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I – INTRODUÇÃO

O Projeto Pedagógico de Curso é uma proposta de trabalho que descreve o conjunto de
habilidades e competências a serem desenvolvidas junto aos estudantes, as atividades de
formação adotadas, o perfil do profissional desejado pelo curso e o modo como se dará a relação
do curso com as questões administrativas, pedagógicas, acadêmicas e com a sociedade.
O Projeto Pedagógico busca contemplar a nova visão de mundo, expressa no novo paradigma
de sociedade e de educação, garantindo a formação global e crítica para os envolvidos no
processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, bem como sujeitos de
transformação da realidade, com respostas para os grandes problemas contemporâneos. Assim,
o Projeto Pedagógico, como instrumento de ação política, deve propiciar condições para que o
cidadão, ao desenvolver suas atividades acadêmicas e profissionais, paute-se na competência e
na habilidade, na democracia, na cooperação, tendo a perspectiva da educação/formação em
contínuo processo como estratégia essencial para o desempenho de suas atividades.”
(ForGRAD, 1999:11).
O PPC do Curso de Ciências Naturais e Matemática - Química apresenta a concepção do curso,
os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais
de todas as ações a serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem,
respeitando o que preconizam as Diretrizes Nacionais para a formação de professores, as
Resoluções Nacionais (CNE/CP) e as Resoluções Internas da UFMT (CONSEPE e
CONSUNI), em particular para as Licenciaturas, a Resolução CNE/CP nº 2 de 01/07/2015 que
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior.
A

matriz

curricular

do curso

busca

contemplar

os

aspectos

de

flexibilidade,

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas) e articulação da teoria
com a prática. Os conteúdos curriculares previstos têm por objetivo o desenvolvimento do perfil
profissional do egresso, considerando-se os aspectos de atualização, adequação das cargas
horárias (em horas) e adequação da bibliografia.
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Por se tratar de curso de Licenciatura, é ofertada a disciplina Língua Brasileira de Sinais –
Libras, como disciplina curricular obrigatória conforme estabelece o Decreto nº 5626 de 22 de
dezembro de 2005 em seu Art. 3º.
O Trabalho de Conclusão de Curso, está regulamentado, considerando-se carga horária, formas
de apresentação, orientação e coordenação, bem como, Estágio supervisionado e atividades
teórico-práticas, são observadas a DCN da Licenciatura em Química, as Resoluções do CNE
referentes a licenciatura e as Resoluções internas da UFMT.
O PPC apresentado contempla os objetivos gerais do curso, as suas peculiaridades, sua matriz
curricular e a respectiva operacionalização, a carga horária das atividades didáticas e da
integralização do curso, a concepção e a composição das atividades de estágio curricular, a
concepção e a composição das atividades teórico práticas.
Contudo, necessário ressaltar que os currículos devem ser atualizados com certa regularidade,
pois as transformações contemporâneas a todo o momento nos apresentam novos estudantes,
novos professores, novas tecnologias, novas profissões e, enfim, novas perspectivas de mundo.
Ou seja, diversos aspectos da realidade concreta que precisam ser incorporados à formação dos
profissionais e à Universidade. Portanto, as atualizações dos projetos pedagógicos são
desejáveis para que suas propostas se adéquem às constantes mudanças socioculturais,
acadêmicas, tecnológicas, entre outras.
Concretizando os objetivos, o perfil e a metodologia contemplados no PPC, a matriz curricular
foi concebida de forma a não só conjugar as disciplinas exigidas legalmente para a formação
de professores, mas também, contempla, de maneira transversal, desde Língua Brasileira de
Sinais, os conteúdos das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação para os Direitos Humanos.
A matriz prevê um ciclo de disciplinas de estudo de caso, em que a prática está intimamente
aliada à teoria e em que se oportuniza o contato com temas mais atuais que envolvem formação
de professores para a Educação Básica. A matriz curricular inseri na grade um rol de disciplinas
optativas, a possibilitar escolhas para uma formação diversa como opção do estudante.
Histórico do curso
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A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), desde a sua criação em 1970, tem assumido
a Interiorização do ensino de graduação, como uma de suas políticas prioritárias. Única
instituição federal de ensino superior e durante muitos anos, única universidade no estado, a
UFMT tem marcado presença em todas as regiões de Mato Grosso, um território de mais de
900 mil quilômetros quadrados.
A UFMT tem procurado contribuir efetivamente com o desenvolvimento regional, atuando nas
áreas de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, mantendo os Campi de
Cuiabá, Rondonópolis (em processo de criação da Universidade Federal de Rondonópolis),
Médio Araguaia, Várzea Grande e Sinop. A UFMT conta também com Centros de Apoio em
cidades consideradas polos regionais onde são desenvolvidos cursos temporários de graduação
à distância e graduação especiais1, além das atividades de educação continuada.
A UFMT oferece cursos regulares de graduação e pós-graduação, incluindo cursos de
especialização, mestrado e doutorado nas áreas de Educação Pública, Ecologia e Conservação
da Biodiversidade, Saúde e Ambiente, entre outras.
O curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, é fruto de um processo de
reflexão acerca da formação do professor de Ciências Naturais e Matemática que se deu partir
do final da década de 80 e de 90. Em abril 2001, a SEDUC e UFMT firmaram um acordo para
a construção da proposta curricular do referido curso visando à formação do professor de
Ciências e Matemática para o Ensino Fundamental e do professor de Química para o Ensino
Médio. Esse curso auxiliaria a consolidar a formação superior idealizada e exigida pela LDB
para todos professores da área. Além disso, seria também a oportunidade de concretizar a
formação do professor de Ciências Naturais e Matemática, numa proposta epistemológica em
que se resgate a unidade do saber científico numa dimensão interdisciplinar e transdisciplinar,
e que desenvolva as competências e habilidades básicas da cidadania, capacidade de
participação e de tomada de decisão, bem como os saberes, tanto de conteúdos quanto
metodológicos, necessários à docência na área de atuação correspondente.
A riqueza metodológica da proposta tem como base a perspectiva crítica alicerçada na açãoreflexão-ação da prática pedagógica do futuro professor, em cujo contexto se propõe produzir

1

Cursos oferecidos em turma única nos Centros de Apoio da Universidade Federal de Mato Grosso.
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ambiente para a formação do professor-pesquisador. A pesquisa educacional deve ser realizada
tanto em sua formação inicial quanto na formação continuada.
Em 2002, foi então criado o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática –
Química e celebrado um Contrato de Prestação de Serviços entre o Fundo Estadual de Educação
e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso para a implantação de cursos para
professores em serviço, inicialmente com turmas em Cuiabá e, posteriormente, em
Rondonópolis e Médio Araguaia.
A

relevância

das

licenciaturas

de

políticos,

economistas,

tem

educadores,

sido

justificada

cientistas,

pelas

sindicatos

insistentes
e

análises

associações

de

profissionais da educação e empresários divulgados na mídia em geral que dão conta do
“apagão da educação” nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Em 16 de janeiro de
2006, por meio da Resolução Nº 06, do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE – UFMT),
foi aprovada a estrutura curricular do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática
– Química – do Câmpus Universitário de Sinop.
A região norte do estado de Mato Grosso, bem como todo o estado, possui uma grande carência
de docentes para atuação na área de Ciências Naturais e Matemática na educação básica,
destacando a carência de profissionais formados nesta área. Nesse sentido, a UFMT tem se
proposto a participar do esforço coletivo para a formação de professores, em consonância com
os programas de governo que visam consolidar o novo momento de desenvolvimento da
educação: Programa de Desenvolvimento da Educação em suas diretrizes e metas.
A má qualidade da educação pública no Brasil é um fator que contribui para o aumento da
exclusão e diferenças sociais, pois as classes com rendas menores ficam sem condições de
brigar pelas oportunidades de trabalho em virtude da formação deficiente oferecida pelas
Instituições Públicas de Educação Básica. Portanto a implantação do curso de Ciências Naturais
e Matemática – Química veio no sentido de contribuir para minimizar este grave problema
social do nosso País e em especial da nossa Região.
Destaca-se a carência de profissionais da educação nesta área a de conhecimento na região de
abrangência do Câmpus, submersa num cenário geral brasileiro de “crise no ensino de
ciências”, explicitado pela 63ª posição no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
– PISA, no ano de 2016. Em termos estaduais, um levantamento realizado pela UFMT, em
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parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e com a Universidade do Estado de
Mato Grosso (UNEMAT), indicou a deficiência de professores com formação específica nas
áreas correlatas ao curso. Na sociedade do conhecimento, os investimentos em capital humano
se tornam imprescindíveis e, cada vez mais, prementes para a construção de uma sociedade
mais justa, equânime, democrática, que pode ser alicerçada com investimentos no setor
educacional, onde o investimento na Educação é, no mundo atual, uma imposição para a
sobrevivência de um país, que busque garantir qualidade de vida para seus cidadãos.
O Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, dada a sua própria natureza
epistemológica, se desafia a consolidar a formação do professor de ciências naturais. Nesse
sentido, o presente curso se propõe a dar uma formação interdisciplinar tal que o aluno, ao
concluir todo o curso, possa atuar como professor de ciências e matemática para o ensino
fundamental e Química para o ensino médio, cumprindo assim com sua função social de
democratização da educação superior e de desenvolvimento social, cultural e tecnológico, e
também com seu papel em qualificar professores em nível superior para o Ensino Fundamental
e Médio.
Justificativas para a reelaboração do PPC
Este documento tem a finalidade de apresentar a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso
de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, como justificativa à essa iniciativa,
destacamos os principais elementos que levaram à reformulação do Projeto Pedagógico do
Curso.
Com o advento da Resolução CNE 002 de 1º de Julho de 2015, que busca de maneira mais
prática uniformizar os cursos de licenciatura em todo território Nacional, bem como a resolução
CONSEPE 118 de 10 de novembro de 2014, a presente proposta de alteração do PPC do curso
de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática – Química do Câmpus Universitário de
Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso, se fez necessária, sendo então formulada a
presente proposta, buscando a equidade, dentro das características regionais e demandas locais,
estando assim o presente curso em consonância com as legislações vigentes.
De modo sintético, a reestruturação do PPC da Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática
– Química, decorre da convergência de diferentes variáveis, dentre as quais, atender às normas
vigentes relacionadas com adequação à Resolução CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015 e ao
10

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação; no caso, presencial, segundo INEP, de
outubro 2017.
O primeiro passo de reestruturação consistiu em configurar o curso como semestral na equidade
da relação; 1 crédito para carga horária de 16 horas relógio, em busca de favorecer a mobilidade
dos estudantes no âmbito da própria UFMT, entre as IFES, bem como a mobilidade
internacional (Ciências sem Fronteiras, Programas de bolsas de diferentes países).
A formatação do PPC, em consonância com a Resolução CNE 2/2015 e orientações internas da
UFMT, são garantidas as 3200 horas mínimas para as Licenciaturas. As Práticas como
Componentes Curriculares e o Estágio Supervisionado, são apresentados conforme as
orientações das Resoluções CNE de 02/2002 e a Resolução CNE 02/2015.
As características básicas do curso são mantidas quanto aos objetivos gerais e específicos, perfil
profissional do egresso, formas de ingresso, tempo de duração, tempo máximo para
integralização curricular.
O que esperamos é de melhoria no fluxo curricular dos estudantes na possibilidade de
integração curricular, como fundamento para o desenvolvimento de ações que apontem
caminhos interdisciplinares que alicercem práticas inovadoras aos futuros profissionais da
educação.

11

I– ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

1.1

Concepção do curso

1.1.1 O Curso e as políticas institucionais da UFMT
O Câmpus Universitário de Sinop - UFMT de Sinop iniciou suas atividades em julho de 2006
e, atualmente conta com 11 (onze) cursos de graduação: Agronomia, Engenharia Florestal,
Engenharia Agrícola e Ambiental, Zootecnia, Farmácia, Enfermagem, Medicina Veterinária,
Medicina, Ciências Naturais e Matemática – Física, Ciências Naturais e Matemática –
Matemática e Ciências Naturais e Matemática – Química, e 3 (três) cursos de pós-graduação
Strictu Sensu: Pós-Graduação em Agronomia, Pós-Graduação em Zootecnia e Pós-Graduação
em Ciências Ambientais
O Câmpus atualmente conta com 239 docentes efetivos e 34 docentes contratados e 99 técnicos
administrativos e de laboratórios, além de uma equipe de servidores terceirizados, oferecendo,
anualmente 811 vagas de ingresso e 2632 alunos regularmente matriculados em seus cursos de
graduação e conta, atualmente, com 139 alunos regularmente matriculados em seus cursos de
pós-graduação.
A estrutura do Câmpus Universitário de Sinop é composta por uma Pró-Reitoria, 3 (três)
Institutos: Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA), Instituto das Ciências da Saúde
(ICS) e Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS). Do ICAA, fazem parte os
cursos de Bacharelado em Agronomia, Bacharelado em Engenharia Florestal, Bacharelado em
Engenharia Agrícola e Ambiental e Bacharelado em Zootecnia; do ICS, constam os cursos de
Bacharelado em Enfermagem, Bacharelado em Farmácia, Bacharelado em Medicina e
Bacharelado em Medicina Veterinária; do ICNHS, os cursos de Ciências Naturais e Matemática
– Física, licenciatura, Ciências Naturais e Matemática – Matemática, licenciatura, e Ciências
Naturais e Matemática – Química, licenciatura.
Na UFMT, dentre as áreas compreendidas como prioritárias para atuação constam: Saúde,
Ciências Humanas e Sociais, Ciências Agrárias, Educação e Ciências Exatas e Tecnológicas,
com ênfase na área ambiental. Especificamente no Câmpus Universitário de Sinop, propõemse como áreas prioritárias para a atuação da UFMT: Ciências da Saúde, Ciências Agrárias,
12

Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências da Educação, onde está inserido o curso de Ciências
Naturais e Matemática – Química.
A presença da UFMT na região norte do estado tem como perspectiva atender as necessidades
dos diversos segmentos da sociedade com base na educação superior, extensão e pesquisa, em
busca de constante viabilização de soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço
rural, por meio da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias. Em razão
da vocação econômica e sociocultural, o Câmpus investirá na consolidação de graduações
relacionadas à agropecuária, à saúde, ao meio ambiente e à formação de professores, em áreas
bastante ausentes na região.
Conforme o PDI da UFMT para o período de 2013-2018, o processo decisório e as ações
político-administrativas da UFMT deverão se pautar de acordo com os seguintes princípios: 1
- Ética e democracia; 2 - Formação crítica e qualidade acadêmica; 2 - Autonomia institucional
e compromisso social; 3 - Inclusão e pluralidade; 4- Interação e articulação com a sociedade; 5
- Inovação acadêmica e administrativa; 6 - Sustentabilidade das ações; 7- Gestão democrática
e transparente.
Também estabelece como missão “Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas,
produzir

conhecimentos

e

inovações

tecnológicas

e

científicas

que

contribuam

significativamente para o desenvolvimento regional e nacional.”, almejando “tornar-se
referência nacional e internacional como instituição multicampi de qualidade acadêmica,
consolidando-se como marco de referência para o Desenvolvimento sustentável da região
central da América do Sul, na confluência da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal”. A
UFMT/Sinop deve desempenhar suas atividades na região amazônica do estado.
O Câmpus Universitário de Sinop propõem-se como áreas prioritárias para a atuação da UFMT:
Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências da Educação
– onde está inserido o curso de Ciências Naturais e Matemática – Química.
Em consonância institucional, o Câmpus Universitário de Sinop comunga os mesmos princípios
e políticas de ensino do PDI, logicamente voltados para a região norte do estado. Em pesquisa,
o comprometimento com o desenvolvimento regional e avanço da ciência direcionou a UFMT
ao desenvolvimento político de três eixos de pesquisa: apoio à criação e consolidação de grupos
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de pesquisa na UFMT, apoio à formação de novos pesquisadores e articulação com o
desenvolvimento regional.
O Programa de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC -, implantado na UFMT desde 1991,
implementa bolsas de pesquisa aos discentes, em convênio com o CNPq e com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT). Em consonância com as políticas
de educação do Ministério da Educação e Secretaria de Estado de Educação no que concerne à
formação de professores, a instituição foi contemplada com o Programa de Iniciação à Docência
– PIBID.
Em extensão, sintonizada com o Plano Nacional de Extensão, a UFMT articula o processo
educativo, cultural e científico ao ensino e à pesquisa tendo sempre como referência a
sociedade, tanto local quanto estudantil em geral, incluindo seus acadêmicos.
A universidade possui ainda programas de monitoria e de tutoria, que objetivam contribuir para
o melhor desempenho dos estudantes, bem como melhorar o índice de aprovação em
determinado componente curricular, aprofundando e reforçando os conhecimentos teóricopráticos e propiciando uma formação acadêmica mais ampla ao estudante monitor, além de
incentivar o interesse pela docência.
A região norte do estado de Mato Grosso, bem como todo o estado, possui uma grande carência
de docentes para atuação na área de Ciências Naturais, Matemática, Física e Química na
educação básica, destacando que quase não existem profissionais formados nesta área. Por esse
motivo as aulas são na maioria das vezes ministradas por profissionais de outras áreas ou por
pessoas sem formação em nível superior, o que prejudica o aprendizado dos alunos interferindo
significativamente na qualidade de ensino da região. A implantação do curso de Ciências
Naturais e Matemática com as habilitações em Matemática, Física e Química tem contribuído
para a minimização deste grave problema social do nosso País e em especial da nossa Região.
1.1.2 Regime acadêmico, número de vagas, número de entradas, turno de funcionamento,
períodos de integralização e dimensões das turmas
O regime acadêmico do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química da Universidade
Federal de Mato Grosso – Câmpus Universitário de Sinop será regido pela Resolução
CONSEPE vigente (Resolução CONSEPE nº 118 de 10 de novembro de 2014), adotando assim
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o regime de crédito semestral, considerando 1 (um) crédito como 16 (dezesseis) horas de
trabalho acadêmico, teórico ou prático, conforme Art. 9º da referida Resolução.
Conforme anteriormente explanado, o curso de será regido por crédito semestral, entretanto
com apenas 1 (uma) entrada anual dos estudantes, no início de cada ano letivo, dispondo de 57
(cinquenta e sete) vagas destinadas a alunos ingressantes.
O curso de Ciências Naturais e Matemática – Química terá funcionamento em turno único
noturno, com período mínimo de integralização de 8 (oito) semestres letivos e período máximo
de integralização de 12 (doze) semestres letivos.

