostos de coordenação. Teorias de Ligação em complexos 

de complexos metálicos. Estrutura eletrônica e espectros 

inorgânica: compostos de coordenação. Blumenau (SC)

química inorgânica. 3. ed. Campinas (SP): Átomo, 2010.

Química inorgânica não tão concisa. 5.ed. São Paulo (SP): Blücher,1999

Química Inorgânica. 4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2008.

a Ciência Central. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005.

coordenação: fundamentos e atualidades. 2. ed. Campinas

M.; WEAVER, G.C. Química geral e reações químicas

. 6. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2012. v. 2. 

Química, um curso Universitário. São Paulo (SP): Blücher,

2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994. v.1-2. 

Período: 7º   

Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos 

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total:

Espectrometria de massas. Espectroscopia de absorção no infravermelho. Espectroscopia de ressonância 
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Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 68 h 

. Teorias de Ligação em complexos 

trutura eletrônica e espectros eletrônicos dos 

(SC): Edifurb, 2002. 

: Átomo, 2010. 

Blücher,1999. 

: Bookman, 2008. 

(SP): Pearson Prentice Hall, 2005. 

2. ed. Campinas (SP): Átomo, 

químicas. 6. ed. São Paulo (SP): 

Blücher, 1996. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

Espectrometria de massas. Espectroscopia de absorção no infravermelho. Espectroscopia de ressonância 
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Bibliografia Básica: 

• PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S

edição norte-americana, São Paulo (SP): Cengage Learning, 2011.

• SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. 

Orgânicos. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2007.

• COSTA NETO, C. Análise Orgânica 

Rio de Janeiro (RJ): Ed. UFRJ, 2004. v. 1.

Bibliografia Complementar: 

• ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química

• COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S.. 

Editora da Unicamp, 2006. 

• HARRIS, D. C. Análise química quantitativa

• HOLLER, F. J.; SKOOG, D. A.; CROUCH, S. R.

Bookman, 2009. 

• VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. 

okman, 2004. 

 

Nome da disciplina: Educação, Comunicação e Mídias

Código: EDU-206 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Ementa: 

Abordagens teóricas e metodológicas de mídia e educação e sua contextualização histórica. A mídia na vida 

social e cultural (dos meios de comunicação de massa à convergência TV

interativo). Mídia e mediações. Processos de produção e recepção de TV, vídeo, cinema, internet e interfaces 

com educação. Linguagens midiáticas e modos de aprender.

Bibliografia Básica: 

• BEHRENS, Marilda Aparecida. O Paradigma emergente e a prática pedagógica

• BELLONI, Maria Luiza. O que é Mídia

• BOURDIEU, P. O Poder Simbólico

• CITELLI, A. Comunicação e Educação: a linguagem em movimento

N, G. M.; KRIZ, G. S.; VYVYAN, J. R. Introdução à Espectroscopia

americana, São Paulo (SP): Cengage Learning, 2011. 

SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. Identificação Espectrométrica de Compostos 

. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2007. 

Análise Orgânica – métodos e procedimentos para caracterização de organoquímicos.

Rio de Janeiro (RJ): Ed. UFRJ, 2004. v. 1. 

Química: fundamentos. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011.

COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S.. Fundamentos de Cromatografia

quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. 

HOLLER, F. J.; SKOOG, D. A.; CROUCH, S. R. Princípios de análise instrumental. 6. ed. Porto 

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica: Estrutura e Função. 4. ed. Porto

Período: 7º   

Comunicação e Mídias  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total:

Abordagens teóricas e metodológicas de mídia e educação e sua contextualização histórica. A mídia na vida 

meios de comunicação de massa à convergência TV-Internet e expectativa do mundo 

interativo). Mídia e mediações. Processos de produção e recepção de TV, vídeo, cinema, internet e interfaces 

com educação. Linguagens midiáticas e modos de aprender. Mídia e escola: funções e perspectivas.

O Paradigma emergente e a prática pedagógica. Campinas: Papirus, 2010.

O que é Mídia-Educação. São Paulo: Autores Associados, 2005.

Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro, 2007. 

Comunicação e Educação: a linguagem em movimento. São Paulo: Senac, 2004

Introdução à Espectroscopia. tradução da 4ª 

Identificação Espectrométrica de Compostos 

s para caracterização de organoquímicos. 

5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

Fundamentos de Cromatografia. 1. ed. Campinas (SP): 

 

. 6. ed. Porto Alegre (RS): 

4. ed. Porto Alegre (RS): Bo-

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

Abordagens teóricas e metodológicas de mídia e educação e sua contextualização histórica. A mídia na vida 

Internet e expectativa do mundo 

interativo). Mídia e mediações. Processos de produção e recepção de TV, vídeo, cinema, internet e interfaces 

funções e perspectivas. 

. Campinas: Papirus, 2010. 

. São Paulo: Autores Associados, 2005. 

. São Paulo: Senac, 2004 



 

 

Bibliografia Complementar: 

• ASSMANN, Hugo. Redes digitais e metamorfose do aprender

• BECKER, Fernando. Educação e Construção do Conhecimento

• MORAN, José Manuel. A educação

2009. 

• OTMAN, Gabriel. Dicionário da Cibercultura

• SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaco: o perfil cognitivo do leitor imersivo

2004. 

• SOARES, Suely Galli. Educacao e comunicac

otimismo exarcebado e lucidez pedagógica

• TESKE, Ottmar, LODI, Anna Claudia Balieiro, HARRISON, Kathryn Marie Pacheco,CAMPOS, Sandra Regina 

Leite de e. Letramento e minorias

 

Nome da disciplina: Políticas Educacionais no Brasil

Código: EDU-207 Carga Horária

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária

Ementa: 

Os conceitos no âmbito da legislação educacional: educação, sistema de ensino, 

Educacionais Brasileiras. As Políticas públicas para a educação básica de formação de professores e de 

financiamento. As concepções e práticas dos currículos, da gestão, da organização do trabalho pedagógico. A 

democratização e o papel político-social da escola. A legislação sobre as questões étnico

Bibliografia Básica: 

• AZEVEDO, Janete Lins. A educação como política pública

2001. Coleção Polêmica do Nosso Tempo. 

• DOURADO, Luiz. F. PARO, Vítor H. (orgs). 

• LIBÂNEO J.C., Oliveira JF, Toschi MS. 

lo: Cortez, 2011. 

• NÓVOA, A. (Org.). Profissão professor

• SANDER B. Políticas públicas e gestão democrática da educação

Redes digitais e metamorfose do aprender. Petrópolis: Vozes, 2005.

Educação e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: Artmed,2001. 

ção que desejamos: novos desafios e como chegar lá

Dicionário da Cibercultura. Lisboa, Portugal: Instituto Piaget 1998.

Navegar no ciberespaco: o perfil cognitivo do leitor imersivo

Educacao e comunicacão: o ideal de inclusão pelas tecnologias

otimismo exarcebado e lucidez pedagógica. São Paulo: Cortez, 2006. 

TESKE, Ottmar, LODI, Anna Claudia Balieiro, HARRISON, Kathryn Marie Pacheco,CAMPOS, Sandra Regina 

Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2003. 

Período: 7º   

Políticas Educacionais no Brasil  

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

Os conceitos no âmbito da legislação educacional: educação, sistema de ensino, estrutura. As principais Leis 

Educacionais Brasileiras. As Políticas públicas para a educação básica de formação de professores e de 

amento. As concepções e práticas dos currículos, da gestão, da organização do trabalho pedagógico. A 

social da escola. A legislação sobre as questões étnico

A educação como política pública. 2. ed. Ampl. Campinas: Autores Associados, 

2001. Coleção Polêmica do Nosso Tempo.  

DOURADO, Luiz. F. PARO, Vítor H. (orgs). Políticas públicas e educação básica. São Paulo : Xamã, 2001.

LIBÂNEO J.C., Oliveira JF, Toschi MS. Educação escolar: políticas, estrutura e organização.

professor. 2. ed. Porto: Porto, 1995. 

Políticas públicas e gestão democrática da educação. Brasília: Líder Livro, 2005.
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. Petrópolis: Vozes, 2005. 

. Porto Alegre: Artmed,2001.  

que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Campinas: Papirus, 

. Lisboa, Portugal: Instituto Piaget 1998. 