Regime acadêmico: Crédito semestral.
Número de vagas e entrada: 57 vagas com entrada única no primeiro semestre
Turno de funcionamento: Turno noturno.
Períodos de integralização: Conforme a Resolução CNE/CES nº 02/2015 o tempo mínimo de
conclusão do Curso de Ciências Naturais e Matemática - Química é de 08 (oito) semestres
letivos e de acordo com a Resolução CONSEPE nº 66/2009 o tempo máximo de conclusão do
Curso é de 12 (doze) semestres letivos.
Dimensão das turmas: Aulas teóricas com o máximo de 57 alunos, Aulas Práticas com o
máximo de 30 alunos.

1.1.3 Formas de ingresso no curso
Os critérios de seleção dos estudantes ingressantes no curso de Ciências Naturais e Matemática
– Química serão regidos pela administração geral da UFMT, ou seja, seguindo as normas
institucionais de seleção de candidatos, tais como: Sistema de Seleção Unificada (SISU),
Sobrevagas, Transferência Facultativa, Admissão de Graduado, Transferência Compulsória e
demais formas amparadas pela legislação vigente, bem como acolhidas pela UFMT, de acordo
com a disponibilidade de vagas.
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1.1.4 Objetivos do curso
A UFMT tem se proposto a participar do esforço coletivo para a formação de professores, em
consonância com os programas de governo que visam consolidar o novo momento de
desenvolvimento da educação: Programa de Desenvolvimento da Educação em suas diretrizes
e metas.
Uma vez que a relevância das licenciaturas tem sido justificada pelas insistentes análises de
profissionais da educação, a formação proposta objetiva concretizar a formação do professor
de Ciências Naturais e Matemática, numa proposta epistemológica em que se resgate a unidade
do saber científico numa dimensão interdisciplinar e transdisciplinar, a fim de desenvolver as
competências e habilidades básicas da cidadania, capacidade de participação e de tomada de
decisão, bem como os saberes, tanto de conteúdos quanto metodológicos, necessários à
docência na área de atuação correspondente.
O presente curso se propõe a dar uma formação inicial interdisciplinar tal que ao concluir todo
o curso possa atuar como professor de Ciências da Natureza e Matemática na Educação Básica
numa dimensão inter e transdisciplinar que possibilite diálogos entre as componentes
curriculares.
Formar um profissional capaz de compreender os avanços das ciências e que tenha
competências e habilidades de conceber a sala de aula como um ambiente de constante pesquisa
para melhoria de seu trabalho docente, em busca por cumprir a função social de democratização
da educação superior e de desenvolvimento social, cultural e tecnológico, e também com seu
papel em qualificar professores em nível superior para a Educação Básica.

1.1.5 Perfil profissional do egresso
Como nossa pretensão é a de formar um profissional competente, entendemos que é importante
um envolvimento de forma integrada. Para tanto, o conjunto de atitudes, capacidades e
conhecimentos relativos à Química e Ensino de Química devem ser desenvolvidos por todos,
professores e alunos da Educação Básica.
Pretende-se que, ao longo do curso, o aluno vá construindo e reconstruindo sua prática
pedagógica, de forma a adquirir habilidades e competências que o aproximem seguinte perfil:
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1. Ser capaz de abordar questões cotidianas sobre um prisma científico, produzido com base
nas percepções construídas historicamente nas diversas áreas específicas das Ciências
Naturais e Matemática, ciente de que sua abordagem é uma das possíveis.
2. Estabelecer com os livros, didáticos ou não, uma relação dialógica, crítica, colocando-se
perante os autores como alguém também capaz de elaborar as próprias argumentações e de
debater ideias com aquelas apresentadas nos livros.
3. Associar os saberes científicos aos condicionantes externos à respectiva produção.
4. Ter uma visão crítica em relação ao papel social da ciência e de sua natureza
epistemológica, compreendendo seu processo histórico-social de construção.
5. Identificar, no contexto da realidade escolar, fatores determinantes, tais como: contexto
socioeconômico, política educacional, administração escolar e fatores específicos do
processo ensino-aprendizagem das Ciências da Natureza (Química) e Matemática.
6. Dominar adequada fundamentação teórica das Ciências da Natureza e Matemáticas,
necessárias para o pleno desempenho da regência no Ensino Fundamental e Médio.
7. Fundamentar-se adequadamente em teorias sociais e pedagógicas para sua práxis.
8. Ter espírito investigatório e senso de observação necessários à construção de
conhecimento fundamentado no fazer pedagógico.
9. Exercer a profissão com espírito dinâmico, criativo, na busca incessante de novas
alternativas educacionais, enfrentando com desafio as dificuldades naturais do magistério e
compreendendo, sobretudo, que sua formação profissional se completa na prática de sala de
aula em contínuo processo de formação.
10. Compreender, na qualidade de um trabalhador em educação, as relações sócio-políticoeconômico-culturais que regem o desenvolvimento da educação.
11. Ser consciente da necessidade de se tornar um agente transformador da realidade
presente, na busca da melhoria de qualidade de vida da população humana.
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1.1.6 Estrutura curricular
A estrutura curricular atende ao que preceitua a Resolução CNE/CP Nº 02/2015 que define que
os cursos de formação inicial de professores, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia
pedagógica das instituições, devem constituir-se dos três núcleos.
A organização do curso compreende um conjunto de 06 eixos articuladores que configuram os
Núcleos I, II e III, conforme indicativos da Resolução CNE/CP nº 2/2015, expressos no
Quadro, Equivalência de Eixos articuladres no PPC e Núcleos.
•

Núcleo I: estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do
campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades
educacionais.

•

Núcleo II: aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação
profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos e a pesquisa priorizadas
pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino.

•

Núcleo III: estudos integradores para enriquecimento curricular, por meio da iniciação
científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras.

Considerando o exposto acima, e a carga horária mínima estabelecida pelo parecer CNE/CP
2/2015 para cada atividade, o curso totaliza 3208 (três mil duzentas e oito) horas, sendo:
•

400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular distribuídas ao longo
do processo formativo;

•

400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado;

•

3.008 (três mil e oito) horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos
núcleos I e II (aqui denominados: núcleo comum e módulo sequencial,
respectivamente);

•

200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas
específicas de interesse dos estudantes, como definido no núcleo III (aqui denominado
como Atividades Teórico-Práticas).
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A estrutura curricular, constante no PPC e implementada, considera a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total
(em horas-relógio), evidencia a articulação da teoria com a prática.
A disciplina Linguagem Brasileira de Sinais já é parte integrante da matriz curricular vigente e
foi mantida. Também foi incluída na relação das disciplinas optativas a disciplina Educação
Especial e Acessível, para que o aluno, futuro professor, possa refletir sobre as dificuldades e
possibilidades na Educação Inclusiva.
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Quadro : Equivalência de Eixos articuladres no PPC e Núcleos conforme Res. CNE/CP
02/2015.
Horas
(h)

Créditos
(16h)

Porcentagem
(%)

880

55,0

27,43

768

48,0

23,9

1648
336

103,0
21,0

51,4
10,5

400

25,0

12,5

400

25,0

12,5

128

8,0

4,0

96

6,0

3,0

1360

85,0

42,4

ATP: Atividades Teórico-práticas

200

12,5

6,2

Total

3208

200,5

100,0

Componentes curriculares
1º
Núcleo

2°
Nucleo

3°
Nucleo

Eixo I: Conceitos e Princípios das
Ciências Naturais e Matemática
Eixo VI: Fundamentos, Conceitos
e Princípios da Química
Subtotal
Eixo II: Fundamentos de Educação
Eixo III: Instrumentalização para a
Prática Pedagógica
Eixo IV: Estágio Supervisionado
Eixo V: Evolução Histórica da
Química
TCC: Trabalho de Conclusão de
Curso
Subtotal
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EIXOS
ARTICULADOR
ES

Componente Curricular

1° Eixo - Conceitos e Princípios das Ciências Naturais
e Matemática

1.1.6.1 Matriz curricular

Números e Funções
História da Ciência
Dinâmica de Processos
Físico-Químicos
Biologia Celular
Geometria I
Trigonometria e
Matemática – A Terra e o
Universo
Modelos Teóricos das
Ciências Naturais e Ensino
de Ciências e Matemática
Cosmologia
Estrutura Físico-Química
da Terra
Biomas
Cálculo I
Noções de Estatística
Geral

PAC

TOT

T Teórica

PD

PCC

PAC

TOT

Prérequisito

Corequisito

Requisitos

PCC

Créditos

PD

Carga Horária

Teórica

Natureza

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

64
48

-

-

-

64
48

4
3

-

-

-

4
3

-

-

OBR

ICNHS

64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

32
48

-

-

-

32
48

2
3

-

-

-

2
3

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

32
48

-

-

-

32
48

2
3

-

-

-

2
3

-

-

OBR

ICNHS

16

-

-

-

16

1

-

-

-

1

-

-

Optativo/ U.A.O
Obrigatório
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2° Eixo - Fundamentos da
Educação

Números Complexos,
Polinômios e Equações
Algébricas.
Vida e o Mundo Biológico
Aspectos Cinéticos e
Energéticos das
Transformações Químicas
Sistemas Lineares,
Matrizes e Vetores
Cálculo II
Matemática Financeira
Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Meio
Ambiente
Corpo Humano e
Processos Evolutivos
SUBTOTAL:
Antropologia
História da Educação Profissão Professor
Produção de Texto e
Leitura
Filosofia
Currículo
Fundamentos de Psicologia
Libras I
Sociologia
Libras II
SUBTOTAL:

OBR

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR

ICNHS

64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

48
16

-

-

-

48
16

3
1

-

-

-

3
1

-

-

OBR

ICNHS

64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

-

880
48

55
3

-

-

OBR

880 ICNHS 48
-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

OBR

ICNHS

32

-

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

32
32
48
32
32
32
336 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55
3

3

-

-

-

3

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

32
32
48
32
32
32
336

2
2
3
2
2
2
21

-

-

-

2
2
3
2
2
2
21

-

-
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4° Eixo - Estágio
Supervisionado

3° Eixo - Instrumentação para Prática Pedagógica

Seminário de Práticas
Educativas I
Seminário de Práticas
Educativas II
Seminário de Práticas
Educativas III
Seminário de Práticas
Educativas IV
Prática de Ensino de
Química I
Seminário de Práticas
Educativas V
Prática de Ensino de
Química II
Seminário de Práticas
Educativas VI
Prática de Ensino de
Química III
Prática de Ensino de
Química IV
SUBTOTAL:

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

400

-

-

-

-

-

400

-

-

25

-

25

Estágio Supervisionado I

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio Supervisionado II

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio Supervisionado III

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio Supervisionado IV

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio
Supervisionado
I
Concluído 48
créditos e
Estágio
Supervisionado
II
Estágio
Supervisionado
III

-

-
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Estágio Supervisionado V

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

OBR

ICNHS

-

80

-

-

80

-

5

-

-

5

-

2
2
2
2
8
2

25
-

-

400
32
32
32
32
128
48

1

-

Estágio Supervisionado VI

6° Eixo - Fundamentos conceitos e princípios da
Química

-

OBR

ICNHS

400
32
32
32
32
128 32 16

Química Inorgânica

OBR

ICNHS

64

16

-

-

80

4

1

Química Orgânica I

OBR

ICNHS

48

16

-

-

64

3

Físico-Química II

OBR

ICNHS

64

16

-

-

80

Química Orgânica II

OBR

ICNHS

48

-

-

-

Química Analítica I

OBR

ICNHS

48

16

-

Físico-Química III

OBR

ICNHS

32

16

Bioquímica

OBR

ICNHS

64

Química Analítica II

OBR

ICNHS

Físico-Química IV

OBR

Química Analítica III

OBR

5° Eixo Evolução
Histórica da
Química

SUBTOTAL:
História da Química I
História da Química II
História da Química III
História da Química IV
SUBTOTAL:
Físico-Química I

OBR
OBR
OBR
OBR

-

Estágio
Supervisionado
IV
Concluído 120
créditos e
Estágio
Supervisionado
V

-

-

-

25
2
2
2
2
8
3

-

-

5

-

-

1

-

-

4

-

-

4

1

-

-

5

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

-

64

3

1

-

-

4

-

-

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

16

-

-

80

4

1

-

-

5

-

-

48

16

-

-

64

3

1

-

-

4

-

-

ICNHS

32

16

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

ICNHS

32

16

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

-

-

-

-

-

-

-
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Disciplinas Optativas***

OBR

ICNHS

SUBTOTAL:

96

-

-

608 160

-

-

1952 560 400 -

SUBTOTAL NÚCLEOS
Atividades Teórico-práticas

OBR

Trabalho de Conclusão de Curso

OBR

6

-

-

768

38

10

-

-

48

25

-

182

2912 122 35

96

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:
Estágio Curricular não obrigatório*

96

-

6

200

12,5

96

6

3208

200,5

-

-

Concluído
120
créditos

Optativo

ENADE**

*** O acadêmico terá que cumprir um mínimo de 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas optativas, a sua livre escolha, contabilizando a carga
horária mínima estabelecida

U.A.O

PCC

PAC

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOT

Prérequisito

Corequisito

Requisitos

PD

Créditos

Optativa/
Obrigatória

Química Ambiental

OPT

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

Introdução ao Cálculo Numérico

OPT

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

Educação Especial e Acessível

OPT

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

Tóxicologia Forense

OPT

ICNHS

16

16

-

-

32

1

1

-

-

2

-

-

Química dos Alimentos

OPT

ICNHS

32

16

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

Tópicos em Química

OPT

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

Componente Curricular

Rol das disciplinas
optativas

Carga Horária

Teórica

Natureza

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como Componente Curricular; PAC –
Prática de Aula de Campo; TOT – Total.
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1.1.6.2 Proposta de Fluxo curricular
No curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, os semestres totalizam
200,5 créditos, dos quais o aluno poderá se matricular em no máximo 30 créditos por semestre,
de acordo com a Resolução CONSEPE nº 21, de 05 de abril de 2010 e a Resolução CONSEPE
n.º 52, de 19 de dezembro de 1994.
A proposta de fluxo curricular para o Curso compreende um tronco comum de Ciências
Naturais e Matemática, que conferirá ao egresso uma formação inicial para a docência em
Ciências e Matemática nas séries finais do ensino fundamental, bem como a docência de
Química para o ensino médio.
O tronco de formação comum em Ciências Naturais e Matemática se dará, preferencialmente,
nos quatro primeiros semestres e continua através das ações de formação dos saberes da
profissão professor nas componentes curriculares de fundamentos da educação, nas teorias
relativas à construção do conhecimento humano e suas aplicações no processo ensinoaprendizagem, bem como nas tendências em educação matemática como componentes
curriculares e das práticas de estágio supervisionado ao longo de todo o curso.
O desenvolvimento do curso ocorre segundo uma matriz curricular de 08 (oito) semestres
presenciais desenvolvidos numa dimensão interdisciplinar e transdisciplinar do ensino de
Ciências Naturais e Matemática. As disciplinas e componentes curriculares são organizadas de
modo a atender eixos temáticos de relevância curricular e de significado social, em
concordância com os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais- e PCNEMs – Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Essas componentes estão intimamente relacionadas
tanto ao nível dos conteúdos em questão, quanto ao nível de aprofundamento do curso.
O curso de Ciências Naturais e Matemática - Química tem uma carga horária de 3.208 (três mil
duzentos e oito) horas a ser integralizada em oito semestres e com o prazo máximo de
integralização em 12 semestres, distribuídos conforme a proposta de fluxo curricular a seguir.
Ressalta-se ainda, que práticas como componente curricular e as atividades de estágio
supervisionado podem ocorrer em outros períodos devido à dinâmica das instituições de
educação básica.
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PAC

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito
Corequisito

Requisitos

PCC

2° Semestre

1° Semestre

Números e Funções
História da Ciência
Dinâmica de Processos Físico-Químicos
Biologia celular
Antropologia
História da educação - Profissão Professor
Produção de Texto e Leitura
Seminário de Práticas Educativas I
SUBTOTAL:
Geometria I
Trigonometria e Matemática – A Terra e o
Universo
Modelos Teóricos das Ciências Naturais e Ensino
de Ciências e Matemática
Cosmologia
Estrutura Físico-Química da Terra
Biomas
Filosofia
Currículo
Seminário de Práticas Educativas II
SUBTOTAL:

Créditos

PD

Componente Curricular

Carga Horária

-

48
48
-

-

64
48
64
32
48
48
32
48
384
48

4
3
4
2
3
3
2
21
3

-

3
3
-

-

4
3
4
2
3
3
2
3
24
3

-

-

OBR

64
48
64
32
48
48
32
336
ICNHS 48

-

-

OBR

ICNHS 48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS 48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

-

32
32

-

48
32
32
32
32
32
352

3
2
2
2
2
20

-

2
2

-

3
2
2
2
2
2
22

-

-

Optativo/
Obrigatório

U.A.O

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

Teórica

PERÍODOS

Natureza

48
32
32
32
32
320
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TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito

OBR
OBR

ICNHS 48
ICNHS 16

-

-

-

48
16

3
1

-

-

-

3
1

-

-

OBR

ICNHS 32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR

ICNHS 64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR

ICNHS 32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR

48
32
48
64
384
48
48
16

3
2
17
3
3
1

4
4
-

3
3
-

-

3
2
3
4
24
3
3
1

-

-

OBR
OBR
OBR

ICNHS 48 - - ICNHS 32 - - ICNHS - 48 ICNHS - 64 - 272 64 48 ICNHS 48 - - ICNHS 48 - - ICNHS 16 - - -

-

-

OBR

ICNHS 64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS 48
ICNHS 32
ICNHS 32
ICNHS -

-

48

-

48
32
32
48

3
2
2
-

-

3

-

3
2
2
3

-

-

OBR

ICNHS

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio
Supervisionado I

-

-

400 18

4

3

-
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Optativo/
Obrigatório

U.A.O

-

288 64 48

Corequisito

PAC

SUBTOTAL:

Requisitos

PCC

4° Semestre

3° Semestre

Cálculo I
Noções de Estatística Geral
Números Complexos, Polinômios e
Equações Algébricas.
Vida e o Mundo Biológico.
Aspectos Cinéticos e Energéticos das
Transformações Químicas
Fundamentos de Psicologia
Libras I
Seminário de Práticas Educativas III
Estágio Supervisionado I
SUBTOTAL:
Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores
Cálculo II
Matemática Financeira
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio
Ambiente.
Corpo Humano e Processos Evolutivos
Sociologia
Libras II
Seminário de Práticas Educativas IV
Estágio Supervisionado II

Créditos

PD

Componente Curricular

Carga Horária

Teórica

PERÍODOS

Natureza
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5° Semestre

História da Química I
Físico-Química I
Química Orgânica I
Química Inorgânica
Prática de Ensino de
Química I
Seminário de Práticas
Educativas V
Estágio Supervisionado III

Optativo/
Obrigatório

U.A.O

PCC

PAC

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito

Requisitos

PD

Créditos

Teórica

6° Semestre

SUBTOTAL:
História da Química II
Físico-Química II
Química Orgânica II
Química Analítica I
Prática de Ensino de
Química II
Seminário de Práticas
Educativas VI
Estágio Supervisionado IV
SUBTOTAL:

Carga Horária

OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

32
32
48
64

16
16
16

-

-

32
48
64
80

2
2
3
4

1
1
1

-

-

2
3
4
5

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Concluído 48 créditos e Estágio
Supervisionado II

-

-

368
32
80
48
64

11
2
4
3
3

7
1
1

5
-

-

23
2
5
3
4

-

-

176 112 80
32 64 16 48 48 16 -

Corequisito

PERÍODOS

Componente Curricular

Natureza

OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

- 64 192 96 80

-

64 368 12

4
6

5

-

4
23

Estágio Supervisionado III

-
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Optativo/
Obrigatório

U.A.O

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito

História da Química III
Físico-Química III
Optativa I *
Optativa II*
Química Analítica II
Prática de Ensino de Química III
Estágio Supervisionado V

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS/ICS
ICNHS/ICS
ICNHS
ICNHS

32
32
32
32
48
-

16
16
-

32

-

32
48
32
32
64
32

2
2
2
2
3
-

1
1
-

2

-

2
3
2
2
4
2

-

-

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio
Supervisionado
IV

-

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

176
32
32
32
64
32
-

96
16
16
16
-

32
32

-

304
32
48
48
80
32
32

11
2
2
2
4
2
-

6
1
1
1
-

2
2

-

19
2
3
3
5
2
2

-

-

Concluído 120
créditos e
Estágio
Supervisionado
V

-

SUBTOTAL:
História da Química IV
Físico-Química IV
Química Analítica III
Bioquímica
Optativa III*
Prática de Ensino de Química IV
Estágio Supervisionado VI

8° Semestre

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

SUBTOTAL:

-

80

-

192 128 32
1952 560 400

SUBTOTAL DISCIPLINAS:
Atividades Teórico-práticas

OBR

Trabalho de Conclusão de Curso

OBR

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:

ICNHS

96

-

80

-

5

-

352 12 8 2
2912 122 35 25
200

-

5

-

22
182
12,5

96

6

3208

200,5

Corequisito

Componente Curricular

PAC

Requisitos

PCC

Créditos

PD

Carga Horária

Teórica

PERÍODOS
7° Semestre

Natureza

Concluído 120
créditos
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Estágio Curricular não obrigatório*

OPTATIVO

ENADE**

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como Componente Curricular;
PAC – Prática de Aula de Campo, TOT – Total.
* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas optativas, podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas
de 2 (dois) ou 3 (três) créditos, contabilizando o total de créditos, a sua livre escolha.
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1.1.7 Conteúdos curriculares
Dentre as motivações para a reestruturação do curso, consistiu da redistribuição de carga horária
de algumas disciplinas que possibilitasse adentrarmos na relação de 01 crédito por 16 horas
relógio. Desta forma, as disciplinas foram distribuídas considerando as competências e
habilidades necessárias para cada momento do curso,
Por trazer a prática pedagógica como uma dimensão fundamental na construção do currículo,
não há, na matriz curricular do curso, disciplinas tradicionais em cursos de formação como:
didática, estrutura e funcionamento do ensino, prática de ensino e estágio supervisionado, uma
vez que as abordagens e discussões de conteúdos ligados a essas especialidades se dão no
interior de cada área de conhecimento trabalhada no curso e nas atividades teóricas-práticas
desenvolvidas pelos alunos, através de desenvolvimento de atividades curriculares e pesquisas.
A instrumentalização para a prática pedagógica, na formação inicial, possibilita espaço para
que conectem o conhecimento-na-ação e reflexão-na-ação do professor em sua prática
pedagógica, e se propõe a criação de um ambiente ideal para a formação do professorpesquisador. Cresce-se a convicção de que a pesquisa educacional deve ser realizada com a
participação do próprio professor, tanto em sua formação inicial quanto em sua formação
continuada. A pesquisa, como princípio formador e como prática, é constitutiva da própria
atividade do professor, por ser a forma coerente de construção/reconstrução do conhecimento
da cultura, a sala de aula passa a ser uma situação que é única, complexa, com incertezas, com
conflitos e valores, com a qual o professor vai conversar, pensar e interagir. A partir desta
concepção o licenciando passa de um mero aluno, tradicionalmente receptor de conhecimentos,
agente passivo no processo ensino-aprendizagem, para um potencial produtor do conhecimento
pedagógico.
Na busca de contribuir, também, com as perspectivas acima apresentadas, há no currículo do
curso a proposição de Seminários de Práticas Educativas que são apresentados pelos estudantes
como resultado de estudos e pesquisas desenvolvidos ao longo de cada semestre,
impulsionando-os a um processo investigação reflexão sobre questões ligadas às políticas
educacionais do país, do Estado e da sua comunidade escolar, ao projeto político-pedagógico
de sua escola e às ações política-pedagógicas desenvolvidas no cotidiano de suas práticas
docentes. Os Seminários, além de fazerem parte da estrutura curricular do curso como um dos
elementos centrais do processo de acompanhamento e avaliação, caracterizam-se como
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elemento motivador para o desenvolvimento de processos de pesquisa, tendo como função
precípua a interação entre as áreas de formação. Eles são sempre precedidos de planejamento
específico, podendo incluir modalidades diversas de trabalho: GTs, oficinas, conferências,
palestras, mesas redondas, etc., devendo ser acompanhando por colegas de curso, orientadores
acadêmicos, professores e aberto a público interessado em geral.

1.1.8 Metodologia de ensino e aprendizagem
Os princípios dinamizadores do currículo do Curso Ciências Naturais e Matemática –
Química, Licenciatura, são decorrentes não só das abordagens epistemológica e
metodológica. Nesse sentido, é também eixo metodológico o princípio educativo do trabalho,
concebido na indissociável relação teoria/prática e o princípio da construção histórica e
interdisciplinar do conhecimento, desenvolvidos através de atitudes investigativas e reflexivas
da prática educacional, com vistas a dar à teoria sentido menos acadêmico e mais orgânico.
O desenvolvimento do curso ocorre segundo uma matriz curricular de 08 (oito) semestres
presenciais desenvolvidos numa dimensão interdisciplinar e transdisciplinar do ensino de
Matemática e Ciências Naturais, com disciplinas temáticas, organizadoras das componentes
curriculares. As disciplinas e componentes curriculares são organizadas de modo a atender
eixos articuladores de relevância curricular e de significado social, e de acordo com os PCNs –
Parâmetros Curriculares Nacionais- e PCNEMs – Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio equivalentes aos Núcleos apresentados no Art. 12 da Res. 02/2015. Deve-se ressaltar
que o curso formará professores de Ciências Naturais e Matemática, com a habilitação
específica em Química. Assim, o aluno deverá estar habilitado para as aulas de Ciências
Naturais e Matemática do ensino fundamental onde os conteúdos relacionados à biodiversidade,
corpo humano e funcionamento dos sistemas vivos deverão ser de competência deste professor.
A dimensão interdisciplinar do ensino de Ciências Naturais e Matemática e a efetivação dessa
formação comum e necessária ao professor das Ciências da Natureza e Matemática é
estabelecida, sobretudo, em disciplinas comuns às habilitações em Matemática, Física e
Química. Esses componentes estão intimamente relacionados tanto ao nível dos conteúdos em
questão, quanto ao nível de aprofundamento do curso. Como exemplo, o primeiro semestre ao
tratar da história das ciências, estará paralelamente refletindo sobre a identidade do homem,
principal protagonista dessa história. Por sua vez serão abordadas as teorias relativas à
construção do conhecimento humano e suas aplicações no processo ensino-aprendizagem.
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A formação comum, que antecede às habilitações, em Ciências Naturais e Matemática se dá
preferencialmente nos quatro primeiros semestres e continua através das ações de formação dos
saberes da profissão professor nas componentes curriculares de fundamentos da educação, nas
práticas de ensino como componentes curriculares e das práticas de estágio supervisionado ao
longo de todo o curso.
O PPC do Curso atende ao princípio da flexibilidade, pois apresenta a possibilidade do aluno,
geralmente muito jovem, depois de ingressar na universidade mudar de curso mediante
realização de prova de transferência, de acordo com normas institucionais, além da
possibilidade de profissionais já graduados, em diferentes áreas retornarem à universidade para
completar seus estudos em uma das três habilitações Física, Matemática ou Química.
O desenvolvimento, de cada semestre, tem como fundamento quatro núcleos organizadores, de
habilidades e competências, associados às componentes curriculares articuladas ao conteúdo do
eixo estruturante:

1.

Conceitos e Princípios das Ciências Naturais e Matemática

2.

Fundamento social e humano – fundamentos de educação

3.

Instrumentalização para a prática pedagógica

4.

Estágio supervisionado

No decorrer dos quatro 4 primeiros semestres são abordados conhecimentos abrangendo a
diversidade do saber das várias áreas das Ciências Naturais e Matemática. Neste sentido, foram
escolhidos três eixos para servir não só de elo entre as diferentes áreas e os diferentes núcleos
de conhecimento, mas também de fio condutor para base metodológica do curso, a saber:
HISTORICIDADE é vista como característica das ciências. Através desse eixo espera-se que
o estudante perceba que o conhecimento se desenvolve, é construído, num determinado
contexto histórico/social/cultural/ e, por isso mesmo, sujeito às suas determinações. O
desenvolvimento do conhecimento, por ser processual, não possui a limitação de início e fim,
consubstanciando-se num continuum em que avanços e retrocessos se determinam e são
determinados pelas condições histórico-culturais em que as ciências são construídas e em que
contexto se deu tal construção;
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CONSTRUÇÃO é outro eixo que perpassa todas as áreas e núcleos de conhecimento do curso,
para que o estudante em sua formação inicial reforce sua compreensão de que, se os
conhecimentos são históricos e determinados, eles são resultado de um processo de construção
que se estabelece no e do conjunto de relações homem/homem, homem/natureza e
homem/cultura. Essas relações, por serem construídas num contexto histórico e culturalmente
determinado, jamais serão lineares e homogêneas e que, em sua formação, deve imbuir-se do
firme propósito de transformar-se num profissional que não só repassa conteúdos, mas que
também, em sua prática docente, através principalmente das relações com seus futuros alunos,
estará também produzindo conhecimentos;
DIVERSIDADE é o outro eixo do curso de Licenciatura. É preciso que o aluno tenha claro
não só a diferença da natureza dos conhecimentos com os quais trabalha, nos currículos das
primeiras séries, mas também a diversidade na abordagem que a eles se dá, em razão do enfoque
teórico-metodológico escolhido. É importante que o aluno compreenda como as diferentes
abordagens determinam posicionamentos político na ação educativa. É preciso a compreensão
de que o conhecimento trabalhado nas escolas não é neutro. O conceito de diversidade colocase, ainda, como fundamental no curso, tendo em vista os desafios e os dilemas do
multiculturalismo, face às diversidades étnico-culturais do país e, principalmente, do Estado de
Mato Grosso.
Dentre as implicações relacionadas com a visão epistemológica de construção do conhecimento
- como algo que é construído no embate sócio-histórico-cultural de modo individual e em sua
natureza e especificidade relacionada às áreas do conhecimento no trânsito epistêmico
cumulativo e acumulativo - o projeto de curso propõe uma matriz sem pré-requisitos, exceto
para os componentes curriculares de Estágio Supervisionado, uma vez que tais componentes,
por sua característica, exigem uma sequência teórica-metodológica.
A avaliação é assumida enquanto possibilidade de se estabelecer parâmetros para o
desenvolvimento da aprendizagem discente ao se considerar que estas, apontam
responsabilidades e direitos de estudantes e professores. A proposta de avaliação de
aprendizagem, do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, tem sido
assumida sob pressupostos que consideram uma compreensão do processo epistêmico de
construção do conhecimento e a compreensão da ação de avaliar como processo eminentemente
pedagógico de interação contínua entre estudante/conhecimento/professor.
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1.2

Operacionalização do curso

1.2.1 Formas de nivelamento para o ingressante
Uma das problemáticas que apresentam os diferentes cursos da UFMT/Câmpus universitário
de Sinop é que parte significativa dos discentes ingressantes apresentam dificuldades
conceituais de matemática, física, química e até de compreensão de leitura gerando massivas
reprovações, discentes desestimulados e por consequência a evasão dos cursos. Aquela
problemática continuava em parte ao não se ter as ações pedagógicas necessárias para reverter
essa situação. Para isto, a PROEG e os Cursos estão adotando as estratégias pertinentes para
que o discente ingressante e/ou dos primeiros semestres resgate os conteúdos não assimilados
do Ensino Médio, essenciais ao aprendizado acadêmico.
As Estratégias de Nivelamento têm como principal objetivo oferecer o devido apoio para que o
aluno recupere os conhecimentos básicos necessários para dar continuidade ao curso e, assim,
construir as competências e habilidades necessárias à sua atuação profissional. A forma de
nivelamento para o discente ingressante ao Curso de CNM - Química, que será de caráter
sugestivo, consiste em participar da atividade: Alunos que tenham ingressado na prova do
ENEM com nota média menor que 50% nas áreas de matemática e ciências serão incentivados
a participarem do Programa de Tutoria oferecido pela PROEG, especificamente as tutorias de
Matemática, Física e Química. A carga horária de Tutoria poderá ser integralizada como
Atividades Teórico-Práticas, conforme descrito no APÊNDICE C deste Projeto Pedagógico de
Curso.