Navegar no ciberespaco: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paullus, 

pelas tecnologias de informacão: 

TESKE, Ottmar, LODI, Anna Claudia Balieiro, HARRISON, Kathryn Marie Pacheco,CAMPOS, Sandra Regina 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

estrutura. As principais Leis 

Educacionais Brasileiras. As Políticas públicas para a educação básica de formação de professores e de 

amento. As concepções e práticas dos currículos, da gestão, da organização do trabalho pedagógico. A 

social da escola. A legislação sobre as questões étnico-raciais. 

ed. Ampl. Campinas: Autores Associados, 

. São Paulo : Xamã, 2001. 

: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Pau-

der Livro, 2005. 



 
 

Química  
Licenciatura 

8
7 

 

 

Bibliografia Complementar: 

• D'Araújo MC. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

1996. 6 Ed. Brasília: Edições Câmara, 2011.

• DEMO, Pedro. A nova LDB, ranços e avanços

• FORTUNATI, José. Gestão da educação pública

• LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira; 

ra e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

• SHIROMA, Eneida O; MORAES, Maria C. M; EVANGELISTA, Olinda

neiro: Lamparina, 2007. 

• VIEIRA, Sofia L. Educação Básica: 

 

Nome da disciplina: Oficina de Prática Pedagógica de 

Código: PCC-206 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Prática pedagógica de Físico-Química. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros

relacionados à prática docente e ao ensino de físico

extraclasse. Mini-aulas que simulem o ensino de Físico

Bibliografia Básica: 

• ATKINS, P; JONES, L.. Princípios de Química 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012.

• ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química

• BALL, D.W. Físico-Química. 1. ed. São Paulo 

• MÓL, G. de S. e SANTOS, W.L.P. dos 

VA, R.R. da; FARIAS, S.B.; SANTOS, S.M. de O. e DIB, S.M.F. 

Geração, 2010. v. 1, 2 e 3. 

Bibliografia Complementar: 

• Artigos da Revista Química Nova na Escola

• HESS, S. Experimentos de Química

• LEAL, M. C. Didática da Química

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394,de 20 de dezembro 

1996. 6 Ed. Brasília: Edições Câmara, 2011. 

A nova LDB, ranços e avanços. Campinas: Papirus, 1997. 

Gestão da educação pública: caminhos e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2007.

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar

ra e organização. São Paulo: Cortez, 2003. 

SHIROMA, Eneida O; MORAES, Maria C. M; EVANGELISTA, Olinda. Política Educacional

Educação Básica: política e gestão da escola. Brasília: Editora Liber Livros, 2009.

Período: 7º   

Oficina de Prática Pedagógica de Físico-Química 

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 68 h

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total:

Química. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros

nados à prática docente e ao ensino de físico-química. Produção de material didático em sala de aula e 

aulas que simulem o ensino de Físico-Química para alunos do ensino médio.

Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 

Porto Alegre (RS): Bookman, 2012. 

Química. 8. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. v. 1 e 2.

1. ed. São Paulo (SP): Thomson Learning, 2005. v. 1 e 2.

MÓL, G. de S. e SANTOS, W.L.P. dos (Coords.); CASTRO, E.N.F de; SILVA, G. de S.; MATSUNAGA, R.T. ; SI

VA, R.R. da; FARIAS, S.B.; SANTOS, S.M. de O. e DIB, S.M.F. Química Cidadã. 1. ed. São Paulo (SP): Nova 

va na Escola. 

Química Com Materiais Domésticos. São Paulo (SP): Moderna, 1997.

Química: fundamentos e práticas para o ensino médio. 

: Lei nº 9.394,de 20 de dezembro de 

: caminhos e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Educação escolar: políticas, estrutu-

Política Educacional. 4. ed. Rio de Ja-

Brasília: Editora Liber Livros, 2009. 

Carga Horária Prática: 68 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Química. Leitura, análise e discussão de artigos científicos e livros-texto 

Produção de material didático em sala de aula e 

Química para alunos do ensino médio. 

Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. 

: LTC, 2008. v. 1 e 2. 

: Thomson Learning, 2005. v. 1 e 2. 

(Coords.); CASTRO, E.N.F de; SILVA, G. de S.; MATSUNAGA, R.T. ; SIL-

. 1. ed. São Paulo (SP): Nova 

São Paulo (SP): Moderna, 1997.  

: fundamentos e práticas para o ensino médio. Belo Horizonte (MG): 



 

 

Dimensão, 2009.  

• PERUZZO, F. M, CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano

v.2. 

• SANTOS, W.L.P. Educação em química: compromisso com a cidadania

 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado em Ensino de Química 

Código: EEQ-202 Carga Horária Teórica:

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial:

Bibliografia Básica: 

• BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M

Paulo (SP): Cengage Learning, 2009.

• BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M

Cengage Learning, 2011. 

• PICONEZ, S.C.B. A prática de ensino e o estágio supervisionado.

Bibliografia Complementar: 

• CAMPOS, C.M. Saberes docentes e autonomia dos professores.

• CASTRO, A.D.; CARVALHO, A.M.

Paulo (SP): Cengage Learning, 2001.

• CAVALCANTE, M.J. CEFAM: uma alternativa pedagógica para formação do professor.

Cortez, 1994. 

• CELANI, M.A.A. Professores formadores em mudança: relato

transformação da prática docente.

• CELANI, M.A.A. Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

transformação da prática docente. 

• CUNHA, M.I. O bom professor e sua prática.

• FELDMANN, M.G. Formação de professores e escola na contemporaneidade

Senac, 2009. 

• GUIMARÃES, W.S. Formação e profissão do docente: cenários e propostas. 

2009. 

• IMBERNÓN, F. Formação Docente e Profissional: Formar

Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo (SP): Moderna, 2006. 

Educação em química: compromisso com a cidadania; 4. ed. Ijuí (RS): Ed. Unijuí, 2010.

Período: 7º   

gio Supervisionado em Ensino de Química II 

Carga Horária Teórica: -- Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: -- Carga Horária Total:

M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio supervisionado.

: Cengage Learning, 2009. 

M.; BIANCHI, R. Orientação para estágio em licenciatura.

prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. Campinas

Saberes docentes e autonomia dos professores. 4. ed. Petrópolis

.P. Ensinar a ensinar: didática para escola fundamental e média.

: Cengage Learning, 2001. 

CEFAM: uma alternativa pedagógica para formação do professor.

Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e

transformação da prática docente. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2003. 

Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

transformação da prática docente. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2002. 

O bom professor e sua prática. 4. ed. [S.l.]: Papirus, 1994. 

Formação de professores e escola na contemporaneidade. São Paulo

Formação e profissão do docente: cenários e propostas. Goiânia

Formação Docente e Profissional: Formar-se para a Mudança e a Incerteza.
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. 4. ed. São Paulo (SP): Moderna, 2006. 

; 4. ed. Ijuí (RS): Ed. Unijuí, 2010. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 200 h  

Manual de orientação: estágio supervisionado. 4. ed. São 

Orientação para estágio em licenciatura. São Paulo (SP): 

d. Campinas (SP): Papirus, 2011. 

Petrópolis (RJ): Vozes, 2007. 

escola fundamental e média. São 

CEFAM: uma alternativa pedagógica para formação do professor. São Paulo (SP): 

de um processo de reflexão e 

Professores formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e 

. São Paulo (SP): Editora do 

Goiânia (GO): Editora PUC, 

se para a Mudança e a Incerteza. 6. ed. São 
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Paulo (SP): Cortez, 2006. 

• KRONBAUER, S.C.G.; SIMIONATO, M.F. 

Paulo (SP): Paulinas, 2008. 

• Ministério da Educação. O estágio nas Instituições Federais de Educação Tecnológica

 

Nome da disciplina: Fundamentos de Bioquímica

Código: QUI-217 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Água e equilíbrio ácido-base em meio aquoso. Carboidratos. Lipídios. Proteínas e cinética 

nucléicos. Princípios de bioenergética.

Bibliografia Básica: 

• BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. 

• CAMPBELL, M.K.; FARRELL, S.O. Bioquímica.

• LEHNINGER, N.D.; COX, M. M. Princípios

Bibliografia Complementar: 

• BERG, J.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. 

• CAMPBELL, M.K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2006.

• CONN, E.E.; STUMPF, P.K. Introdução à Bioquímica

• MARZZOCO, A.; TORRES, B.B.. Bioquímica Básica

• VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica

 

Nome da disciplina: Química Ambiental

Código: QUI-218 Carga Horária Teórica: 34 h

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 68 h

Ementa: 

Introdução à Química Ambiental. Ciclos

mosfera, na água e no solo. Poluição do meio ambiente.

KRONBAUER, S.C.G.; SIMIONATO, M.F. Formação de professores: abordagens contemporâneas.