1.2.2 O trabalho acadêmico
O Coordenador e uma equipe formada por professores do Curso, principalmente por membros
do Colegiado do Curso deverão sistematizar principalmente aos alunos ingressantes as
informações sobre o funcionamento do Curso. Esta equipe deverá elaborar uma cartilha de
informações do Curso para serem entregues aos alunos.
Na primeira semana de aula a Coordenação aproveitará a reunião de recepção aos ingressantes
para informar o funcionamento da UFMT e entrega da cartilha. No decorrer do semestre fica a
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cargo de um professor do Colegiado do Curso a recepção de perguntas ou dúvidas dos
estudantes do Curso, dando a devida assistência.
Ressalta-se que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) elaborou o Guia do Estudante da UFMT. O documento tem como principal
objetivo facilitar, ao graduando, a integração na vida universitária. O manual apresenta
informações básicas sobre a Universidade e serviços de apoio ao estudante, desde sua entrada até
a saída, como ajuste de matrícula, matrícula em disciplina isolada, trancamento de matrícula,
mudança de curso, mobilidade acadêmica, transferência, desistência, formatura, colação de grau,
dentre outros. “A ideia é fornecer um material que possa ser útil também ao estudante veterano,
oferecendo informações necessárias em toda sua permanência na UFMT”.
1.2.3 Estágio curricular supervisionado
Em consonância com a LEI N.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 que regulamenta o estágio
de estudantes em âmbito nacional, a RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 117, de 11 de agosto de
2009 que dispõe sobre o Regulamento Geral de Estágio da Universidade Federal de Mato
Grosso ao considerar a necessidade de redefinição das diretrizes gerais de estágio, evidenciada
através de uma prática de organização dos estágios pela UFMT, a Orientação Normativa n.º 7,
de 30 de outubro de 2008, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que estabelece orientação sobre a aceitação de estagiários no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e o disposto no art. 82 da nova
Lei de Diretrizes e Bases, lei n.º 9.394 de 20/12/96 que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, o curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática em suas
Habilitações Física ou Química ou Matemática dispõe sobre a realização de estágio curricular
obrigatório e não-obrigatório.
Segundo o § 2º do artigo 2º da Lei nº 11.788/2008 o estágio curricular é não-obrigatório quando
realizado voluntariamente pelo aluno como busca de complementação da formação
profissional, acrescida à carga horária de integralização curricular regular e obrigatória. O
estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada,
sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio
não-obrigatório (art. 12, Lei 11.788/08). O estudante em estágio não-obrigatório de nível
superior receberá bolsa de estágio em valor estipulado pela Orientação Normativa vigente e
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equivalente à carga horária de trinta horas semanais, quando ocorrer no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
No caso do estágio curricular não-obrigatório, caracterizado como elemento de formação
profissional, o Colegiado de Curso deverá analisar a proposta do aluno para julgar a sua
pertinência com relação à formação profissional, as condições do campo para sua realização e
as reais possibilidades de acompanhamento por parte do Colegiado de Curso.
O Estágio Supervisionado obrigatório será realizado em campos internos e ou externos a
UFMT, que apresentem possibilidades de atuação articuladas ao eixo de formação profissional
do estudante, com atividades relacionadas à sua formação acadêmica. As atividades de estágio
serão realizadas em 06 (seis) semestres, cada um com uma específica carga horária destinada e
discriminada em ação presencial de supervisão e atuação de campo/estágio, com uma carga
horária total de 400 horas, cumprindo o exigido pela legislação para a formação de professores.
Os supervisores de estágio, conforme Resolução CONSEPE Nº 117/2009 serão todos os
docentes que ministram aula no curso de Ciências Naturais e Matemática - Química, sendo
limitado a 5 (cinco) o número de alunos por supervisor.
O Estágio Supervisionado divide-se ao longo de três anos do curso, sendo que no terceiro e
quarto semestres serão realizadas atividades de conhecimento e reconhecimento de espaços
educacionais formais e informais, bem como acompanhar atuações de profissionais da
educação em diferentes ambientes educacionais. No quinto e sexto semestre, os alunos
desenvolverão as atividades de regência de aulas de Ciências e Matemática em situação escolar
nas séries IV e VIII do Ensino Fundamental acompanhado de profissional habilitado.
No sétimo e oitavo semestres, os alunos participarão da elaboração, reparação e comunicação
de projetos educacionais, bem como realizar atividades de regência em Química no Ensino
Médio.
Com a intenção de possibilitar ao futuro professor conhecimento de diferentes atividades do
licenciado uma parte do estágio pode ser dedicada a diferentes atividades de regência:
minicursos; aulas em curso pré-vestibular comunitário, aulas preparatórias para exames de
massa; atividades em museus de ciências; atividades de ensino em laboratórios; orientação
educativa em parques; regência em programas de Educação de Jovens e Adultos; participação
em projetos educativos de inclusão; formatação e realização de campanhas educativas, etc.
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Sendo a universidade contemplada com o Edital de Programa de Residência Pedagógica (PRP),
os discentes participantes poderão integralizar até 400h referente ao Estágio Supervisionado,
homologado pelo colegiado de curso e registrado pela Supervisão de Registro Escolar. Aos
discentes que não fazem parte do PRP, deverão cursar as disciplinas de estagio supervisionado
seguindo a matriz curricular do curso.
Sendo a universidade contemplada com o Edital de Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência (PIBID), os discentes participantes poderão integralizar até 60h referente
a carga horária de Atividades Teórico-Práticas (ATP), sendo homologado pela comissão de
ATP instituída pelo colegiado do curso.

Operacionalização das Atividades de Estágio Supervisionado
III SEMESTRE: Estágio Supervisionado I
Conhecimento de espaços pedagógicos do Ensino Fundamental e Médio: caracterização do
espaço pedagógico, acompanhar processos de reuniões colegiadas, de matrículas, de
planejamentos, de conselho de classe, de eleição de diretores, de escolha de coordenadores,
processos de elaboração de PDE, de Projeto Político Pedagógico, e regimentos escolares,
participação em atividades das escolas tais como: festas, jogos, olimpíadas, projetos de
integração da comunidade. Ética profissional e o profissional da educação.
IV SEMESTRE: Estágio Supervisionado II
Conhecimento da realidade da sala de aula, acompanhamento de aulas de Ciências e
Matemática no Ensino Fundamental, conhecimento sobre plano de ensino e escolha de turmas
para atuar como regente.
V SEMESTRE: Estágio Supervisionado III
Preparação de atividades, experimentos e sequências didáticas visando o desenvolvimento de
atividades de regência de Ciências Naturais e Matemática nos ciclos finais do Ensino
Fundamental. Elaboração de um projeto de atuação na escola do Ensino Fundamental, regência
de aulas de Ciências e Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
VI SEMESTRE: Estágio Supervisionado IV
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Preparação de atividades, experimentos e sequências didáticas visando o desenvolvimento de
atividades de regência de Ciências Naturais e Matemática nos ciclos finais do Ensino
Fundamental. Elaboração de um projeto de atuação na escola do Ensino Fundamental, regência
de aulas de Ciências e Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
VII SEMESTRE: Estágio Supervisionado V
Preparação de atividades, experimentos e sequências didáticas de na formação específica
visando o desenvolvimento de atividades de regência de aulas no Ensino Fundamental.
Regência de aulas na área da formação específica no Ensino Médio. Participação em projeto de
educação, elaboração de minicursos, experiências didáticas em diferentes ambientes e situações
de aprendizagem, educação não-escolar, etc.
VIII SEMESTRE: Estágio Supervisionado VI
Preparação de atividades, experimentos e sequências didáticas da formação específica visando
o desenvolvimento de atividades de regência no Ensino Médio. Regência de aulas da área de
formação específica no Ensino Médio.
1.2.4 Atividades teórico-práticas
As Atividades Teórico-Práticas, definidas como atividades de enriquecimento curricular, são
obrigatórias na estrutura curricular do Curso de Ciências Naturais e Matemática e referem-se
àquelas de natureza acadêmica, culturais, artísticas, científicas ou tecnológicas que possibilitam
a complementação da formação profissional do estudante, tanto no âmbito do conhecimento de
diferentes áreas do saber, como no âmbito de sua preparação ética, política e humanística.
Estas atividades permitem que o aluno construa uma trajetória própria na sua formação, de
acordo com suas expectativas e interesses, e ainda são pensadas no sentido de imprimir
dinamicidade e diversidade ao currículo do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química
do Câmpus Universitário e Sinop da UFMT. Estas serão escolhidas e executadas pelo
licenciando, de forma a perfazer um total mínimo de 200 horas, seguindo as orientações da
Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015, a qual corresponde à exigência mínima legal
para efeito da integralização curricular do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química,
licenciatura.
1.2.5 Trabalho de conclusão de curso (TCC)
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Entende-se que o Trabalho de Conclusão de Curso é de fundamental importância para formação
do aluno, em especial o aluno de licenciatura. É por meio deste que o aluno tem a oportunidade
de desenvolver capacidades no campo de pesquisa, observação e escrita. Além disso, o aluno é
levedo a visualizar a importância e a necessidade da boa expressão escrita e oral com o intuito
de transmitir o conhecimento por ele adquirido. Saber adquirir e expressar conhecimentos são
as ferramentas mais importantes que o aluno de licenciatura pode adquirir. Enfim, o TCC tem
como objetivo despertar e dar oportunidade à manifestação da capacidade de pesquisa
sistemática dos alunos de Graduação.
1.2.6 Apoio ao discente
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) e a Supervisão de Assistência Estudantil
(SAE) são as responsáveis pela elaboração, planejamento, execução e acompanhamento da
Política de Assistência Estudantil e de Ações Afirmativas no Câmpus de Sinop. Esta política
institucional tem por finalidade proporcionar condições para o acesso, assim como, garantir a
permanência e o sucesso acadêmico. Prioritariamente destinada a estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, porém não exclusiva a esses, os acadêmicos dispõem de um
conjunto de benefícios que estimulam à vivência acadêmica e à produção de conhecimento,
auxiliando-os financeiramente em sua permanência na instituição, de forma a evitar a retenção
e evasão.
A SAE/Sinop mantém atendimento diário, com horários distribuídos nos três turnos, facilitando
o suporte aos estudantes. Orientações e esclarecimentos também podem ser realizados por email, telefone ou através do site da Universidade. A equipe da Assistência Estudantil no
Câmpus é formada por uma técnica em assuntos educacionais, uma assistente social e um
técnico administrativo, tal corpo técnico permite uma abordagem pedagógica e social.
Visando aprimorar seu canal de comunicação com a comunidade acadêmica, a SAE/Sinop
desenvolve um projeto de extensão que busca a construção de software que garantirá agilidade
e organização dos atendidos pelo setor, um aplicativo para celular que oportunize acesso rápido
e fácil às informações importantes sobre a assistência estudantil e a implantação de uma mídia
indoor no restaurante universitário para visibilidade e publicização das ações da assistência
Estudantil.
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Além disso, a equipe da SAE/Sinop trabalha na execução e/ou elaboração de outros projetos de
extensão, como: discussão sobre temas relevantes, saúde sexual, ações sociais e culturais,
buscando desenvolver e fortalecer o sentimento de pertencimento à Universidade.
Quanto à acessibilidade, além dos espaços estruturados para atenderem os acadêmicos, a
SAE/Sinop dispõe de duas cadeiras de rodas, uma delas motorizada. Ainda, o Câmpus conta
com uma profissional, intérprete em LIBRAS, para o atendimento de pessoas com deficiência
auditiva.
São estes os Programas de Assistência Estudantil da UFMT que destinam auxílios financeiros
aos acadêmicos:
1-

Programa de acolhimento imediato dedicado a estudantes, de graduação, de baixa renda

oriundos de outros municípios e/ou estados.
2-

Auxílio permanente a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com

disponibilização de auxílio financeiro visando minimizar as desigualdades sociais e contribuir
para a permanência e a diplomação dos estudantes.
3-

Auxílio alimentação destinado a apoiar a permanência dos estudantes de baixa renda

com subsídio para as refeições de almoço e janta diários.
4-

Restaurante universitário que oferece café da manhã, almoço e jantar.

5-

Auxílio moradia que consiste no pagamento/transferência de recurso financeiro

exclusivo para moradia.
6-

Auxílio evento destinado a acadêmicos de graduação e pós-graduação Stricto Sensu,

devidamente matriculados.
7-

Bolsa de apoio à inclusão destinada a estudante da FMT que se propõem a auxiliar,

individualmente ou em grupo, estudantes que necessitam de auxílio para melhorarem seu
desempenho escolar.