O estágio nas Instituições Federais de Educação Tecnológica

Período: 8º   

Fundamentos de Bioquímica 

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

base em meio aquoso. Carboidratos. Lipídios. Proteínas e cinética 

icos. Princípios de bioenergética. 

BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2010.

Bioquímica. 5. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2011.

Princípios de bioquímica. 5. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2011.

BERG, J.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara

3. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2006. 

Introdução à Bioquímica. 4. ed. São Paulo (SP): Blücher. 2004.

Bioquímica Básica. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara K

Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2006. 

Período: 8º   

Química Ambiental  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 34 h

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 68 h

Ciclos biogeoquímicos. Processos químicos naturais que acontecem na a

Poluição do meio ambiente. Educação Ambiental. 

de professores: abordagens contemporâneas. São 

O estágio nas Instituições Federais de Educação Tecnológica. 

Carga Horária Prática: 34 h 

Carga Horária Total: 68 h 

base em meio aquoso. Carboidratos. Lipídios. Proteínas e cinética enzimática. Ácidos 

6. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2010. 

5. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2011. 

5. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2011. 

5. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2004. 

. 4. ed. São Paulo (SP): Blücher. 2004. 

. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan,  2007.  

Carga Horária Prática: 34 h 

Carga Horária Total: 68 h 

Processos químicos naturais que acontecem na at-



 

 

Bibliografia Básica: 

• BAIRD, C.; CANN, M. Química Ambiental

• LOUREIRO, C.F.; LAYRARGUES, P.P.P.; CASTRO, R.S. 

em debate. São Paulo (SP): Cortez, 2008.

• ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A. A

Bookman, 2009. 

• SPIRO, T.G.; STIGLIANI, W.M. Química Ambiental.

Bibliografia Complementar: 

• BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio 

(RJ): Vozes, 2009. 

• DIAS, G.F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas

• GUIMARÃES, M. Educação ambiental: no consenso um embate? 

• LENZI, E.; FAVERO, L. O. B.; LUCHESE, E. B. 

1. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2009.

• LENZI, E.  FAVERO, L. O. B. Introdução à Química da Atmosfera 

Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

• LOUREIRO, C.F. F. Educação Ambiental: repensando o espaço de cidadania.

• VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 

(MG): Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. 

• ZUIN, V. G. A inserção da dimensão

Átomo, 2011. 

Nome da disciplina: Libras  

Código: HUM-203 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Políticas linguísticas e educacionais para surdos no 

sinalizada e abordagens de ensino aos Surdos. Estudo das identidades e cultura surdas. Estudo dos contrastes 

e semelhanças ente a Libras e a língua portuguesa. Novas tecnologias e educação de Surdos. 

linguísticas e educacionais para surdos.

Química Ambiental. 4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2011. 

LOUREIRO, C.F.; LAYRARGUES, P.P.P.; CASTRO, R.S. Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental 

São Paulo (SP): Cortez, 2008. 

CARDOSO, A. A. Introdução à Química Ambiental. 2. ed. Porto Alegre (RS): 

Química Ambiental. 2. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2009.

Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda 21.

Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 8. ed. São Paulo (SP): GAIA, 1994.

Educação ambiental: no consenso um embate? São Paulo (SP): Papirus, 

LENZI, E.; FAVERO, L. O. B.; LUCHESE, E. B. Introdução à Química da Água - Ciência Vida e Sobrevivência. 

1. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2009. 

Introdução à Química da Atmosfera - Ciência Vida e Sobrevivência.

Educação Ambiental: repensando o espaço de cidadania. São Paulo (SP): Cortez, 2008.

Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 

(MG): Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. 

dimensão ambiental na formação de professores de

 

Período: 8º   

Carga Horária Teórica: 17 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 

Políticas linguísticas e educacionais para surdos no Brasil. Concepções de linguagem e língua, a língua 

da e abordagens de ensino aos Surdos. Estudo das identidades e cultura surdas. Estudo dos contrastes 

Libras e a língua portuguesa. Novas tecnologias e educação de Surdos. 

linguísticas e educacionais para surdos. 
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4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2011.  

Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental 

. 2. ed. Porto Alegre (RS): 

2. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2009. 

ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda 21. Petrópolis 

. 8. ed. São Paulo (SP): GAIA, 1994. 

São Paulo (SP): Papirus, 2007. 

Ciência Vida e Sobrevivência. 

Ciência Vida e Sobrevivência. Rio de 

São Paulo (SP): Cortez, 2008. 

Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3. ed. Belo Horizonte 

(MG): Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental Universidade Federal de Minas Gerais, 2005.  

de química. Campinas (SP): 

Carga Horária Prática: 17 h 

Carga Horária Total: 34 h 

Brasil. Concepções de linguagem e língua, a língua 

da e abordagens de ensino aos Surdos. Estudo das identidades e cultura surdas. Estudo dos contrastes 

Libras e a língua portuguesa. Novas tecnologias e educação de Surdos. Políticas 
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Bibliografia Básica: 

• ALMEIDA, E. C.; DUARTE, P. M. Atividades Ilustradas em Sinais da Libras.

2004. 

• BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

• BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. 

de 2004. 

• CAPOVILLA, F. C. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

Edusp, 2003.  

• BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.

NESCO, 1994.  

• FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em Contexto: 

2001. 

• GOLDFELD, M. A criança surda: 

Paulo (SP): Plexus Idéia, 1998. 

• QUADROS, R. M.; KARNOPP, L B. 

Med, 2004. 

• SALLES, P. S. B. A; GAUCHE, R. Educação Científica, Inclusão Social e Acessibilidade.

ne Editorial, 2011. 

• UNESCO (2006). Declaração Universal dos Direitos Linguísticos

<http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/docs/cul.doc.php?idd=14> Acesso em: 15 fev. 2010.

Bibliografia Complementar: 

• COUTINHO, D. LIBRAS: língua brasileira de sinais e língua portuguesa (semelhanças e diferenças). 

Idéia, 1998.  

• FERREIRA-BRITO, L. M. Por uma gramática de línguas de sinais

1995. 

• QUADROS, R. M. Educação de Surdos: 

• QUADROS, R. M. Website pessoal

Acesso em: 20 jan. 2010.   

• SKLIAR, C. A Surdez: um olhar sobre as diferenças.

 

Atividades Ilustradas em Sinais da Libras. Rio de Janeiro (RJ): REVINTER, 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei Nº. 10.436

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto Nº 5.296 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue - Língua Brasileira de Sinais

BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.

LIBRAS em Contexto: Curso Básico, livro do estudante cursista. 

A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva  sociointeracionista. 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L B. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos.

Educação Científica, Inclusão Social e Acessibilidade.

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos

bin/cultura/docs/cul.doc.php?idd=14> Acesso em: 15 fev. 2010.

língua brasileira de sinais e língua portuguesa (semelhanças e diferenças). 

Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro (RJ): Tempo Brasileiro. 

Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre (RS): Artes Médicas, 1997.

Website pessoal. Disponível em: <http://www.ronice.cce.prof.ufsc.br/index.htm>. 

sobre as diferenças. Porto Alegre (RS): Mediação, 1998.

Rio de Janeiro (RJ): REVINTER, 

10.436, de 24 de abril de 2002. 

Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro 

Língua Brasileira de Sinais. São Paulo (SP): 

BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: U-

rso Básico, livro do estudante cursista. Brasília: MEC, 

linguagem e cognição numa perspectiva  sociointeracionista. 2. ed. São 

estudos linguísticos. Porto Alegre (RS): Art-

Educação Científica, Inclusão Social e Acessibilidade. Goiânia (GO): Câno-

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Disponível em: 

bin/cultura/docs/cul.doc.php?idd=14> Acesso em: 15 fev. 2010. 

língua brasileira de sinais e língua portuguesa (semelhanças e diferenças). 2. ed. 

Rio de Janeiro (RJ): Tempo Brasileiro. 

Porto Alegre (RS): Artes Médicas, 1997. 

http://www.ronice.cce.prof.ufsc.br/index.htm>. 

Mediação, 1998. 



 

 

Nome da disciplina: Cultura, Currículo e Avaliação 

Código: EDU-208 Carga 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Etimologia e epistemologia do currículo. História do currículo. Teoria crítica do currículo. Currículo e 

cultural. Currículo e disciplinas escolares. Currículo e formação de professores. A diversidade cultural. 

Paradigmas curriculares. A praxis do currículo. A avaliação como componente curricular. A avaliação no 

contexto histórico brasileiro. A avali

funções e modelos de avaliação em diversas correntes filosóficas e psicológicas.