1.2.7 TIC no processo de ensino-aprendizagem
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Aceleradas mudanças sociais têm ocorrido em todo o mundo, viabilizadas por inovações
tecnológicas que paulatinamente vem ocorrendo nas últimas décadas. Tais mudanças tornam
imperativo que as novas gerações compreendam os fundamentos científicos dessas tecnologias
e se capacitem para utilizá-las. Visando proporcionar aos acadêmicos não apenas o contato com
as mais recentes tecnologias de informação e comunicação, mas uma efetiva apropriação das
mesmas, o presente curso de licenciatura procura proporcionar aos licenciando uma
ambientação nessas tecnologias.
Esta ambientação se inicia pelo próprio Sistema Acadêmico universitário que já se encontra
digitalizado (plataforma eletrônica por meio do qual o discente pode consultar e reservar títulos
disponíveis na biblioteca; justificar por meio de documentos digitais sua ausência às aulas;
protocolar solicitações, etc.). Os futuros professores também devem ser capacitados a atuar na
esfera educacional fazendo-se valer das novas tecnologias da informação e comunicação no
ensino das ciências e matemática. Em disciplinas como “Prática de Ensino” e “Seminários de
Práticas Educativas” os discentes aprendem como utilizar didaticamente recursos tecnológicos
comunicacionais cada vez mais acessíveis (como smartphones, aplicativos educacionais, redes
sociais, programas de computador, etc.) para implementar suas aulas e enriquecer a abordagem
de conteúdos. Como suporte de infraestrutura, todas as salas de aula possuem aparelhagem de
projeção (data-show), permitindo a professores e alunos apresentações de mídias digitais, bem
como dois laboratórios de informática disponíveis no Câmpus da Universidade. Ademais, a
interação entre os discentes e os docentes de todas as disciplinas do curso conta com um
importante aliado: o Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme destacaremos no tópico a
seguir.
1.2.8 Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA)
O AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) é uma tecnologia disponível aos docentes e
discentes do curso. Trata-se de uma plataforma (Moodle) de aprendizagem por meio do qual
os professores e discente interagem digitalmente entre si. A plataforma viabiliza a
disponibilização de materiais didáticos que serão utilizados nas disciplinas (apostilas, listas de
exercício, etc.) como para os licenciandos, bem como informações sobre a própria disciplina
contidos no plano de ensino do professor (como ementa do curso, objetivos, conteúdo
programático, formas de avaliação e bibliografias). O Ambiente Virtual de Aprendizagem
também proporciona um local virtual onde professores e alunos podem interagir para além da
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sala de aula, por meio do qual o professor pode propor atividades, publicar notícias, gerar
eventos e onde as discussões podem ocorrer por meio de fóruns.
1.2.9 Integração com as redes públicas de ensino
O Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química estabelece integração com a Secretaria
de Estado de Educação Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (SEDUC-MT) e prefeituras
dos municípios de Sinop, Sorriso, Vera, Cláudia, Feliz Natal e Santa Carmem, por meio de
convênios institucionais através das assessorias pedagógicas e secretarias municipais de
educação. Estes termos de cooperação regularizam a pratica de formação pedagógica, as
atividades de estágio supervisionado, projetos de extensão e pesquisa, bem como o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
Os estágios supervisionados são realizados nas escolas de educação básica da rede pública de
ensino, possibilitando ao aluno colocar em pratica as habilidades e competências adquiridas ao
longo de sua formação acadêmica, permitindo ao aluno uma interação com seu universo de
atuação profissional.
A integração do curso com a rede pública também ocorre através dos projetos de extensão e
pesquisa, como por exemplo, os projetos intitulados Clube de Astronomia de Sinop, Feira de
Ciência de Sinop, SinoPense: Feira Itinerante de Amostra Científica, Divulgação da Ciência:
Conhecendo o Céu de Sinop, e ainda evento, Colóquio de Ciências Naturais e Matemática:
Aproximação universidade-escola destacando boas práticas na Educação Básica, realizado pelo
curso no Câmpus universitário de Sinop que traz as escolas para um momento de troca se
saberes e reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem.
Ainda a integração se dá por meio do PIBID, programa que é uma iniciativa para o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.
Desenvolvido em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino, o PIBID
insere os estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica
para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
licenciatura e de um professor da escola. O PIBID do curso de Ciências Naturais e Matemática
– Química, licenciatura, desenvolve suas atividades em três escolas da rede pública de ensino
no munícipio de Sinop-MT, sendo uma municipal (EMEB Taciana Balth Jordão) e duas
estaduais (EE Olímpio João Pissinati Guerra e EE São Vicente de Paula).
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1.2.10 Atividades práticas de ensino
A Prática de Ensino como componente curricular, neste documento, será entendida como um
conjunto de atividades ligadas à formação profissional e voltadas para a compreensão de
práticas educacionais distintas e de diferentes aspectos da cultura das instituições de educação
básica e dos fazeres e saberes da profissão docente. Sua integralização no Projeto Pedagógico
do Curso será realizada por componentes diferentes e complementares os Seminários de
Práticas Educativas e as Práticas de Ensino, em conformidade com a Resolução CNE/CP nº
2/2015, o Parecer CNE/CP nº 2/2015, que retoma o Parecer CNE/CP nº 28/2001 e especifica
que a Prática como Componente Curricular não se identifica com o estágio e esclarece que ‘A
prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no âmbito do ensino.
(Parecer CNE/CP nº 2/2015, p. 31).
O desenvolvimento de atividades de Práticas de Ensino constituem produção e teste de matérias
didáticos, desde experimentação e uso de tecnologias de informação e comunicação conforme
expressos no APÊNDICE E – Regulamento da prática como componente curricular.
1.2.11 Prática como componente curricular
Nas discussões sobre o curso os elaboradores e colaboradores instituíram uma componente
curricular, que buscou desenvolver ao longo do curso de formação de professores, atividades
teórico-práticas que articulem as atividades de formação específica e pedagógica, assumindo,
portanto, um caráter coletivo e interdisciplinar.
O Seminário de Práticas Educativas é uma componente curricular obrigatória na estrutura
global do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática. Tal componente
constitui-se num ambiente de produção e exposição de resultados, projetos de investigação,
projetos de ensino e desenvolvimento de materiais didáticos e de apoio ao ensino que resultarem
das ações executadas ao longo do curso.
A carga horária de Seminário de Prática Educativa de cada semestre poderá ser desenvolvida
parcial ou integralmente agregado a uma atividade conjunta de igual natureza desenvolvida no
Câmpus Universitário de Sinop que integre demais cursos desta instituição, podendo, portanto,
ser desmembrado em eventos/seminários.
A seguir, os Seminários de Práticas educativas são apresentados em suas problematizações,
objetivos e diretrizes para a formação do licenciando:
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SEMINARIO DE PRÁTICA EDUCATIVA I: “Prática de investigação e contato com
diferentes formas de produção e socialização de conhecimento no e sobre o contexto local”.
Objetivo: Possibilitar ao ingressante no curso a experiência da prática investigativa e o
contato/diálogo com diferentes formas de produzir e socializar conhecimentos no contexto
local.
Diretriz: Inserir o aluno ingresso no ambiente da produção de conhecimento através da prática
investigativa e no diálogo com as diferentes formas de produzir e validar conhecimento na
região ou comunidades onde estamos inseridos. Espera-se os acadêmicos ao participarem
dessas experiências e debates desde o início do curso construam ao longo desse processo
habilidades e competência para identificar, reconhecer, respeitar e dialogar com diferentes
formas de produção e validação de conhecimentos além de reconhecer e produzir de
conhecimentos científicos, tomando-se por base situações contextualizadas.
SEMINARIO DE PRÁTICA EDUCATIVA II: “Diretrizes Curriculares de Ciências Naturais
e Matemática no Ensino Fundamental e análise de textos e materiais didáticos utilizados na
região de Sinop na Educação Básica”.
Objetivo: Conhecer e analisar propostas curriculares para o ensino de Ciências e Matemática,
textos didáticos e paradidáticos e materiais utilizados na prática educativa na região de Sinop
no ensino fundamental.
Diretriz: Possibilitar aos alunos do curso em formação inicial um primeiro contato, a análise,
discussão e reflexão sobre as propostas curriculares em vigência e/ou aquelas
adotadas/praticadas nas escolas da região, bem como conhecer e participar de movimentos
questionadores e/ou propositivos sobre currículo que estejam ocorrendo no momento, conhecer
e discutir projetos curriculares alternativos, desenvolver a prática da investigação, análise e
reflexão sobre materiais didáticos e paradidáticos utilizados ou em proposição para as escolas
da região.
SEMINARIO DE PRÁTICA EDUCATIVA III: “O processo de ensino-aprendizagem;
Contextualização e Resolução de Problemas no Ensino de Ciências e Matemática”.
Objetivos: Desenvolver e analisar experiências de contextualização e resolução de problemas
no ensino de Ciências e Matemática frente as diferentes concepções sobre o processo de ensinoaprendizagem;
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Diretriz: Oportunizar aos alunos do curso experiências e análises sobre o processo de ensinoaprendizagem de Ciências e Matemática na perspectiva de resolução de problemas, bem como
o conhecimento de diferentes propostas em execução e as diferentes concepções de resolução
de problemas no processo de ensino-aprendizagem em situação escolar e de educação em
espaços não escolares, bem como na educação informal.
SEMINARIO DE PRÁTICA EDUCATIVA IV: “Investigação e Contextualização no ensino
de ciências e matemática: construção de Modelos a partir de situações de laboratório e de
situações reais”.
Objetivo: Desenvolver e analisar experiências sobre a investigação como proposta pedagógica
para o ensino de Ciências e Matemática. Formulação e verificação de hipótese a partir de
situações criadas em laboratório e situações reais.
Diretriz: Favorecer aos alunos o conhecimento e análise de experiências que possuem como a
investigação como proposta pedagógica para o ensino de ciências e matemática, bem como
fomentar a prática da formulação e verificação de hipóteses a partir de situações reais e de
situações criadas em nas escolas de educação básica da região análise de experiências.
SEMINARIO DE PRÁTICA EDUCATIVA V: “Laboratório de Ensino de Ciências e
Matemática”
Objetivo: Preparar atividades, experimentos e sequências didáticas visando o desenvolvimento
de atividades de regência de ciências e matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
Diretriz: Favorecer aos alunos a experiência da pesquisa da própria prática como elemento
constitutivo da prática do professor reflexivo, favorecer o conhecimento e análise de
experiências que possuem como a investigação como proposta pedagógica para o ensino de
ciências e matemática, bem como fomentar a prática da formulação e verificação de hipóteses
a partir de situações reais do ambiente da prática educativa formal.
SEMINARIO DE PRÁTICA EDUCATIVA VI: Laboratório de Ensino de Ciências e
Matemática:
Objetivo: Preparar atividades, experimentos e sequências didáticas visando o desenvolvimento
de atividades de regência de ciências e matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
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Diretriz: Favorecer aos alunos a experiência da pesquisa da própria prática como elemento
constitutivo da prática do professor reflexivo, favorecer o conhecimento e análise de
experiências que possuem como a investigação como proposta pedagógica para o ensino de
ciências e matemática, bem como fomentar a prática da formulação e verificação de hipóteses
a partir de situações reais do ambiente da prática educativa formal.
1.2.12 Iniciação à pesquisa e a extensão
O curso de Ciências Naturais e Matemática – Química considera como eixo metodológico o
princípio educativo do trabalho, concebido na indissociável relação teoria/prática e o princípio
da construção histórica e interdisciplinar do conhecimento, desenvolvidos através de atitudes
investigativas e reflexivas da prática educacional, com vistas a dar à teoria sentido menos
acadêmico e mais orgânico. A adoção desses princípios implica numa dinâmica curricular que
torne o vivido pensado e o pensado vivido, com a incorporação, no processo de formação
acadêmica, da experiência profissional vivida pelos licenciandos e pela dialeticidade entre o
desenvolvimento teórico das disciplinas e sua construção pela prática; ou seja, a reflexão teórica
e a prática do professor estarão presentes de forma dialetizada na experiência da formação
profissional.

Os

esforços,

nessa

direção

metodológica,

implicam

inter-relações

epistemológicas, em que a construção integradora do conhecimento põe-se como princípio
também fundamental no desenvolvimento do curso, buscando-se o reconhecimento da
autonomia relativa de cada área de conhecimento e a necessária dialogicidade na busca do
conhecimento da realidade educacional.
A pesquisa tem sido apresentada desde o primeiro semestre, como atividade desenvolvida em
Seminários de Práticas Educativas e Trabalho de Conclusão de Curso. Os estágios
Supervisionados são momentos de ação-reflexão-ação que culminam em produção de
conhecimento das realidades educacionais.
Consideramos fundamentais as atividades de extensão e a relação com o ensino e a pesquisa,
sobretudo, pelo papel que a mesma passa a desempenhar na produção do conhecimento e
enquanto seja capaz de contribuir para a transformação da sociedade, ou seja, para quais fins e
interesses buscam-se os novos conhecimentos.
De igual modo, consideramos necessária a mudança nos conceitos de sala de aula - como espaço
de produção teórico-abstrata, numa dimensão tradicional e os diferentes processos de
aprendizado e de desenvolvimento de habilidades e competências - para todo espaço, dentro ou
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fora da universidade, onde se realiza o processo histórico social. Neste aspecto, professores e
alunos constituem sujeitos do ato de aprender e de produzir conhecimentos, no confronto com
a realidade. Neste sentido, ensino, pesquisa e extensão não devem ser vistas como objetivos ou
funções da universidade, mas sim atividades que de forma indissociada dão concretude ao que
é de fato o seu objetivo, sua missão- produzir e sistematizar o conhecimento e torná-lo acessível.
Ações de extensão relacionadas ao curso são caracterizadas de divulgação científica e cultural,
relacionadas com ensino e pesquisa em Astronomia, Educação Matemática com o uso de
Software de Geometria, editor de texto científico, a exemplo do Látex, dentre outros.
Dois Seminários têm se consolidado, pela regularidade, como projetos de extensão no contexto
do curso:
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA –
SECEM
Este projeto é parte das atividades do Grupo de Estudo em Ciências Naturais e Matemática
(GECINMAT) e tem como objetivo promover no âmbito da Universidade Federal de Mato
Grosso, Câmpus Universitário de Sinop um espaço para apresentação, divulgação e discussão
de temas e pesquisas relacionados à educação científica, formação de professores e educação
em geral. Bem como propiciar aos alunos de graduação, principalmente dos cursos de
licenciatura, a convivência num ambiente de estudo, debate de ideias e trocas de experiências.
SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS NATURAIS E FILOSOFIA DAS ORIGENS
Considerando a consolidação do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química,
licenciatura, da UFMT / Câmpus Universitário de Sinop, a ação de extensão “Seminários em
Ciências Naturais e Filosofia das Origens” propõe, à comunidade acadêmica, criar um espaço
coletivo de estudos sobre os fundamentos epistemológicos das Ciências Naturais e seus
pressupostos filosóficos, fomentando um ambiente de diálogo e socialização de ideias. Por meio
da investigação literária e análise de narrativas, busca-se compreender as contradições
existentes entre as cosmovisões de diferentes segmentos da sociedade. Além disso, pretende-se
contribuir para o desenvolvimento da construção de conhecimentos com foco na formação de
professores para a Educação Básica.
O curso promove, bianualmente, um Colóquio de Ciências Naturais e Matemática (COCIN),
caracterizado como ensino na qualidade de minicursos propostos, pesquisa educacional no
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contexto de relações de aprendizado e desenvolvimento do conhecimento desenvolvidos nas
atividades de pesquisa e extensão apresentados como Painéis e Comunicações orais. O
Colóquio é possibilidade de constituição de espaço integrador no contexto de instituições como
a Universidade do Estado de Mato Grosso e Educação Básica.
1.2.13 Avaliação de ensino e aprendizagem
Compreendemos que a avaliação constitui se como parte integrante e fundamental para o
processo educacional. Conforme, Haydt2: “Em termos gerais, a avaliação é um processo de
coleta e análise de dados, tendo em vista verificar se os objetivos propostos foram
atingidos.”(2011, p.288). Com tal característica, nossa metodologia de avaliação tem por
objetivo estabelecer parâmetros para o desenvolvimento e a organização do processo de ensinoaprendizagem do acadêmico que produza ação-reflexão-ação.
Assim o avaliar exerce também a função de indicar o norte ao professor, isto é, como deve
proceder de fronte a preparação, organização e reorientação de sua atividade pedagógica,
acompanhando passo a passo o que o educando aprendeu e o que não aprendeu, por isso, esse
processo deve ser também dinâmico, contínuo e sistemático. Além de oportunizar ao educador
analisar os efeitos e diretivas de sua própria metodologia permitindo-o comparar os resultados
e identificar se seus objetivos propostos foram alcançados de fato, ou seja, uma auto-avaliação
do desenvolvimento do seu trabalho.
Para o educando tem o papel principal de orientá-lo quanto a sua aprendizagem, no que tange
a reflexão e conscientização em relação aos seus erros e acertos, limites e avanços, pontos fortes
e dificuldades etc. Permite que o próprio se organize gradativamente e progrida em sua
aprendizagem, identicamente, que assuma uma atitude de auto-avaliação, sendo capaz de
dialogar com criticidade a respeito de si mesmo e isto contribui diretamente para a formação de
sujeitos igualmente maduros e responsáveis por seus atos, capazes de constatar e resolver os
problemas e dificuldades presentes em sua realidade social.
Para tanto, consideramos imprescindível a diversidade e a transição pelas principais
compreensões dos papeis da avaliação – diagnóstica, formativa, somativa. De acordo, com

2

HAYD, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2011.
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Machado3 “A avaliação diagnóstica possibilita ao educador e educando detectarem, ao longo
do processo de aprendizagem, suas falhas, desvios, suas dificuldades, a tempo de
redirecionarem os meios, os recursos, as estratégias e procedimentos na direção desejada”
(1995, p. 33). Cumpre, dentre outros propósitos, conhecer os educandos e identificar as
dificuldades de aprendizagem, a partir dos conhecimentos prévios, nesta avaliação, o professor
adquire uma ferramenta que o ajuda a dinamizar as próximas aulas sabendo quais
conhecimentos e competências devem ser ou não retomados e revisados antes de introduzir
novos conteúdos previamente planejados.
Na avaliação formativa, o docente dialoga com o discente sobre os resultados das atividades
realizadas, esta avaliação é contínua e estabelece uma conexão com o antes, o agora e o depois.
Permiti analisar e entender os erros e acertos, se configurando como uma bússola formativa,
atuante e integrante em todo o processo, assim em conformidade com o instrumento de
avaliação INEP4 (Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância)
a avaliação formativa deve ser “Entendida como uma prática de avaliação contínua, que
objetiva fornecer feedback, a fim de ajustar o processo de ensino-aprendizagem.” (2017, p. 45).
Para efeitos da promoção de módulo, empregamos a avaliação somativa baseada no
aproveitamento e nível de desenvolvimento das componentes curriculares estudadas.
“Realizada após processo finalizado, para verificar se os objetivos foram alcançados. Na
educação, considerar a avaliação de um discente após o processo de ensino-aprendizado
vivenciado e finalizado.” (INEP, 2017, p.45).
No aspecto somativo, as atividades avaliativas estarão previstas no programa das
disciplinas, nas componentes curriculares e nos planos de ensino a serem aprovados pelo
colegiado de curso. A avaliação do rendimento escolar é feita de acordo com a resolução Nº
63/2018 – CONSEPE de 24 de setembro de 2018 e descrita nos Planos de Ensino, adotando o
Artigo 17 da referida Resolução onde consta que “será considerado aprovado o discente,

3
MACHADO, Maria Auxiliadora C. Araújo. Diagnóstico para superar o tabu da avaliação nas escolas.
AMAE Educando, n. 255, 1995.
4

INEP. Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação: Presencial e a Distância Brasília:
MEC/SEED.
Acesso
em
26/03/2018.
Disponível
em:
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconheci
mento.pdf

51

com frequência mínima de 75% da carga horária do componente curricular e nota igual
ou superior a 5,0 (cinco), resultante da média das avaliações do período letivo”. Em
atendimento ao art. 5º da Resolução CONSEPE 26/2018, o Diário de Classe on-line e respectivo
relatório de notas, após finalizados e homologados pelo professor, estarão disponíveis para
consulta no sistema de informações de gestão acadêmico (SIGA) para acesso da Coordenação
de Curso, Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) e demais instâncias. Sendo que, o
Plano de Ensino, assim como, os registros do desenvolvimento dos programas de disciplinas,
da frequência dos alunos e das avaliações constarão no diário de classe on-line, por disciplina.
Salientamos a importância de cada disciplina instigar atividades que articulem em diferentes
áreas do curso, a produção e confecção de materiais didáticos, elaboração e aplicação de
sequências didáticas, produção tecnológica artística e cultural entre outras, que expressem a
reflexão sobre as problemáticas educacionais da sociedade.
Quanto à organização de estratégias e instrumentos de avaliação indicamos, como exemplo,
algumas atividades como: Comunicações Orais; Comunicações Escritas; Produção em Grupo;
Produção de Texto; Relatório; Atividade de Sala; Mapa Conceitual; Lista de Exercícios; Prova
Escrita; Atividades Laboratoriais; Orientações Acadêmicas; Elaboração de Projetos;
Investigações Científicas; Outras Atividades; Portfólio.
Essas atividades podem ser desenvolvidas de forma individual ou em pequenos grupos, em cada
componente curricular, formados a critério do professor responsável pelo tema/atividade.
Destacamos que a realização dos seminários temáticos bem como de atividades práticas
oportuniza, ainda, uma abordagem integradora entre os conteúdos das diferentes áreas de
conhecimento.
Em resumo, a proposta de avaliação de aprendizagem do curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, Licenciatura, tem a postura de avaliação assumida no ensinoaprendizagem que pressupõe, por um lado, uma compreensão do processo epistêmico de
construção do conhecimento e, por outro, a compreensão da ação de avaliar como processo
eminentemente pedagógico de interação contínua entre aluno/conhecimento/professor.
1.2.14 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Entendemos que a produção científica, cultural, artística e tecnológica se estabelece como um
sustentáculo integrador entre a universidade e a sociedade. Tais produções enriquecem o
52

currículo e celebram a função social cada vez mais presente no meio acadêmico e por isso, se
constituem como obrigatórias na estrutura curricular do Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, consolidando-se como uma parte intrínsica na formação profissional
docente. Uma vez que, essas atividades potencializam a fundamentação do ensino e
oportunizam a extensão do conhecimento em diferentes áreas do saber, como no âmbito de sua
preparação ética, política, humanística e entre outros.
Conforme o Indicador 2.16 do instrumento de avaliação INEP de 10/2017, recomenda-se que
pelo menos 50% dos docentes possuam, no mínimo, 9 produções nos últimos 3 anos. Em
atendimento às especificidades locais, foram contabilizados basicamente a produção de Livros,
Artigos, Capítulos, Resumos e Relatórios. Segue abaixo um quadro demonstrativo.
Quadro da Produção nos últimos 3 anos do Corpo Docente do Curso de Ciências Naturais
e Matemática – Química, licenciatura

Docentes

Produção científica,
cultural, artística ou
tecnológica

Titulação

1

Andreia Cristina Rodrigues Trevisan

14

Doutora

2

Carmen Wobeto

34

Doutora

3

Caroline Casalha Schneider Schneid

14

Doutora

4

Eberson Paulo Trevisan

17

Doutor

5

Edjane Rocha dos Santos

7

Doutora

6

Edson Pereira Barbosa

11

Doutor

7

Elizabeth Quirino de Azevedo

1

Doutora

8

Eva Lúcia Cardoso Silveira

2

Doutora

9

Everton Botan

2

Mestre

10

Fabiana de Fátima Ferreira

0

Doutora

11

Fábio Nascimento Fagundes

0

Doutor

12

Felício Guilardi Junior

2

Doutor

13

Geslane Figueiredo da Silva

0

Mestre
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14

Héber Ferreira Mafra

1

Mestre

15

Hernani Luiz Azevedo

8

Doutor

16

Iara Lopes Maiolini

0

Mestre

17

Jean Reinildes Pinheiro

2

Doutor

18

Leandro Dênis Battirola

42

Doutor

19

Mauro André Dresch

2

Doutor

20

Mazílio Coronel Malavazi

9

Doutor

21

Patrícia Rosinke

4

Mestre

22

Rafael Soares de Arruda

22

Doutor

23

Rafaella Teles Arantes Felipe

10

Doutora

24

Renata Zachi de Osti

0

Doutora

25

Ricardo Lopes Tortorela de Andrade

14

Doutor

26

Ricardo Robinson Campomanes
Santana

3

Doutor

27

Roseli Adriana Blümke Feistel

9

Doutora

28

Rubens Pazim Carnevarollo Júnior

1

Doutor

29

Sérgio Pereira Maiolini

7

Especialista

30

Simone Simionato dos Santos Laier

11

Mestre

31

Tiago dos Santos Branco

1

Mestre

32

Yuri Alexandrovish Barbosa

0

Doutor

1.2.15 Aula de campo
O objetivo da aula de campo é problematizar e consolidar os conteúdos teóricos abordados em
sala de aula e atua como instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem, é nesse
momento que todo o conteúdo se fundamenta como proposta de pesquisa e também se
materializa, proporcionando a interação entre teoria e prática. Este método possibilita que os
acadêmicos se tornem mais críticos e participativos na sociedade, pois exige que sejam feitas
reflexões sobre o tema, com o intuito de compreender vários fenômenos nas esferas
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educacionais, sociais, naturais e culturais, contribuindo assim, para uma sólida formação
pedagógica, científica e humanista do profissional.
A aula de campo no Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química segue a resolução
CONSEPE nº 117 de 02 de outubro de 2014, que dispõe sobre regulamentação destas atividades
nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. Além do estágio
supervisionado, a aula de campo no curso de Ciências Naturais e Matemática – Química age
como instrumento de integração Universidade-Escola-Comunidade configurando-se estes, em
espaços de capacitação para os educadores envolvidos e campo de vivência de situações
concretas e diversificadas aos graduandos associados, bem como, o conhecimento de locais e
instituições de educação formal e não-formal.
As aulas de campo serão trabalhadas pelos professores das disciplinas, e poderão se constituir
em atividades multidisciplinares e interdisciplinares, a depender do planejamento participativo,
no qual um ou vários professores teriam objetivos e/ou metodologias comuns, permitindo a
participação simultânea de diversos professores de uma determinada turma numa mesma aula
de campo. O método de avaliação destas atividades ficará a critério do professor responsável
pela disciplina, podendo se dar na forma de relatório, questionário, seminário, prova ou
participação ativa no desenvolvimento da atividade prática.
1.2.16 Quebra ou dispensa de pré-requisitos
O Curso de Ciências Naturais e Matemática - Química não apresenta pré-requisito entre seus
componentes curriculares com exceção dos componentes: Estágio Supervisionado II, Estágio
Supervisionado III, Estágio Supervisionado IV, Estágio Supervisionado V, Estágio
Supervisionado VI e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conforme descrito
detalhadamente no APÊNDICE J deste Projeto Pedagógico de Curso. Esta organização
curricular foi proposta para que em caso de reprovação o discente não fique impedido de cursar
disciplinas dos semestres subsequentes.
Além disso, a oferta das disciplinas é realizada anualmente, de modo que não há ingresso
semestral de alunos via os meios descritos no item 1.1.2 deste Projeto Pedagógico de Curso e
os alunos gozam de um fluxo curricular satisfatório, evitando assim, atrasos na conclusão do
Curso e também contribuindo na redução da evasão.
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II – CORPO DOCENTE, ADMINISTRATIVO E TUTORIAL

2.1

Corpo docente

O corpo docente lotado no Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) que atua
no Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, em sua maioria, tem ampla experiência
na análise dos conteúdos dos componentes curriculares do Curso, na abordagem de sua
relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente, no fomento do raciocínio crítico
com base em literaturas atualizadas, para além das bibliografias propostas.
Como se trata de um Curso inerentemente interdisciplinar, os professores ministram aos
acadêmicos, em geral nos componentes abordados no último ano do Curso, tópicos de
conteúdos de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do
egresso, e incentivando os alunos a produzirem conhecimento, por meio de grupos de estudo
ou de pesquisa com ênfase em publicações.
O regime de trabalho dos professores que atuam no Curso permite o atendimento integral das
requisições didático-administrativas existentes, já que 100% do quadro esta em regime de
Dedicação Exclusiva (DE). Deste modo, observando a natural rotatividade periódica dos
docentes na gestão administrativa, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos
discentes, a participação no Colegiado do Curso, no NDE, na Congregação do ICNHS,
considerando o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem, avaliamos que todas as demandas serão atendidas conforme assinado no Termo
de compromisso de provisão de docente (ANEXO A).
Apenas 35% dos professores que atuam no Curso de Ciências Naturais e Matemática –
Química, Licenciatura tem experiência no exercício da docência na educação básica. Porém,
40% dos docentes tem doutorado concluído, ou em fase de conclusão, na área de Educação.
Estes profissionais com ampla experiência na área de educação socializam tais saberes com os
demais colegas bacharéis, durantes as reuniões pedagógicas semanais presididas pelo
Coordenador do Curso. Estas experiências têm capacitado os discentes do Curso a promoverem
ações que permitam identificar as dificuldades dos alunos, a exporem conteúdo em linguagem
aderente às características da turma, a apresentarem exemplos contextualizados com os
conteúdos dos componentes curriculares, a elaborarem atividades específicas para a promoção
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da aprendizagem de alunos com dificuldades utilizando avaliações diagnósticas, formativas e
somativas, e por fim, a utilizarem os resultados das avaliações na redefinição de sua prática
docente desenvolvida ao longo do período letivo.
Todos os professores do Curso de Ciências Naturais e Mmatemática – Química têm pelo menos
três anos de experiência na docência do ensino superior. Isso permite promover ações que
identifiquem as dificuldades dos discentes, ações para melhor expor o conteúdo em linguagem
aderente às características da turma, a experiência profissional fornece bagagem para o
professor expor exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e
elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem dos discentes com
dificuldades.
O quadro a seguir, descritivo do corpo docente, apresenta detalhadamente a titulação, a área de
formação, o regime de trabalho, a unidade acadêmica de origem e experiência na docência da
educação básica e superior de cada professor que atua no Curso:
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2.1.1 Quadro descritivo do corpo docente

Docente

Titulação

Área de
formação

1

Andreia Cristina Rodrigues
Trevisan

Mestrado

Matemática

2

Carmen Wobeto

Doutorado

Química

3

Caroline Cassalha Schneider
Schneid

Doutorado

Química

4

Eberson Paulo Trevisan

Doutorado

Matemática

5

Edjane Rocha dos Santos

Doutorado

Química

6

Edson Pereira Barbosa

Doutorado

Matemática

7

Elizabeth Quirino de
Azevedo

Doutorado

Matemática

8

Eva Lúcia Cardoso Silveira

Doutorado

Química

9

Everton Botan

Mestrado

Física

10

Fabiana de Fátima Ferreira

Doutorado

Biologia

11

Fábio Nascimento Fagundes

Doutorado

Matemática

12

Felício Guilardi Junior

Doutorado

Química

13

Geslane Figueiredo da Silva
Santana

Mestrado

Matemática

Regime de
trabalho
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva

Unidade
acadêmica
de origem

Experiência
na docência
da educação
básica**

Experiência
no exercício
da docência
superior**

Experiência
no exercício
da docência
na EaD*

ICNHS

096

086

--

ICNHS

120

128

--

ICNHS

000

068

--

ICNHS

048

102

--

ICNHS

000

048

--

ICNHS

180

139

--

ICNHS

168

138

--

ICNHS

060

068

--

ICNHS

000

054

--

ICNHS

017

154

--

ICNHS

016

124

--

ICNHS

072

151

--

ICNHS

006

115
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14

Héber Ferreira Mafra

Mestrado

Matemática

15

Hernani Luiz Azevedo

Mestrado

Física

16

Iara Lopes Maoilini

Mestrado

Língua
Portuguesa

17

Jean Reinildes Pinheiro

Doutorado

Física

18

Leandro Dênis Battirola

Doutorado

Biologia

19

Mauro André Dresch

Doutorado

Química

20

Mazílio Coronel Malavazi

Doutorado

Matemática

21

Patrícia Rosinke

Mestrado

Química

22

Rafael Soares de Arruda

Doutorado

Biologia

23

Rafaella Teles Arantes
Felipe

Doutorado

Biologia

24

Renata Zachi Osti

Doutorado

Química

Doutorado

Física

Doutorado

Física

Doutorado

Matemática

25
26
27

Ricardo Robinson
Campomanes Santana
Roseli Adriana Blümke
Feistel
Rubens Pazim Carnevarollo
Júnior

28

Sérgio Pereira Maiolini

Especialista

Libras

29

Simone Simionato dos
Santos Laier

Mestrado

Matemática

Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva

ICNHS

024

084

--

ICNHS

000

080

--

ICNHS

024

034

--

ICNHS

037

169

--

ICNHS

000

100

--

ICNHS

000

068

--

ICNHS

004

108

--

ICNHS

048

072

--

ICNHS

024

071

--

ICNHS

000

024

--

ICNHS

000

135

--

ICNHS

000

095

--

ICNHS

036

139

--

ICNHS

017

150

--

ICNHS

000

080

12

ICNHS

072

072

-59

Dedicação
ICNHS
204
Exclusiva
Dedicação
31 Yuri Alexandrovish Barbosa
Doutorado
Física
ICNHS
000
Exclusiva
Fonte: Comissão de redação do PPC *NSA a cursos totalmente presenciais ** Experiência docente contabilizada em meses
30

Tiago dos Santos Branco

Mestrado

História

140

--

162

--
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2.1.2 Plano de qualificação docente
Tendo em vista a importância atribuída à qualificação docente, como um dos fatores favoráveis
à melhoria da qualidade do ensino ofertado, o Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais
(ICNHS), ao qual o curso Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, está
vinculado, possui um Plano Anual de Qualificação Stricto Sensu Docente.
As metas estabelecidas neste plano são as seguintes:
•

Fortalecer o ensino de Graduação e Pós-Graduação;

•

Fortalecer a pesquisa em Educação, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e

Ciências Ambientais;
•

Viabilizar a abertura do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de

Ciências Naturais e Matemática;
•

Fortalecer a base do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais;

•

Viabilizar a inserção regional do Instituto por meio da cooperação na formação

continuada dos profissionais da educação das redes públicas da região norte de Mato Grosso;
•

Fixar professores e pesquisadores na área de Ciências Naturais e Matemática e Ciências

Ambientais no Câmpus Universitário de Sinop.
Como forma de organização o ICNHS estabeleceu critérios para a classificação dos docentes
que pleiteiam afastamento para qualificação. Segundo o Plano Anual de Qualificação Stricto
Sensu Docente, o critério de classificação dos docentes se dará especificamente por antiguidade
na carreira docente, do quadro efetivo da UFMT, priorizando aqueles docentes que não
possuem o título de doutor, de acordo com a Resolução ICNHS 001/2014.
E como critérios de desempate para classificação na lista de interessados para liberação de
qualificação docente, tem-se:
I.

Produção Científica, seguindo os critérios de produção estabelecidos nos anexos I, II e

III da Resolução CONSEPE 01/1992, considerando os últimos três anos de produção docente;
II.

Idade, sendo que o mais velho terá prioridade.

61

A relação de prioridades de professores do curso Ciências Naturais e Matemática – Química,
Licenciatura, constantes no Plano Anual de Qualificação Stricto Sensu Docente pode ser
observado na tabela 01:
Tabela 1: Relação de prioridade de docentes efetivos, lotados no ICNHS, para qualificação
Docente

Admissão

Nível da Qualificação

Tiago dos Santos Branco

26/11/2008

Doutorado

Geslane Figueiredo da Silva Santana*

14/11/2013

Doutorado

Héber Ferreira Mafra

21/02/2011

Doutorado

* Docente cursando doutorado na REAMEC com previsão de Bolsa e afastamento a partir do
segundo ano de curso (2019/1).

O Curso de Ciências Naturais e Matemática - Química conta atualmente com 3 docentes
afastados para qualificação. A tabela 02 apresenta informações detalhadas:
Tabela 2: Relação de docentes afastados para Qualificação
Programa de
Docente
Local
Portaria
Pós-Graduação

2.2

Everton Botan

Física

Universidade Federal de
Santa Catarina

1022/SGP/201
7

Luís Maurício da
Silva Soares

Química

UFRGS

355/SGP/2016

Patrícia Rosinke

Educação em
Ciências e
Matemática PPGECEM

Rede Amazônica de
Educação em Ciências e
Matemática REAMEC/UFMT

488/SGP/2018

Corpo técnico-administrativo

2.2.1 Quadro descritivo do corpo técnico-administrativo
A tabela 3 apresenta a relação do corpo técnico administrativo presente no ICNHS, que compõe
do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química.
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1)
2)
3)
4)

Técnico

Área de atuação

Luciane Raquel
Wobeto Cordeiro

Secretaria do
Instituto
Secretaria do
Instituto

Deise Martins Uriu

Titulação

Unidade
Regime de
acadêmica
trabalho
de origem

Especialização

40 h

ICNHS

Mestrado

40 h

ICNHS

Ariadne Ferreira de
Sousa

Lab. Microscopia

Especialização

40 h

ICNHS

Marcio Fonseca

Oficina e Lab. de
Física

Mestrado

40 h

ICNHS

Graduação

40 h

ICNHS

Mestrado

40 h

ICNHS

Mestrado

40 h

ICNHS

5)

Elina Cavalcante da
Lab. Microscopia
Silva
6)
Tiago Albano
Lab. Química
Montagner
Orgânica
7)
Tiago Teixeira
Lab. Química
Hoshino
Analítica
Fonte: Comissão de redação do PPC

2.2.2 Plano de qualificação do corpo técnico-administrativo
O ICNHS também possui um Plano Anual de Qualificação Stricto Sensu TécnicoAdministrativo. As metas estabelecidas neste plano são as seguintes:
•
Contribuir para qualificação do servidor técnico-administrativo, como profissional e
como cidadão;
•
Promover ações permanentes de qualificação profissional dos servidores técnicoadministrativos da UFMT, que venham contribuir para o desenvolvimento e valorização da
carreira;
•

Nivelar a titulação dos servidores técnico-administrativos;

•
Desenvolver habilidades necessárias para a execução das competências, visando um
melhor atendimento das necessidades setoriais e consequentemente contribuir para o alcance
dos objetivos institucionais;
•

Fortalecer a ética no serviço público no que tange as relações de trabalho, os projetos

institucionais e a relação com a sociedade.
O critério de classificação dos servidores técnico-administrativos, segundo o Plano Anual de
Qualificação Stricto Sensu Técnico-Administrativo se dá de acordo com o artigo 11, da
Resolução CONSUNI nº 04 de 26/03/2014, que estabelece os critérios de concessão de
afastamento obedecendo-os, por ordem sequencial:
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I. O servidor técnico-administrativo em Educação que ainda não tenha realizado qualificação
no nível solicitado;
II. A existência de pertinência entre o conhecimento a ser adquirido com o curso e as
competências institucionais e atribuições legais do cargo;
III. O servidor técnico-administrativo em Educação com mais tempo de serviço na UFMT;
IV. O servidor técnico-administrativo que não tenha sofrido sanção administrativa nos últimos
2 (dois) anos;
V. Que seja obedecida a seguinte ordem de prioridade entre os cursos:
a.

Mestrado, b. Doutorado.