Bibliografia Básica: 

• BALLESTER et al. Avaliação como apoio à aprendizagem

2003, 174 p. 

• BRASIL: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

BEN. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Seção I.

• BUSATO, Zelir, Salete, Lago. Avaliação nas práticas de ensino 

reflexão sobre a ação docente. Porto Alegre: Mediação, 2005. 88 p.

• CATANI, Denice Barbara et al (Orgs). 

Escrituras, 2003. 

• CORTELLA, Mario Sergio. A escola e a construção do conhecimento: fundamentos epistemológicos e 

políticos. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2006.

• COSTA, Mariza Vorraber (Org.). Educação na cultura da mídia e do consumo

2009. 

Bibliografia Complementar: 

• DEPRESBITERIS, L. O desafio da avaliação da aprendizagem: dos fundamentos a uma proposta 

inovadora. São Paulo: EPU, 1989. 87 p.

• DOLL, William E., Currículo: uma perspectiva pós

Artmed. 1997, 224 p. 

• GIMENO SACRISTÁN, J. y PERÉZ GOMÉZ, A. I. 

Fonseca Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2000, 396 p.

• HERNÁNDEZ, Fernando y VENTURA, Montserrat. 

Período: 8º   

Cultura, Currículo e Avaliação  

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 

Etimologia e epistemologia do currículo. História do currículo. Teoria crítica do currículo. Currículo e 

cultural. Currículo e disciplinas escolares. Currículo e formação de professores. A diversidade cultural. 

do currículo. A avaliação como componente curricular. A avaliação no 

contexto histórico brasileiro. A avaliação como parte integrante do processo de ensino

los de avaliação em diversas correntes filosóficas e psicológicas. 

Avaliação como apoio à aprendizagem. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: 

BRASIL: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Seção I. 

Avaliação nas práticas de ensino e estágios: a importância dos registros na 

. Porto Alegre: Mediação, 2005. 88 p. 

CATANI, Denice Barbara et al (Orgs). Docência memória e gênero: estudos sobre a formação

escola e a construção do conhecimento: fundamentos epistemológicos e 

. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

Educação na cultura da mídia e do consumo. Rio de Janeiro: Lamparina, 

O desafio da avaliação da aprendizagem: dos fundamentos a uma proposta 

. São Paulo: EPU, 1989. 87 p. 

Currículo: uma perspectiva pós-moderna Trad. Maria Adriana Veronese. Porto Alegre: 

SACRISTÁN, J. y PERÉZ GOMÉZ, A. I. Compreender e Transformar o Ensino

Fonseca Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2000, 396 p. 

HERNÁNDEZ, Fernando y VENTURA, Montserrat. A organização do Currículo por projetos de trabalho: o 
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Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

Etimologia e epistemologia do currículo. História do currículo. Teoria crítica do currículo. Currículo e política 

cultural. Currículo e disciplinas escolares. Currículo e formação de professores. A diversidade cultural. 

do currículo. A avaliação como componente curricular. A avaliação no 

ação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem; 

. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LD-

e estágios: a importância dos registros na 

Docência memória e gênero: estudos sobre a formação. São Paulo: 

escola e a construção do conhecimento: fundamentos epistemológicos e 

. Rio de Janeiro: Lamparina, 

O desafio da avaliação da aprendizagem: dos fundamentos a uma proposta 

. Maria Adriana Veronese. Porto Alegre: 

Compreender e Transformar o Ensino. Trad. Ernani F. 

A organização do Currículo por projetos de trabalho: o 
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conhecimento é um caleidoscópio

• HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho

219 p. 

Nome da disciplina: Relações Étnico-

Código: EDU-209 Carga Horária Teórica: 

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Discriminação, preconceito racial e comportament

Quilombolas no Brasil. Histórico da educação indígena

hispânicos e a inclusão nos sistemas educacionais

responsabilidades. 

Bibliografia Básica: 

• ASSINARI, A. M. I. Escola indígena: novos horizontes teóricos, novas fronteiras da educação.

Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs). 

gena e a escola. 2. ed. São Paulo (SP): Global/MARI/FAPESP, 2001.

• CANCLINI, N. G. Culturas híbridas: 

1998. 

• LARAIA, R. Cultura: um conceito antropológico.

Bibliografia Complementar: 

• BHABHA, H. K. A questão do “outro”: diferença, discriminação e o discurso do colonialismo.

de Hollanda, H. (org.) Pós-modernidade e política, 

• FERREIRA, M. K. L. A educação escolar indígena: um diagnóstico crítico da situação no Brasil.

Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs.). 

gena e a escola. 2. ed. São Paulo (SP): Global/MARI/FAPESP, 2001. 

• FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala.

• OLIVEIRA, R. C. de. O índio e o mundo dos brancos

• QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.

nialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino

 

eidoscópio. Trad: Jussara Haubert Rodrigues. 5. ed. Porto Alegre: Artmed.

para promover: as setas do caminho. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2002.

 

Período: 8º   

-Raciais no Contexto Escolar  

Carga Horária Teórica: 68 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 68 h Carga Horária Total: 

comportamento social. Histórico das questões do Movimento Negro e dos 

Histórico da educação indígena. Outros grupos étnicos. 

cos e a inclusão nos sistemas educacionais  brasileiros. Relações raciais na 

Escola indígena: novos horizontes teóricos, novas fronteiras da educação.

Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs). Antropologia, História e Educação: 

gena e a escola. 2. ed. São Paulo (SP): Global/MARI/FAPESP, 2001. 

Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade.

um conceito antropológico. Rio de Janeiro (RJ), Jorge Zahar, 2001.

A questão do “outro”: diferença, discriminação e o discurso do colonialismo.

modernidade e política, Rio de Janeiro (RJ): Rocco, 1992.

educação escolar indígena: um diagnóstico crítico da situação no Brasil.

Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs.). Antropologia, história e educação: 

gena e a escola. 2. ed. São Paulo (SP): Global/MARI/FAPESP, 2001.  

Grande & Senzala. Rio de Janeiro (RJ): Livraria José Olympio Editora, 1984 (1933). 

O índio e o mundo dos brancos. 3. ed. Brasília: Editora da UNB, 1981.

Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. Em Lander, Edgardo (org.) 

Eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. CLACSO, 2005.

ed. Porto Alegre: Artmed. 

ed. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 68 h 

Histórico das questões do Movimento Negro e dos 

. A migração dos grupos 

aciais na escola: currículo e 

Escola indígena: novos horizontes teóricos, novas fronteiras da educação. In: SILVA, 

Antropologia, História e Educação: a questão indí-

estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo (SP): Edusp, 

Jorge Zahar, 2001. 

A questão do “outro”: diferença, discriminação e o discurso do colonialismo. Em Buarque 

Rio de Janeiro (RJ): Rocco, 1992. 

educação escolar indígena: um diagnóstico crítico da situação no Brasil. In: SILVA, 

Antropologia, história e educação: a questão indí-

Rio de Janeiro (RJ): Livraria José Olympio Editora, 1984 (1933).  

3. ed. Brasília: Editora da UNB, 1981. 

Em Lander, Edgardo (org.) A colo-

americanas. CLACSO, 2005. 



 

 

Nome da disciplina: Seminário de Pesquisa em Ensino

Código: EDU-210 Carga Horária Teórica: 34 h

Carga Horária Semipresencial: -- Carga Horária Presencial: 

Ementa: 

Discussões relacionadas à redação do TC

meio de motores de busca da internet e banco de dados científicos. Normas de

ções sobre elaboração de seminário para apresentação de TC.

do TC e escolha da banca examinadora.

Bibliografia Básica: 

• BASTOS, L.R. et al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e 

monografias. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2000.

• JUNIOR, J.M. Como escrever trabalhos de conclusão de curso.

• LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. 

2010. 

• LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. 

Amostragens e Técnicas de Pesquisa

Atlas, 2007. 

• MALHEIROS, B.T. Metodologia da pesquisa em educação.

Bibliografia Complementar: 

• ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. 10. ed. São Paulo (SP)

• EL-GUINDY, M.M. Metodologia e Ética na pesquisa científica.

• KÖCHE, J.C. Fundamentos de metodolo

Petrópolis (RJ): Vozes, 2009. 

• MOREIRA, H.; CALLEFE, L.G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. 

DP&A, 2006. 

• SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia.

• SANTOS, J.A.; PARRA-FILHO, D. Metodologia científica. 

• SASSI, L.M.; CERVANTES, O. Manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisa e teses.

1. ed. São Paulo (SP): Santos, 2011.