VI. Idade, sendo que o mais velho terá prioridade.

A relação de prioridades para afastamento de técnicos, constantes no Plano Anual de
Qualificação Stricto Sensu Técnico-Administrativo pode ser observado na tabela 04:
Tabela 4: Ordem de prioridade de afastamento dos servidores técnico-administrativos efetivos
da UFMT, lotados no ICNHS/CUS para qualificação em 2019.
Ordem

Técnico

Data de Admissão

Área de Atuação

1º

Luciane Raquel Wobeto Cordeiro

09/04/2008

Secretaria do Instituto

2º

Deise Martins Uriu

09/05/2008

Secretaria do Instituto

3º

Ariadne Ferreira de Sousa

28/10/2008

Lab. Microscopia

4º

Marcio Fonseca

15/01/2009

Oficina e Lab. de Física

5º

Elina Cavalcante da Silva

29/01/2009

Lab. Microscopia

6º

Tiago Albano Montagner

02/09/2013

Lab. Química Orgânica

7º

Tiago Teixeira Hoshino

24/11/2018

Lab. Química Analítica

Atualmente o ICNHS não conta com servidores Técnicos-Administrativos afastados para
cursarem Pós-Graduação Stricto Sensu.
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III – INFRAESTRUTURA

3.1

Salas de aula e apoio

3.1.1 Salas de trabalho para professores em tempo integral
O Câmpus Universitário de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso possui 2 (dois)
blocos de gabinetes de trabalho para professores em tempo integral, totalizando 34 (trinta e
quatro) gabinetes. Cada gabinete (15 m 2) é dividido por quatro professores, sendo equipada
com computadores com acesso a internet, mesas com cadeira e armários individuais. Todos os
gabinetes possuem ar condicionado, com boa iluminação e limpeza, e de fácil acesso, condições
favoráveis para que professores desenvolvam suas atividades acadêmicas. Os atendimentos
individuais a alunos e orientandos também ocorre nos espaços das Oficinas de Matemática,
Física e no Laboratório de Ensino de Ciências.
3.1.2 Sala de trabalho para coordenação de curso
A coordenação de Curso dispõe de uma sala (15m2) dividida pelos três Coordenadores dos
cursos de licenciatura do Câmpus Universitário de Sinop. A sala possui ar condicionado, com
boa iluminação e limpeza, e de fácil acesso, têm condições para que os Coordenadores
desenvolvam as atividades administrativas. Os atendimentos individuais a alunos e professores
ocorrem com horários previamente definidos. Os atendimentos coletivos e reuniões ocorrem na
sala de reuniões do Câmpus. Os serviços de secretaria são realizados por uma secretaria que,
em sala própria, atende aos três cursos de licenciatura do Câmpus Universitário de Sinop.

3.1.3 Sala coletiva de professores
O Curso não dispõe de sala coletiva de professores.

3.1.4 Salas de aula
A UFMT Câmpus Universitário de Sinop dispõe de 65 salas de aula, das quais 10 são utilizadas
pelo Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química. As salas possuem capacidade para
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40 alunos, os quais dispõe de quadro de vidro, mesa para professor, cadeiras para alunos e
professor, e ainda Datashow, todos em bom estado de conservação. As salas são limpas
diariamente e equipadas com ar condicionado, janelas permitindo um bom arejamento e
comodidade para alunos e professores. Além das salas de aulas o Câmpus dispõe ainda de 08
(oito) auditórios com capacidade para 80 (oitenta) pessoas que são utilizados pelo curso
conforme a demanda.

3.1.5 Ambientes de convivência
Na UFMT Câmpus universitário de Sinop não há um espaço que destinado a convivência da
comunidade acadêmica, esta relação entre os alunos acontece em outros locais tais como, nos
quiosques localizados nos blocos de sala de aula, no diretório do centro acadêmico e na
lanchonete do Câmpus.

3.1.6 Sala do centro acadêmico
Na UFMT Câmpus universitário de Sinop, não possui espaço destinado aos centros acadêmicos
de cada curso, este ambiente é compartilhado com o Diretório Central dos Estudantes (DCE)
do Câmpus, contendo sala de reunião, com mesa, cadeiras e ar condicionado, banheiro
masculino e feminino.

3.2

Laboratórios

3.2.1 Acesso dos alunos a equipamentos de informática
Os alunos têm acesso à internet via wifi, e aos computadores disponíveis na Biblioteca Câmpus
Universitário de Sinop. Além disso, para atividades previamente agendadas os alunos podem
utilizar o Laboratório de Informática I descrito no item 3.2.2.

3.2.2 Laboratórios didáticos
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Os Cursos de licenciatura do Câmpus Universitário de Sinop compartilham de toda a
infraestrutura do Câmpus, mas tem alguns espaços organizados para o atendimento específico
às demandas das atividades dos cursos de licenciatura, a saber:

Oficina de Matemática
Espaço de 60 m2 que dispõe de 12 mesas, 02 computadores ligados à internet, quadro de vidro,
armário e prateleiras com vários materiais manipuláveis e jogos, armário com equipamentos
audiovisuais do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) e, também,
dispõe de Wifi. Este espaço é utilizado como ambiente para atividades de ensino de Matemática
e de pesquisa em Educação Matemática, inserindo-se o curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química do Câmpus Universitário de Sinop, tanto para aulas como para a
preparação e avaliação de atividades experimentais. Este espaço tem servido também como
apoio ao desenvolvimento de atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) e da Residência Pedagógica, mediante agendamento prévio e organização de
horário.

Laboratório de Práticas de Ensino em Ciências (CAIC)
Espaço de 40 m2, dispõe de bancadas de trabalho para quatro grupos de cinco alunos,
totalizando 20 discentes, instalação para duas cubas de inox, instalações elétricas de 110 V e
220 V, instalação de gás, ar comprimido e água, quadro negro, ar condicionado. Este
Laboratório tem sido utilizado pelo Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química para
a preparação e avaliação de atividades experimentais. Este espaço tem servido também como
apoio ao desenvolvimento de atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) e da Residência Pedagógica, mediante agendamento prévio e organização de
horário.

Laboratório de Física
Espaço com 100 m², dispõe de bancadas de trabalho para seis grupos de 05 alunos, totalizando
30 discentes, bancadas laterais de apoio, instalação para duas cubas de inox, instalações
elétricas de 110 V e 220 V, instalação de gás, ar comprimido e água, quadro branco. Possui
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armários que dispõe de diversos equipamentos para a realização de práticas experimentais de
ensino de Ciências e Física. O Laboratório é utilizado pelos vários Cursos de Graduação
ofertados pela UFMT - Câmpus Universitário de Sinop e, no período noturno, exclusivamente
pelos Cursos de Licenciatura do Câmpus. Esse espaço também é local de preparação e avaliação
de atividades experimentais. Este espaço tem servido também como apoio ao desenvolvimento
de atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e da
Residência Pedagógica, mediante agendamento prévio e organização de horário.

Laboratório de Química Geral e Analítica
Numa área de 100 m² é estruturado com bancadas de trabalho para seis grupos de 05 alunos,
totalizando 30 discentes, instalação para duas cubas de inox, instalações elétricas de 110 V e
220 V, instalação de gás, ar comprimido e água, duas capelas, chuveiro de segurança, quadro
branco. Faz parte do Laboratório de Química Geral e Analítica um Almoxarifado de Reagentes
de 20 m² e um Almoxarifado de Equipamentos de 20 m². Disponibilidade de equipamentos
como balanças analíticas e semianalíticas, estufas de secagem, banhos para incubação com
controle de temperatura, espectrofotômetro, pHmetros, destilador e vidrarias diversas. O
Laboratório é utilizado pelos vários Cursos de Graduação ofertados pela UFMT - Câmpus
Universitário de Sinop, dentre estes, o curso de Ciências Naturais e Matemática – Química do
Câmpus de Sinop/UFMT, tanto para aulas como para a preparação e avaliação de atividades
experimentais.

Laboratório de Química Orgânica e Bioquímica
Numa área construída de 100 m², estruturado com bancadas de trabalho para seis grupos de 05
alunos, totalizando 30 discentes, instalação para duas cubas de inox, instalações elétricas de
110 V e 220 V, instalação de gás, ar comprimido e água, duas capelas, chuveiro de segurança,
quadro branco. Faz parte do Laboratório, em comum com o de Química Geral e Analítica, o
Almoxarifado de Reagentes e o de Equipamentos descritos anteriormente, além de extratores
soxhlet e rota evaporadores de solventes. O Laboratório tem sido utilizado pelos vários Cursos
de Graduação ofertados pela UFMT - Câmpus Universitário de Sinop, dentre estes, o curso de
Ciências Naturais e Matemática – Química do Câmpus, tanto para aulas como para a preparação
e avaliação de atividades experimentais.
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Laboratório de Biologia Vegetal
Com área de 100 m², estruturado com bancadas de trabalho para microscópio e lupa para um
total de 30 alunos, instalação para duas cubas fundas de inox, instalações elétricas de 110 V e
220 V, bancadas lateral de apoio aos equipamentos, quadro branco. Pertencem a este
Laboratório uma Sala de Preparo, de 30 m², com bancada de trabalho, instalação para uma cuba
de inox, instalações elétricas de 110 V e 220 V, instalação de gás, ar comprimido e água. O
Laboratório de Biologia Vegetal (Botânica) conta com equipamentos utilizados para aulas
práticas relacionadas às diversas sub-áreas desta Ciência, destacando-se Taxonomia,
Morfologia e Fisiologia Vegetal. Apesar do nome, este laboratório conta com estrutura
adequada para que seja utilizado em outras áreas das Ciências Naturais, tais como: Biologia
Celular, Zoologia, Ecologia, entre outras. O Laboratório tem sido utilizado pelos vários Cursos
de Graduação ofertados pela UFMT - Câmpus Universitário de Sinop, dentre estes, o curso de
Ciências Naturais e Matemática – Química do Câmpus, tanto para aulas como para a preparação
e avaliação de atividades experimentais.

Laboratório de Microscopia Geral I
O Laboratório possui 100 m² estruturado com bancadas de trabalho para seis grupos de 05
alunos, totalizando 30 discentes, instalação para duas cubas fundas de inox, instalações elétricas
de 110 V e 220 V, instalação de gás, ar comprimido e água, duas capelas, chuveiro de segurança,
quadro branco. Junto a esse Laboratório tem uma Sala de Acondicionamento de Material
Biológico, 20 m². O Laboratório de Microscopia conta com equipamentos utilizados para aulas
práticas relacionadas às áreas de Biologia Celular e Microbiologia. Assim como os Laboratórios
de Botânica e Zoologia, este conta com estrutura adequada para que seja utilizado em outras
áreas das Ciências Naturais, tais como: Botânica, Zoologia, Ecologia, entre outras. O
Laboratório tem sido utilizado pelos vários Cursos de Graduação ofertados pela UFMT Câmpus Universitário de Sinop, dentre estes, o curso de Ciências Naturais e Matemática –
Química do Câmpus, tanto para aulas como para a preparação e avaliação de atividades
experimentais.

Laboratório de Biologia Animal
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Com uma área de 100 m², é estruturado com bancadas de trabalho para microscópio e lupa para
um total de 30 alunos, instalação para duas cubas fundas de inox, instalações elétricas de 110
V e 220 V, bancada lateral de apoio aos equipamentos, quadro branco. Fazem parte deste
Laboratório uma Sala de Preparo de Entomologia, 30 m², com bancada de trabalho, instalação
para uma cuba de inox, instalações elétricas de 110 V e 220 V, instalação de gás, ar comprimido
e água e, além disso, uma Sala de Preparo de Zoologia, 30 m², com bancadas de trabalho,
instalação para uma cuba de inox, instalações elétricas de 110 V e 220 V, instalação de gás, ar
comprimido e água. O Laboratório de Biologia Animal (Zoologia) conta com equipamentos
utilizados para aulas práticas relacionadas às diversas subáreas desta Ciência, destacando-se
Taxonomia e Morfologia Animal. Assim como o Laboratório de Botânica e o Laboratório de
Microscopia, este conta com estrutura adequada para que seja utilizado em outras áreas das
Ciências Naturais, tais como: Botânica, Biologia Celular, Ecologia, entre outras. O Laboratório
tem sido utilizado pelos vários Cursos de Graduação ofertados pela UFMT – Câmpus
Universitário de Sinop, dentre estes, o curso de Ciências Naturais e Matemática – Química tanto
para aulas como, para a preparação e avaliação de atividades experimentais.

Laboratório de Anatomia Humana
Com uma área de 100 m², este Laboratório encontra-se estruturado com três tanques (2,50 m x
1,50 m) e três mesas de inox (2 m x 0,9 m), chuveiro de emergência, instalação de esgoto,
sistema de exaustão e instalações elétricas de 110 V e 220 V. Está equipado para a execução de
aulas práticas de Anatomia Humana. O Laboratório tem sido utilizado pelos vários Cursos de
Graduação ofertados pela UFMT – Câmpus Universitário de Sinop, dentre estes, o curso de
Ciências Naturais e Matemática – Química tanto para aulas como para a preparação e avaliação
de atividades experimentais.

Laboratório Ensino de Informática I
O Laboratório conta com um espaço de 70 m², sendo estruturado com mesas/ bancadas
individuais para 30 microcomputadores, e quadro branco, com rede de acesso à internet e ar
condicionado. O Laboratório tem sido utilizado pelos vários Cursos de Graduação ofertados
pela UFMT – Câmpus Universitário de Sinop, dentre estes, o curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química do Câmpus, tanto para aulas como para a preparação e avaliação de
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atividades experimentais, mediante agendamento prévio. Este espaço tem servido também
como apoio ao desenvolvimento de atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (PIBID) e da Residência Pedagógica, mediante agendamento prévio e organização
de horário.

Laboratório Ensino de Informática II
O Laboratório conta com um espaço de 48 m², sendo estruturado com mesas/ bancadas
individuais para 30 microcomputadores, e quadro branco, com rede de acesso à internet e ar
condicionado. O Laboratório tem sido utilizado pelos vários Cursos de Graduação ofertados
pela UFMT – Câmpus Universitário de Sinop, dentre estes, o Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química.
Outros Recursos de Apoio Didático
Além disso, o Câmpus Universitário de Sinop da UFMT conta com um conjunto de recursos
que servem de apoio às atividades didáticas:
•

Vídeos;

•

Televisores;

•

Retroprojetores;

•

Projetores de slides;

•

Microscópio com micro câmera e monitor;

•

Telescópio com tripé eletrônico e câmera digital

•

Computadores com acesso à internet;

•

Meios de transporte para aulas de campo

•

Meios de transporte para acompanhamento de atividades de estágio nas escolas

campo.
•

Equipamentos do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE): uma

ilha de edição completa com os seguintes equipamentos: Filmadora HD profissional, Tripé,
Filmadora Full HD, Câmera fotográfica Digital Semi Profissional, Iluminador Halógeno
1000W Set Light A, Microfones variados, Microfone UHF Sem Fio de Lapela, Mesa de Som
Amplificada, mínimo de 14 Canais, Fone de Ouvido Estéreo, tela de Projeção.
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3.3

Biblioteca

A Biblioteca Regional do Câmpus Universitário de Sinop tem por objetivo principal servir
como suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição e para isso mantém
serviços de consulta e empréstimo de materiais bibliográficos, orientação aos usuários no uso
dos recursos internos e externos da biblioteca, levantamentos bibliográficos com os recursos
internos e através de outros sistemas disponíveis.
A Biblioteca está informatizada com o “Sistema Pergamum” (software desenvolvido pela
PUC do Paraná). O sistema de classificação documentária adotado pelas Bibliotecas da UFMT
é a Classificação Decimal Universal (CDU). A política de aquisição da Biblioteca visa à
renovação sistemática do acervo bibliográfico, que tem por objetivo atender a demanda de
novas obras para cada curso, em conformidade com as grades curriculares, atualização editorial
das obras já existentes e ainda, com as recomendações de quantidade de exemplares conforme
orientação do Ministério da Educação.
A Biblioteca Regional possui uma área total de 600 m 2, porém encontra-se em fase de
ampliação em mais 1.200m2 com mais 06 (seis) salas de estudo individual, 02 (duas) salas de
estudo em grupo, 01 (uma) sala reservada à Hemeroteca e ainda o espaço Literatura. O Acervo
Bibliográfico tem um total de 7.324 títulos, 36.358 exemplares, o Sistema tem 3.694 usuários
cadastrados e a infraestrutura atual da Biblioteca conta com 02 (duas) salas de estudo, 01 (uma)
sala com 04 (quatro) microcomputadores com acesso a internet, área de circulação do Acervo
(empréstimo e devolução), área do Acervo, sanitários masculino e feminino adaptados para uso
de portadores de necessidades especiais.
A Biblioteca regional dispõe e presta os seguintes produtos e serviços respectivamente:
•

Empréstimo domiciliar (aos usuários que tenham vínculo com a instituição: alunos,

técnicos e professores).
•

Consultas ao acervo pelo link www.biblioteca.ufmt.br.