 

Período: 8º   

Seminário de Pesquisa em Ensino 

Carga Horária Teórica: 34 h Carga Horária Prática: 

Carga Horária Presencial: 34 h Carga Horária Total: 

Discussões relacionadas à redação do TC (normas e estilos científicos). Técnicas de pesquisa

busca da internet e banco de dados científicos. Normas de citação bibliográfica. 

ções sobre elaboração de seminário para apresentação de TC. Esclarecimento sobre os critérios de avaliação 

e escolha da banca examinadora. Acompanhamento da elaboração do TC. 

Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e 

5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2000. 

Como escrever trabalhos de conclusão de curso. Petrópolis (RJ): Vozes, 2008.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Técnica de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisa, 

Amostragens e Técnicas de Pesquisas, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados.

Metodologia da pesquisa em educação. 1. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011.

Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

(SP): Atlas, 2010. 

Metodologia e Ética na pesquisa científica. 1. ed. São Paulo (SP)

Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. 

Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo (SP): Martins Fontes, 2010.

Metodologia científica. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012.

Manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisa e teses.

Santos, 2011. 
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Carga Horária Prática: -- 

Carga Horária Total: 34 h 

as de pesquisa bibliográfica por 

citação bibliográfica. Orienta-

Esclarecimento sobre os critérios de avaliação 

Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e 

Petrópolis (RJ): Vozes, 2008. 

7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

Técnica de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisa, 

s, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados. São Paulo (SP): 

1. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011. 

Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

(SP): Santos, 2004. 

gia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 28. ed. 

Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio de Janeiro (RJ): 

: Martins Fontes, 2010. 

São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012. 

Manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisa e teses. 
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ANEXO IV  - REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 

Modalidades

Participação em evento (congresso, seminário, simpósio, 

workshop, palestra, conferência, feira) e similar, de natureza 

acadêmica e/ou profissional. 

Cursos realizados em outras áreas afins

Disciplina facultativa cursada (não optativa)

Atividade de monitoria (ensino/laboratório) na área do cu

so. 

Participação em grupo de estudo cadastrado na Diretoria de 

Ensino, de tema específico orientado por servidor com fo

mação específica e efetivo. 

Estágio não obrigatório realizado

Participação em projeto de Empresa Júnior

Participação em projeto e/ou atividade de extensão devid

mente registrado na Diretoria de Extensão.

Participação em projeto e/ou atividade de pesquisa, iniciação 

científica, devidamente registrado na Diretoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação. 

Publicação de artigo científico completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de publicação) em periódico 

Qualis A1 e A2. 

Publicação de artigo científico completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de publicação) em periódico 

Qualis B1 e B2 

Publicação de artigo científico completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de pu

Qualis de B3 a B5. 

Publicação de artigo científico completo (artigo efetivamente 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Atividades Complementares 

Modalidades Carga horária equivalente

Participação em evento (congresso, seminário, simpósio, 

workshop, palestra, conferência, feira) e similar, de natureza 

 

1 hora / hora de evento

Cursos realizados em outras áreas afins 1 hora / hora de curso

Disciplina facultativa cursada (não optativa) 20 horas / disciplina cursada

Atividade de monitoria (ensino/laboratório) na área do cur- 20 horas / 400 horas de mon

toria

Participação em grupo de estudo cadastrado na Diretoria de 

Ensino, de tema específico orientado por servidor com for- 1 horas

Estágio não obrigatório realizado 1 hora / 2 horas de es

Participação em projeto de Empresa Júnior 20 horas / semestre

Participação em projeto e/ou atividade de extensão devida-

mente registrado na Diretoria de Extensão. 
20 horas / semestre

Participação em projeto e/ou atividade de pesquisa, iniciação 

científica, devidamente registrado na Diretoria de Pesquisa e 20 horas / semestre

Publicação de artigo científico completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de publicação) em periódico 30 horas / publicação

Publicação de artigo científico completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de publicação) em periódico 20 horas / publicação

científico completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de publicação) em periódico 10 horas / publicação

Publicação de artigo científico completo (artigo efetivamente 5 horas / publicação

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Carga horária equivalente 

1 hora / hora de evento 

1 hora / hora de curso 

20 horas / disciplina cursada 

400 horas de moni-

toria 

1 horas / semestre 

1 hora / 2 horas de estágio 

20 horas / semestre 

20 horas / semestre 

20 horas / semestre 

30 horas / publicação 

20 horas / publicação 

10 horas / publicação 

5 horas / publicação 



 

 

publicado ou com aceite final de publicação) em periódico 

sem conceito Qualis. 

Publicação de resumo em anais de evento científico.

Apresentação de trabalho científico (inclusive pôster) em 

evento de âmbito local, regional, nacional ou internacional, 

como autor. 

Participação em comissão organizadora de evento.

 

É de inteira responsabilidade do estudante

na Coordenação do Curso para a validação e contagem da carga horária

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicado ou com aceite final de publicação) em periódico 

anais de evento científico. 2 horas / publicação

Apresentação de trabalho científico (inclusive pôster) em 

evento de âmbito local, regional, nacional ou internacional, 2 horas / apresentação.

Participação em comissão organizadora de evento. 10 horas / evento

estudante entregar uma cópia do comprovante de cada atividade realizada 

na Coordenação do Curso para a validação e contagem da carga horária das atividades extracurriculares.
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2 horas / publicação 

2 horas / apresentação. 

10 horas / evento 

entregar uma cópia do comprovante de cada atividade realizada 

das atividades extracurriculares. 
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ANEXO V  - PERFIL DOS

 

Nome 

Baltazar Lopes Nery

Carolina de Fátima Guimarães

Cérida Aurélia Rodrigues de Oliveira

Cleide Aparecida da Silva

Cintia Viegas Silva 

Daniel de Jesus Marçal

Ednalva Macedo Nunes

Eduardo Rodrigues Torres

Eneides Tomaz Tosta Morais

Fernando Estrela Vaz

Indiara Cristina Pereira de Almeida Marra

Janaína Neves Estrela

José João Dias 

José Miguel da Silva

Liana Moreira Vidigal

Luci Rodrigues Silva

Márcio Fernandes Carneiro

Nívea de Souza Morais

Odair Rosa Gonçalves

Pedro Uriel Gonçalves Lima

PERFIL DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Formação 

Baltazar Lopes Nery Ensino médio – Téc. Administrativo

Carolina de Fátima Guimarães Técnico em Assuntos Educacionais

Cérida Aurélia Rodrigues de Oliveira Graduação em Odontologia 

Cleide Aparecida da Silva Ensino médio - Ass. em Administração

 Ensino Superior – Gestão Ambiental

Daniel de Jesus Marçal Ensino médio - Aux. de Enfermagem

Ednalva Macedo Nunes Ensino superior – Psicologia

Rodrigues Torres Ensino superior – Letras 

Morais Ensino médio – Proces. de Dados

Fernando Estrela Vaz 
Ensino superior - Analista de Tecnologia 

da Informação 

Indiara Cristina Pereira de Almeida Marra Ensino superior – Pedagogia

Janaína Neves Estrela Ensino médio - Ass. de Alunos

Ensino médio - Téc. Contabilidade

José Miguel da Silva Apoio Administrativo 

Liana Moreira Vidigal Ensino médio - Técnico em Laboratório

Silva Ensino médio - Ass. de alunos

Márcio Fernandes Carneiro Ensino médio – Aux. De Enfermagem

Nívea de Souza Morais Ensino superior – Letras 

Odair Rosa Gonçalves Ensino Médio - Almoxarifado

Pedro Uriel Gonçalves Lima Ensino superior – Medicina 

ADMINISTRATIVOS  

Contrato 

Téc. Administrativo RJU 

Técnico em Assuntos Educacionais RJU 

 RJU 

ss. em Administração RJU 

Gestão Ambiental RJU 

Aux. de Enfermagem RJU 

Psicologia RJU 

RJU 

Proces. de Dados RJU 

Analista de Tecnologia 
RJU 

Pedagogia RJU 

Ass. de Alunos RJU 

Téc. Contabilidade RJU 

RJU 

Técnico em Laboratório RJU 

Ass. de alunos RJU 

Aux. De Enfermagem RJU 

RJU 

Almoxarifado RJU 

 RJU 



 

 

Roselene Vieira da S. Nery

Silvia Borges Silva 

Wênio Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roselene Vieira da S. Nery Ensino médio – Magistério 

 Apoio Administrativo 

Ensino médio – Ass. em Administração
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 RJU 

RJU 

Ass. em Administração RJU 
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ANEXO VI - REGIME DE TRABALHO E TITULAÇÃO DOCENTE

 

DOCENTE 

Christina Vargas Miranda e Carvalho

Débora Astoni Moreira 

Grazielle Alves dos Santos

Leandro Nériton Cândido Máximo

Lucas Caixeta Gontijo 

Maxwell Severo da Costa

Miquéias Ferreira Gomes

Pâmela Oliveira Martins Gomes

Pabline Marinho Vieira 

Ricardo Diógenes Dias Silveira

Cássio Cirilo de Almeida 

Marcos Fernandes Sobrinho

Waltenir Alves de Faria 

Elisabete A. Gonçalves 

Cristiane Maria Ribeiro 

Jussana Maria Tavares 

Agda Lovato Teixeira 

Jucelino Cardoso Marciano

REGIME DE TRABALHO E TITULAÇÃO DOCENTE

ÁREA DE FORMAÇÃO TITULAÇÃO

Christina Vargas Miranda e Carvalho Licenciatura em Química Mestrado 

 Licenciatura em Química Doutorado

Grazielle Alves dos Santos Licenciatura em Química Mestrado

Leandro Nériton Cândido Máximo Licenciatura em Química Mestrado

Licenciatura e Bacharelado 

em Química 
Doutorado 

da Costa Bacharel em Química Mestrado

Miquéias Ferreira Gomes Licenciatura em Química Mestrado

Pâmela Oliveira Martins Gomes Licenciada em Química Mestrado

 
Licenciatura e Bacharelado 

em Biologia 
Doutorado

Ricardo Diógenes Dias Silveira 
Licenciatura e Bacharelado 

em Biologia 
Doutorado

 Licenciatura em Física Mestrado

Marcos Fernandes Sobrinho Licenciatura em Física Doutorado

 Licenciatura em Física Mestrado

 Licenciada em Pedagogia Mestrado

 Licenciada em Pedagogia Doutorado

 Licenciatura em Pedagogia Mestrado

Licenciado em Matemática Mestrado

Marciano Bacharel em Matemática Mestrado

REGIME DE TRABALHO E TITULAÇÃO DOCENTE  

TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

Mestrado  40 h – DE 

Doutorado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Doutorado  40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Doutorado 40 h – DE 

Doutorado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Doutorado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE  

Mestrado 40 h – DE 

Doutorado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 



 

 

Júlio César Ferreira 

Vabson Guimarães Borges

Ricardo Gomes Assunção

Rachel Lopes Carcute 

Vívian Cirino de Lima 

Leonice de Andrade Carvalho

Fernanda Bonfim de Oliveira

Letícia Tavares de Faria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado em Matemática Doutorado

Borges Licenciado em Matemática Mestrado

Assunção Licenciado em Matemática Mestrado

Tecnologia em Processamen-

to de Dados 
Mestrado

Tecnologia em Processamen-

to de Dados 
Doutorado

Leonice de Andrade Carvalho Licenciada em Letras Doutorado

Fernanda Bonfim de Oliveira Licenciada em Letras Mestrado

 Licenciada em Letras Mestrado
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Doutorado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Doutorado 40 h – DE 

Doutorado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 

Mestrado 40 h – DE 
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ANEXO VII  - PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS DO CURSO

 

Disciplina

Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral

Instrumentação para o Ensino de Química

Oficina de Prática Pedagógica de Físico

Estrutura e Propriedade da Matéria

Oficina de Prática Pedagógica de Química Analítica

Química Analítica Instrumental

Química Ambiental

Metodologia do Ensino de Química I

Metodologia do Ensino de Química II

 Estágio Supervisionado em Ensino de Química I

Estágio Supervisionado em Ensino 

Transformações Químicas

Introdução ao Laboratório de Química

História da Química

Química Inorgânica I

Química Inorgânica II

Química Analítica Qualitativa

Química Analítica Quantitati

Físico-Química I

Físico Química I

Oficina de Informática Aplicada ao Ensino de Química

Química Orgânica I

Química Orgânica II

Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos

Química Orgânica Básica

Química Orgânica Experimental

Oficina de Prática Pedagógica de Química Orgânica

PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS DO CURSO

Disciplina Nome do Docente

Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral 

Instrumentação para o Ensino de Química 

Oficina de Prática Pedagógica de Físico-Química 

Estrutura e Propriedade da Matéria 

Christina Vargas Miranda e Carvalho

Pedagógica de Química Analítica 

Química Analítica Instrumental 

Química Ambiental 

Débora Astoni Moreira

Metodologia do Ensino de Química I 

Metodologia do Ensino de Química II 

Estágio Supervisionado em Ensino de Química I 

Estágio Supervisionado em Ensino de Química II 

Grazielle Alves dos Santos

Transformações Químicas 

Introdução ao Laboratório de Química 

História da Química 

Química Inorgânica I 

Química Inorgânica II 

Leandro Nériton

Química Analítica Qualitativa 

Química Analítica Quantitativa 
Lucas Caixeta Gontijo

Química I 

Físico Química II 

Oficina de Informática Aplicada ao Ensino de Química 

Maxwell Severo da Costa

Química Orgânica I 

Química Orgânica II 

Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos 

Miquéias Ferreira Gomes

Química Orgânica Básica 

Química Orgânica Experimental 

Oficina de Prática Pedagógica de Química Orgânica 

Pâmela Oliveira Martins Gomes

PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS DO CURSO 

Nome do Docente 

Christina Vargas Miranda e Carvalho 

Débora Astoni Moreira 

Grazielle Alves dos Santos 

Nériton Cândido Máximo 

Lucas Caixeta Gontijo 

Maxwell Severo da Costa 

Miquéias Ferreira Gomes 

Pâmela Oliveira Martins Gomes 



 

 

Bioquímica

Física Geral e Experimental I

Física Geral e Experimental II

Fundamentos Filosóficos e Sócio

Educação Inclusiva

Educação de Jovens e Adultos

Didática

Psicologia da Educação

Educação, Comunicação e Mídia

Políticas Educacionais no Brasil

Cultura, Currículo e Avaliação

Relações Étnico-Raciais no Contexto Escolar

Seminário de Pesquisa em Ensino

Matemática Elementar

Cálculo Diferencial e 

Álgebra Linear

Estatística Básica

Educação, Comunicação e Mídias

Português Instrumental

LIBRAS 

 
 
 
 
 
 

Bioquímica 
Pabline Marinho Vieira

Ricardo Diógenes Dias Silveira

Física Geral e Experimental I 

Experimental II 

Cássio Cirilo de Almeida

Marcos Fernandes Sobrinho

Waltenir Alves de Faria

Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação 

Educação Inclusiva 

Educação de Jovens e Adultos 

Didática 

Psicologia da Educação 

Educação, Comunicação e Mídias 

Políticas Educacionais no Brasil 

Cultura, Currículo e Avaliação 

Raciais no Contexto Escolar 

Seminário de Pesquisa em Ensino 

Cristiane Maria Ribeiro

Elisabete A. Gonçalves 

Jussana Maria Tavares

Matemática Elementar 

Cálculo Diferencial e Integral 

Álgebra Linear 

Estatística Básica 

Agda Lovato Teixeira

Jucelino Cardoso 

Júlio César Ferreira

Vabson Guimarães 

Ricardo Gomes 

Educação, Comunicação e Mídias 
Rachel Lopes Carcute

Vívian Cirino de Lima

Português Instrumental 

Fernanda Bonfim de Oliveira

Leonice de Andrade Carvalho

Letícia Tavares de Faria

 Fernanda Bonfim de Oliveira
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Pabline Marinho Vieira 

Ricardo Diógenes Dias Silveira 

Cássio Cirilo de Almeida 

Marcos Fernandes Sobrinho 

Waltenir Alves de Faria 

Cristiane Maria Ribeiro 

Elisabete A. Gonçalves  

Jussana Maria Tavares 

Agda Lovato Teixeira 

ardoso Marciano 

Júlio César Ferreira 

uimarães Borges 

omes Assunção 

Rachel Lopes Carcute 

Vívian Cirino de Lima 

Fernanda Bonfim de Oliveira 

Leonice de Andrade Carvalho 

Letícia Tavares de Faria 

Fernanda Bonfim de Oliveira 
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ANEXO VIII 

1 

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

2 - Laboratório de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

VIII - LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS  

 

1 - Laboratório de Geoprocessamento 

Visam atender a demanda prática das disciplinas dos cursos 

técnicos, tecnológicos e superiores ofertados pelo Instituto 

Federal Goiano – Campus Urutaí. 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 
Compreende área total de 42 m², equipado com ar cond

cionado e 20 microcomputadores conectad

20 microcomputadores, mesa, cadeira, estabilizador, filtro

de linha, nobreak, impressora e softwares

 

Laboratório de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na

área de fertilidade de solo e nutrição de plantas por meio de 

análises de nutrientes do solo e de tecido foliar,

a aulas práticas, projetos de pesquisa e análise para prod

tores rurais da região. 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Compreende área total de 106,04 m², incluindo sala de

recepção, sala escritório, sala de análises físicas, sala de 

pesos e medidas (balanças e pHmetro), sala de 

determinação analítica (espectrofotômetro), sala de 

estocagem, sala de secagem e moagem e sala de preparo de 

amostras. 
01 capela c/ exaustor; 01 bloco digestor; 01 estufa de

gem por ventilação forçada; 01 estufa de secagem de solo; 

02 barriletes, 02 coqueteleira, 01 armários em aço, 

01 compressor 60 litros, 01 deionizador, 01 destilador d

água, 36 peneiras ABNT p/ solo, 01 arquivo tamanho of

 

disciplinas dos cursos 

tecnológicos e superiores ofertados pelo Instituto 

², equipado com ar condi-

conectados à Internet. 

, mesa, cadeira, estabilizador, filtro 

softwares. 

Laboratório de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 

Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na 

de solo e nutrição de plantas por meio de 

análises de nutrientes do solo e de tecido foliar, vinculadas 

a aulas práticas, projetos de pesquisa e análise para produ-

m², incluindo sala de 

cepção, sala escritório, sala de análises físicas, sala de 

pHmetro), sala de 

lítica (espectrofotômetro), sala de 

gem e moagem e sala de preparo de 

01 capela c/ exaustor; 01 bloco digestor; 01 estufa de 

gem por ventilação forçada; 01 estufa de secagem de solo; 

coqueteleira, 01 armários em aço, 

compressor 60 litros, 01 deionizador, 01 destilador de 

peneiras ABNT p/ solo, 01 arquivo tamanho ofício, 



 

 

3 -

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

4 – Laboratório de Química Geral e Inorgânica 

OBJETIVOS 

01 balança analítica, 01 exaustor de 30

01 desumificador de ar, 01 conjunto laboratório de an

de solo (vidrarias), 01 fogão a gás, 01 geladeira 260 litros, 

01 estante em aço dupla face, 01 fotômetro de chama dig

tal microprocessado, 01 espectrofotômetro de absorção 

atômica, 01 fotocolorímetro digital microprocessado,

putador completo, 01 pHmetro de bancada digital, 

01 micropipetador manual com capacidade de 

 

- Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Realizar o tratamento de água para o abastecimento da 

comunidade do Instituto Federal Goiano 

mostrar aos alunos do curso de Licenciatura em Química, 

através de aulas práticas, os processos e 

cas envolvidos no tratamento da água. 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Sala de análise com dimensões de 4,0 m x 3,0 m,

2 bancadas centrais; Sala de cloro de 3,10

nheiro; Sala de sulfato e cal de 5,0 m x 4,0

amianto. 

Frigobar, computador, colorímetro, pHmetros, balança de 

plataforma, colorímetro de cloro, turbidímetro, suporte 

universal, chapa de aquecimento, Jar Test e 04

amianto; 

 

Laboratório de Química Geral e Inorgânica  

Realizar atividades de pesquisa, extensão e principalmente, 

aulas práticas das disciplinas de Transformações Químicas, 

 

Química 
Licenciatura 

104  

exaustor de 30 mm, 

conjunto laboratório de análise 

gás, 01 geladeira 260 litros, 

fotômetro de chama digi-

01 espectrofotômetro de absorção 

01 fotocolorímetro digital microprocessado, com-

pHmetro de bancada digital, 

acidade de 0,1 a 100 ml. 

Realizar o tratamento de água para o abastecimento da 

comunidade do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí e 

mostrar aos alunos do curso de Licenciatura em Química, 

através de aulas práticas, os processos e substâncias quími-

ala de análise com dimensões de 4,0 m x 3,0 m, contendo 

bancadas centrais; Sala de cloro de 3,10 m x 1,25 m; Ba-

m x 4,0 m e caixas de 

Frigobar, computador, colorímetro, pHmetros, balança de 

plataforma, colorímetro de cloro, turbidímetro, suporte 

universal, chapa de aquecimento, Jar Test e 04 caixas  de 

Realizar atividades de pesquisa, extensão e principalmente, 

aulas práticas das disciplinas de Transformações Químicas, 
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ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

Introdução ao Laboratório de Química, Química dos El

mentos e Química Inorgânica, do curso de Licenciatura em 

Química. Nesse laboratório também são realizadas aulas 

práticas das disciplinas de Química de outros cursos da Inst

tuição. 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Área total de 55 m², equipado com ar condicionado de 

18.000 BTU, quadro negro, chuveiro de emergência e lava 

olhos, capela exaustora de gases, saída de emergência de 

2,16 m x 0,73 m, bancada lateral de ardósia e 3 bancadas 

centrais de fórmica de 2,53 m  x 1,23 m. 

Dessecador elétrico, 2  dessecadores de 

espectrofotômetro UV-Visível, mantas aquecedoras 

chuveiro de emergência e lava olhos, bomba de vácuo, bicos 

de Bunsen, balança digital, pHmetro, barrilete de 50 L, 

deionizador e capela de exaustão. 

 

5 – Laboratório de Físico-Química  

Realizar atividades de pesquisa, extensão e principalmente, 

aulas práticas das disciplinas de Físico-Química I e Físico

Química II do curso de Licenciatura em Química. Nesse lab

ratório também são realizadas aulas práticas das disciplinas 

de Química de outros cursos da Instituição.

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Área total de 55 m², equipado com ar condicionado de 

18.000 BTU, quadro negro, chuveiro de emergência e lava 

olhos, capela exaustora de gases, saída de emergência de 

2,16 m de altura x 0,73 m de largura, bancada lateral de 

ardósia e 3 bancadas centrais de fórmica de 2,53m x 1,23 m.

Introdução ao Laboratório de Química, Química dos Ele-

do curso de Licenciatura em 

Química. Nesse laboratório também são realizadas aulas 

práticas das disciplinas de Química de outros cursos da Insti-

Área total de 55 m², equipado com ar condicionado de 

gro, chuveiro de emergência e lava 

olhos, capela exaustora de gases, saída de emergência de 

m x 0,73 m, bancada lateral de ardósia e 3 bancadas 

 

Dessecador elétrico, 2  dessecadores de vidro, 

Visível, mantas aquecedoras 

chuveiro de emergência e lava olhos, bomba de vácuo, bicos 

de Bunsen, balança digital, pHmetro, barrilete de 50 L, 

Realizar atividades de pesquisa, extensão e principalmente, 

Química I e Físico-

Química II do curso de Licenciatura em Química. Nesse labo-

ratório também são realizadas aulas práticas das disciplinas 

ros cursos da Instituição. 

equipado com ar condicionado de 

chuveiro de emergência e lava 

gases, saída de emergência de 

largura, bancada lateral de 

ardósia e 3 bancadas centrais de fórmica de 2,53m x 1,23 m. 



 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

6 

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

01 bloco digestor de oito provas de proteínas; 01 balança 

analítica, modelo FA2104N Bioprecisa; 01 balança analítica, 

Schimadzu; 02 pHmetro de bancada; 01 capela de exaustão 

de gases; 01 extrator de gorduras Soxhlet; 01 destilador de 

nitrogênio para determinação de proteínas; 01 agitador 

magnético com aquecimento; 07 mantas de aquecimento; 

01 agitado de tubos ql-901 vortex; 01 refratômetro portát

Belphotonics; 01 espectrofotômetro UV/Visível Marca Spe

trum; 01 estufa Bioterm. 

 

6 – Laboratório de Química Orgânica 

Realizar atividades de pesquisa, extensão e principalmente, 

aulas práticas das disciplinas de Química Orgânica Exper

mental e Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos, 

do curso de Licenciatura em Química. Nesse laboratório 

também são realizadas aulas práticas das disciplinas de 

Química de outros cursos da Instituição. 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Área total de 55 m², equipado com ar condicionado de 

18.000 BTU, quadro negro, chuveiro de emergência e lava 

olhos, capela exaustora de gases, saída de emergência de 

2,16 m x 0,73 m, bancada lateral de ardósia e 3 bancadas 

centrais de fórmica de 2,53 m  x 1,23 m.  

Chuveiro lava olhos, bicos de Bunsen, mantas aquecedoras, 

autoclave, turbidímetro, determinador de ponto de fusão, 

colorímetro, balança analítica, geladeira, pHmetro, banho

maria, banho ultrassônico, centrífuga, dessecador, barrilet

de 20 L, barrilete de 50 L, destilador e deionizador.
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01 bloco digestor de oito provas de proteínas; 01 balança 

modelo FA2104N Bioprecisa; 01 balança analítica, 

bancada; 01 capela de exaustão 

de gases; 01 extrator de gorduras Soxhlet; 01 destilador de 

nitrogênio para determinação de proteínas; 01 agitador 

magnético com aquecimento; 07 mantas de aquecimento; 

901 vortex; 01 refratômetro portátil, 

Belphotonics; 01 espectrofotômetro UV/Visível Marca Spec-

Realizar atividades de pesquisa, extensão e principalmente, 

Química Orgânica Experi-

mental e Análise Espectroscópica de Compostos Orgânicos, 

do curso de Licenciatura em Química. Nesse laboratório 

também são realizadas aulas práticas das disciplinas de 

 

m², equipado com ar condicionado de 

, quadro negro, chuveiro de emergência e lava 

olhos, capela exaustora de gases, saída de emergência de 

m x 0,73 m, bancada lateral de ardósia e 3 bancadas 

 

Chuveiro lava olhos, bicos de Bunsen, mantas aquecedoras, 

autoclave, turbidímetro, determinador de ponto de fusão, 

colorímetro, balança analítica, geladeira, pHmetro, banho-

maria, banho ultrassônico, centrífuga, dessecador, barrilete 

de 20 L, barrilete de 50 L, destilador e deionizador. 
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7 – Laboratório

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

8 – Laboratório de 

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

Laboratório de Pesquisa e Análises Químicas 

Dar suporte às pesquisas dos docentes e estudantes do 

IFGoiano – Campus Urutaí. Ser um centro de excelência em 

Análise de Qualidade de Águas, possibilitando a realização 

de análises para a comunidade da região a preços bem mais 

acessíveis que os praticados no mercado. 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Área total de 55 m², equipado com ar condicionado de 

18.000 BTU, quadro negro, chuveiro de emergência e lava 

olhos, 2 capelas exaustoras de gases, linhas de gases esp

ciais, saída de emergência de 2,16 m x 0,73

laterais de ardósia e 1 bancada central de fórmica de

x 1,23 m. 

Bomba de vácuo, balança analítica, balança de plataforma, 

mesa agitadora, banho-maria, banho ultrassônico, aparelho 

de Jar-Test, turbidímetro de bancada, colorímetro, agitador 

de tubos, bicos de Bunsen, pHmetro, centrífuga de bancada, 

fotômetro de chama, autoclave de bancada, autoclave 

vertical, espectrofotômetro de absorção atômica, estufas, 

destilador, osmose reversa, mufla, câmara de germinação, 

estufa BOD, deionizador, aparelho extrator de gordura e 

destilador de nitrogênio. 

 

Laboratório de Demonstrações Físicas (LADEF) 

Desenvolver atividades de ensino e pesquisa relacionadas à 

parte experimental de Física.  

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 
Compreende área total de 52 m², equipada com ar cond

cionado de 18.000 BTU, bancadas centrais de fórmica e 

Dar suporte às pesquisas dos docentes e estudantes do 

mpus Urutaí. Ser um centro de excelência em 

Análise de Qualidade de Águas, possibilitando a realização 

de análises para a comunidade da região a preços bem mais 

acessíveis que os praticados no mercado.  

uipado com ar condicionado de 

, quadro negro, chuveiro de emergência e lava 

olhos, 2 capelas exaustoras de gases, linhas de gases espe-

m x 0,73 m, 03 bancadas 

laterais de ardósia e 1 bancada central de fórmica de 2,53 m  

Bomba de vácuo, balança analítica, balança de plataforma, 

maria, banho ultrassônico, aparelho 

Test, turbidímetro de bancada, colorímetro, agitador 

centrífuga de bancada, 

fotômetro de chama, autoclave de bancada, autoclave 

vertical, espectrofotômetro de absorção atômica, estufas, 

destilador, osmose reversa, mufla, câmara de germinação, 

estufa BOD, deionizador, aparelho extrator de gordura e 

Desenvolver atividades de ensino e pesquisa relacionadas à 

Compreende área total de 52 m², equipada com ar condi-

cionado de 18.000 BTU, bancadas centrais de fórmica e 



 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores em Ciências da Natureza e

OBJETIVOS 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

2 pias com água corrente.  

Conjuntos experimentais de termodinâmica, acústica e o

das mecânicas, mecânica, eletromagnetismo, óptica e física

geral, bancadas, banquetas, computador.

9 – LIFE 

Interdisciplinar de Formação de Educadores em Ciências da Natureza e

Desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa volt

da para a formação docente. Oferecer suporte

dades de componentes curriculares pedagógicas como Of

cinas de Práticas Pedagógicas (OPP´s) e Estágios Supervisi

nados. Atender necessidades de projetos de 

cente ligados ao PIBIC, ao PIBID – subprojetos de Biol

Química e Matemática, atividades promo

Biologia e de componentes curriculares dos cursos de Lice

ciatura em Química, Ciências Biológicas e Matemática que 

se desenvolvem com a confecção de materiais didáticos, 

análise de livros didáticos, confecção de material de apoio, 

etc. Desenvolver a criatividade pedagógica, através da art

culação entre práticas lúdicas e tecnologias educacionais 

que favoreçam o aprendizado. 

ESPAÇO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Compreende área total de 52 m², equipada com ar cond

cionado de 18.000 BTU, bancadas centr

2 pias com água corrente. 

Notebook 4GH com HD de 500 G; Filmadora digital; Máqu

na fotográfica digital; TV 51”, plasma smart TV, smart int

raction; Impressora multifuncional laser; Data

ça Analítica; Mesa Digitalizadora; Phmetro; Banho Termo

tático; Condutivímetro de Bancada; Microscópio Biológico; 

 

Química 
Licenciatura 
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Conjuntos experimentais de termodinâmica, acústica e on-

mecânicas, mecânica, eletromagnetismo, óptica e física 

computador. 

Interdisciplinar de Formação de Educadores em Ciências da Natureza e Matemática  

esenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa volta-

suporte para as ativi-

edagógicas como Ofi-

cinas de Práticas Pedagógicas (OPP´s) e Estágios Supervisio-

rojetos de formação do-

subprojetos de Biologia, 

atividades promovidas pelo PET-

dos cursos de Licen-

ciatura em Química, Ciências Biológicas e Matemática que 

se desenvolvem com a confecção de materiais didáticos, 

análise de livros didáticos, confecção de material de apoio, 

volver a criatividade pedagógica, através da arti-

culação entre práticas lúdicas e tecnologias educacionais 

Compreende área total de 52 m², equipada com ar condi-

cionado de 18.000 BTU, bancadas centrais de fórmica e 

Notebook 4GH com HD de 500 G; Filmadora digital; Máqui-

na fotográfica digital; TV 51”, plasma smart TV, smart inte-

raction; Impressora multifuncional laser; Data-Show; Balan-

Mesa Digitalizadora; Phmetro; Banho Termos-

tático; Condutivímetro de Bancada; Microscópio Biológico; 
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Todos os laboratórios já foram implantados e encontram

so, a Coordenação do Curso de Licenciatura em Química

Direção do IFGoiano - Campus Urutaí

funcionamento e a modernização constante dos laboratórios de aulas práticas e também de pesquisa.

 

Telescópio Computadorizado; Banco Óptico Linear, luz pol

cromática; Giroscópio; Laminário Histológico; 

cos diversos ligados ao Ensino de Ciências e Biologia; 

 
Todos os laboratórios já foram implantados e encontram-se em pleno funcionamento.

so, a Coordenação do Curso de Licenciatura em Química, a Coordenação Geral dos Cursos de Graduação 

Campus Urutaí trabalham de forma permanente no sentido de manter o bom 

constante dos laboratórios de aulas práticas e também de pesquisa.

Telescópio Computadorizado; Banco Óptico Linear, luz poli-

cromática; Giroscópio; Laminário Histológico; Jogos Didáti-

s e Biologia;  

se em pleno funcionamento. Apesar dis-

, a Coordenação Geral dos Cursos de Graduação e a 

no sentido de manter o bom       

constante dos laboratórios de aulas práticas e também de pesquisa. 



 
 

 

 