•

Acesso ao catálogo bibliográfico on-line para consulta, tanto nos terminais de

consulta local, como via Internet de qualquer lugar.
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•

Renovação de empréstimo via Internet, acesso também pelo endereço

www.biblioteca.ufmt.br.
•

Estão disponíveis aos usuários 04 (quatro) computadores para: acesso à Internet, e-

mail, banco de dados, livros, periódicos eletrônicos e realização de trabalhos acadêmicos. Além
desses computadores, são oferecidos pela biblioteca 02 (dois) terminais exclusivos para
consulta ao acervo ou renovação de obras e rede WiFi de acesso livre.
•

Oferecemos serviços de apoio a pesquisa dos usuários, tais como: auxílio na

localização do material bibliográfico, consulta no catalogo on-line e instruções acerca do uso
da Biblioteca (Guia do Usuário e palestra orientada).
•

Salas de estudo com total de 110 assentos.

•

Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES (acesso somente na UFMT)

•

Acesso a ABNT Coleção (acesso somente na UFMT)

•

Serviço de Comutação Bibliográfica - COMUT

IV – GESTÃO DO CURSO

4.1

Órgãos colegiados

São órgãos deliberativos que acompanham, através de seus membros, as atividades pedagógicas
dos cursos de graduação.

4.1.1 Núcleo docente e estruturante
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) instituído no curso de Ciências Naturais e Matemática
– Química, constitui-se de um grupo de docentes e de representante discente, com caráter
consultivo para acompanhamento desse Curso, atuante no processo de concepção,
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consolidação, avaliação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso (PPC) visando
a incessante promoção da qualidade das Licenciaturas da UFMT Câmpus de Sinop.
O NDE foi instituído por meio da Resolução CONAES nº 01/2010 e da RESOLUÇÃO
CONSEPE N.o 77 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018. O NDE configura-se como um órgão
colegiado, de caráter consultivo, propositivo e executivo e tem como atribuições: (a) o processo
de construção e atualização do PPC do Curso, (b) contribuir para a consolidação do perfil do
egresso do curso, (c) colaborar na autoavaliação periódica dos cursos de graduação e, ainda, (d)
promover a integração curricular interdisciplinar.

Composição atual do NDE do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química,
Licenciatura.
Legitimação: Portaria ICNHS nº 004, de 22 de maio de 2019.
Representantes Docentes:
•

Prof. Dr. Mauro André Dresch - Presidente

•

Profa. Dra. Carmem Wobeto;

•

Profa. Dra. Caroline Cassalha Schneider;

•

Profa. Dra. Edjane Rocha dos Santos;

•

Prof. Dr. Felício Guilardi Junior;

•

Profª. Ma. Iara Lopes Maiolini;

•

Profa. Dra. Luisa del Carmen Barret Reina;

•

Profa. Dra. Renata Zachi de Osti;

•

Prof. Esp. Sérgio Pereira Maiolini.

4.1.2 Colegiado de curso
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O Colegiado de Curso é um órgão propositivo no âmbito dos cursos de licenciaturas para os
assuntos de ensino, sendo a instância deliberativa e consultiva sobre políticas, estratégias e
rotinas acadêmicas, para os fins de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito do curso, em
conformidade ao que estabelece os Estatutos e as normas internas emanadas pelas Resoluções
dos Conselhos Superiores da Universidade.
O colegiado do Curso de Ciências Naturais e Matemática - Química será nomeado através de
Portaria, com mandato de 2 anos para os docentes e 1 ano para os discentes e coincidente com
o mandato do (a) Coordenador (a) do Curso de Graduação, com possibilidade de recondução
por mais um período.
O Colegiado de Curso será constituído pelo (a) Coordenador (a) do Curso, que o presidirá, e
por:
I.

No mínimo 4 (quatro) docentes que ministram aulas no Curso, escolhido entre seus
pares;

II.

1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos da unidade acadêmica,
indicado pela Coordenação do Curso;

III.

1 (um) representante dos estudantes do Curso.

Caberá ao (à) Coordenador (a) encaminhar à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG),
via sistema eletrônico de informações, solicitação de emissão de portaria do mandato dos
membros do Colegiado de Curso e respectivos suplentes, instruída com os seguintes
documentos:
I.

Portaria GR/SGP que nomeia o (a) Coordenador (a) do Curso;

II.

Última Portaria de Colegiado do Curso emitida;

III.
Ata que nomeia os membros do Colegiado do Curso, sem abreviaturas, com titulação e
Siape;
IV.

Ciência da Direção da Unidade e Chefia de Departamento, se for o caso;

A escolha do (a) Coordenador (a) do Curso dar-se-á com a participação dos docentes que
ministram aulas no Curso e dos estudantes regularmente matriculados no Curso e será nomeado
na forma da Lei com portaria emitida pela Pró-reitoria Administrativa (PROAD), sendo nulo
qualquer ato com data anterior à sua nomeação.
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DAS REUNIÕES E DECISÕES DO COLEGIADO DE CURSO
O Colegiado de Curso se reunirá, ordinariamente, 2 (duas) vezes ao mês, ou
extraordinariamente, sempre que convocado pela sua presidência ou pela maioria de seus
membros.
Os membros do Colegiado que se ausentarem das reuniões ordinárias, ou extraordinárias, por
três vezes consecutivas ou cinco alternadas, dentro do período de representação, sem a devida
justificativa, serão destituídos de sua função por meio de decisão emitida pelo/a presidente do
Colegiado, que terá a função de nomear membro suplente, que ocupará a função até que o
período de tempo do mandato do representante titular desligado seja concluído.
O comparecimento às reuniões do Colegiado de Curso é obrigatório e preferencial em relação
às outras atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração.
•

Em caso de urgência, o (a) Coordenador (a) do Curso e presidente do Colegiado, poderá
tomar decisões “ad referendum” ao Colegiado do Curso que necessariamente deverão
ser submetidas para homologação, ou não, na reunião subsequente.

•

O Colegiado de Curso deliberará por maioria simples de votos, sendo que o direito ao
voto caberá apenas aos membros titulares.

•

O Colegiado funcionará com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros
titulares ou suplente convocado.

•

Não havendo quorun em seu tempo regulamentar, após 30 (trinta) minutos, a reunião
acontecerá com a presença da maioria simples de seus membros.

•

Não sendo atingido o número mínimo, a reunião será cancelada e remarcada para outra
data.

Compete ao Colegiado de Curso:
1)
Acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico do Curso com vistas à sua
efetividade;
2)

Coordenar e supervisionar os aspectos didáticos e pedagógicos do Curso;

3)
Implementar, junto com o Núcleo Docente Estruturante, a autoavaliação do Curso, em
articulação com os objetivos e critérios de avaliação institucional da Universidade;
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4)
Deliberar ações de melhorias para o Curso, propostas pelo Núcleo Docente Estruturante,
com base nos resultados da autoavaliação do Curso;
5)
Propor ao Consepe, por intermédio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, alterações
no Projeto Pedagógico do Curso, quando se fizer necessário;
6)
Coordenar junto aos professores o planejamento e desenvolvimento didáticopedagógico das disciplinas, mediante as diretrizes do curso e dos programas específicos, bem
como a sua avaliação;
7)
Auxiliar a Coordenação de Curso nas avaliações externas realizadas pelo Inep
relacionadas aos processos de regulação do curso;
8)
Propor à Administração Superior o estabelecimento de convênios de cooperação técnica
e científica com instituições afins com a finalidade de desenvolvimento e capacitação no âmbito
do curso;
9)

Analisar e emitir parecer sobre os Planos de Ensino das disciplinas do curso;

10)
Auxiliar a Coordenação de Curso na implantação e execução do Projeto Pedagógico de
Curso (PPC);
11)

Propor e apoiar a promoção de eventos acadêmicos do curso;

12)

Auxiliar a Coordenação de Curso no planejamento de ensino;

13)

Acompanhar e orientar os docentes do curso nas questões didático-pedagógicas;

14)

Elaborar e acompanhar o desenvolvimento de planos de estudos dos estudantes;

15)

Deliberar sobre pedidos de aproveitamentos de estudos dos estudantes;

16)
Realizar o acompanhamento e orientação acadêmica dos alunos, inclusive o processo
efetivo da matrícula, transferência e providências quanto aos afastamentos;
17)

Aprovar solicitação para realização de Estágio Docência no curso de graduação;

18)
Aprovar, supervisionar, acompanhar e avaliar o Programa de Monitoria, propondo,
inclusive, critérios para a admissão de monitores;
19)
Zelar pelo cumprimento do inciso 6º do Art. 24 e dos parágrafos 1º e 3º do Art.47 da
LDB n.º 9.394, de 20/12/96 relativo à frequência às aulas e à execução dos Planos de Ensino;
20)

Acompanhar e supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão;

21)

Representar aos órgãos competentes em caso de infração disciplinar;

22)

Deliberar sobre trancamento de matrícula considerando as normas estabelecidas;

23)

Deliberar sobre processo de transferências considerando as normas estabelecidas;

24)
Decidir sobre recursos acadêmicos solicitados pelos alunos, conforme as normas e a
legislação em vigor;
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25)
Recomendar à direção da unidade acadêmica as providências adequadas à melhor
utilização do espaço, bem como do pessoal e do material;
26)

Realizar o acompanhamento e orientação acadêmica dos estudantes;

27)

Aprovar solicitação para realização de Estágio Docência no curso de graduação;

28)

Deliberar as proposições do Núcleo Docente Estruturante;

29)

Deliberar datas e horários para aplicação de provas de segunda chamada;

30)
Deliberar sobre a presença de ouvintes nas reuniões ordinárias e/ou extraordinárias do
colegiado.
Na ausência do/a Coordenador/a de Curso, a presidência do Colegiado será exercida pelo
membro do Colegiado de Curso com maior tempo de atuação no Curso.

DAS ELEIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO
1. As eleições para preenchimento das vagas de titulares e suplentes do Colegiado de Curso
ocorrerão pelo menos 30 (trinta) dias antes do vencimento do mandato.
Serão considerados membros titulares os mais votados na eleição, e serão considerados
suplentes, os subsequentes.
2. Os membros suplentes poderão participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do
Colegiado, inclusive com direito a voz, mas não terão direito a voto na tomada das decisões.
3. Em caso de destituição, renúncia, licença ou afastamento de algum dos membros titulares
eleitos será convocado o suplente.
4. Caso os suplentes já tenham assumido vagas no Colegiado ou estejam impedidos de assumilas, deverá ser realizada eleição com a finalidade exclusiva de eleger o membro para a vaga
disponível, pelo tempo restante do mandato da vaga disponibilizada.
5. Serão elegíveis todos os docentes efetivos que ministrem aulas ou tenham atividades
relacionadas com as áreas específicas do curso e que estejam em efetivo exercício no curso.
6. Poderão votar docentes efetivos que ministrem aulas ou tenham atividades relacionadas com
as áreas específicas do curso.
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7. O mandato dos membros eleitos do Colegiado de Curso terá duração de 2 (dois) anos,
podendo haver recondução.
8. Caberá à Coordenação de Curso sugerir 3 (três) nomes de servidores para compor a comissão
interna que realizará as eleições, solicitando à direção da unidade acadêmica que emita a
portaria para esse fim.
A comissão interna a que se refere o caput deverá divulgar regulamento específico com no
mínimo 15 (quinze) dias úteis de antecedência da data prevista para a eleição.

Composição atual do Colegiado do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química
PORTARIA Nº 125/PROEG/2019, DE MAIO DE 2019.
Representantes Docentes:
•

Mauro André Dresch - 19/11/2018 a 18/11/2020

•

Caroline Cassalha Schneider Schneid - 19/11/2018 a 18/11/2020

•

Edjane Rocha dos Santos - 19/11/2018 a 18/11/2020

•

Iara Lopes Maiolini - 19/11/2018 a 18/11/2020

•

Renata Zachi de Os: - 19/11/2018 a 18/11/2020

•

Sergio Pereira Maiolini - 19/11/2018 a 18/11/2020

•

Carmen Wobeto - 13/05/2019 a 18/11/2020

Representante Técnico:
•

Thiago Teixeira Hoshino - 19/11/2018 a 18/11/2020

Representante Discente:
•

André Fernando Pereira Bianchini - 19/11/2018 a 18/11/2019

4.1.3 Comitê de ética em pesquisa
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O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente com
deveres regulamentados por lei, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas no
Brasil envolvendo seres humanos ou animais. O CEP contribui para a qualidade das pesquisas
e para a discussão do papel dela no desenvolvimento social da comunidade. Contribui ainda
para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua proposta é
eticamente adequada. O Comitê de Ética em Pesquisa – UFMT – SINOP reconhecido pela
CONEP, além de pertencer à própria instituição, presta atendimento a instituições parceiras
quando solicitado por envio de projetos, junto à Plataforma Brasil, para serem homologados.
O comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus Universitário de Sinop,
foi criado e aprovado no ano de 2017 e encontra-se em pleno funcionamento, em conformidade
com as Resoluções:
RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 103, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 que dispõe sobre normas
para a criação de Comitês de Ética em Pesquisa da UFMT e revoga as Resoluções CONSEPE
nº 29, de 02 de junho de 1997 e a 56, de 22 de setembro de 1997 e a RESOLUÇÃO Nº 466, DE
12 DE DEZEMBRO DE 2012 que define as Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos e a RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 75 de 30 de novembro de 2015
dispõe sobre aprovação da criação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos no
Câmpus

Universitário

de

Sinop

e

seu

respectivo

Regimento,

disponível

em http://www.ufmt.br/ufmt/un/secao/11675/PROPEQ.
A aprovação de Registro do CEP UFMT – Câmpus Universitário de Sinop, se concretizou com
a Carta Circular 217/2016, expressa no Ofício Circular 231/2016 CONEP/CNS/MS de 28 de
setembro de 2016.
A unidade de Sinop, conforme Resolução CNS n.o 370/07, tem as condições necessárias para
seu funcionamento: conta com espaço físico de 20 m 2, exclusivo, para abrigar secretaria,
equipamentos de informática com acesso à internet, aparelho telefônico, mobiliário adequado,
mesa de reuniões para 12 pessoas, material de consumo e arquivo, todos exclusivos do CEP.
Ressaltamos que o comitê é contemplado com representante do Instituto, no qual o curso está
inserido.

4.2

Coordenação e avaliação do curso
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4.2.1 Coordenação de curso
Na estrutura organizacional no âmbito da UFMT, a instância que coordena as atividades de
curso inerentes ao Ensino, promovendo a indissociabilidade com a Pesquisa e Extensão, através
de uma relação de horizontalidade entre as três áreas de atuação da universidade. O Curso de
Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, do Câmpus Universitário de Sinop, da
UFMT, é vinculado diretamente ao Instituto de Ciências Naturais e Matemática, assim a
coordenação de curso acumula também a responsabilidade político-administrativa. O cargo de
Coordenador é ocupado através de um pleito eleitoral, que será realizado a cada 2 (dois) anos,
pelo voto direto do corpo docente, discente e técnico, vinculados ao Curso.
Dentre as atribuições do(a) Coordenador(a), está a presidência do colegiado de curso, a
presidência do Núcleo Docente Estruturante, membro efetivo da Congregação de Instituto e
deve, atuar de acordo com o PPC, estimular, articular e congregar docentes e discentes, ser
representante do Curso dentro e fora da UFMT, promover permanentemente o desenvolvimento
e o conhecimento do curso no âmbito da UFMT e na sociedade, manter articulação com
empresas e organizações de toda natureza, públicas e particulares, que possam contribuir para o
desenvolvimento do curso, supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do
Curso, é responsável pela indicação da aquisição de referências bibliográficas necessárias ao
desenvolvimento do Curso, pelo estímulo e controle da frequência de docentes e discentes nas
atividades do Curso, pelos processos decisórios do Curso, pelo engajamento de docentes e
discentes em programas e projetos de extensão e pesquisa, pelo acompanhamento da realização
dos estágios supervisionados, pelo sucesso dos discentes no ENADE, pelo acompanhamento
dos Egressos do Curso, pelo reconhecimento do Curso e renovação periódica exigida pelo MEC
e instâncias superiores da UFMT, supervisionar as atividades do Curso na perspectiva de sua
coerência com o que rege este PPC, acompanhar o desempenho global dos discentes,
acompanhar propor normas para solucionar eventuais problemas no curso, nos limites de sua
competência. Além disso compete à coordenação: a homologação dos horários, ordenação dos
espaços de trabalho acadêmico, organização do horário do trabalho pedagógico, atendimento
aos discentes, ajustes de matrículas, trancamento de matrículas, entre outras.
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, através da publicação interna da UFMT, em 2016,
disponibiliza

o

Manual

da

Coordenação,

disponível

no

endereço

online

http://www.ufmt.br/ufmt/un/secao/6217/PROEG, que apresentam as atribuições, de forma
completa, da Coordenação de Ensino de Graduação.
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No início de cada ano, o(a) Coordenador(a) deve apresentar um plano de ações para o ano
corrente, com o intuito de atender as necessidades do curso, bem como superar as dificuldades
e problemas, apontados pelo relatório da Comissão Própria de Auto Avaliação (CPAA), na
avaliação interna do curso, bem como nas avaliações externas (ENADE, Visitas in loco de
comissões do MEC), que será apreciado pelo Colegiado de Curso. A avaliação da Coordenação
será feita através de um relatório, pela Comissão Própria de Auto Avaliação (CPAA),
utilizando-se dos questionários avaliativos discente, docente e técnico (Anexos A, B e C) e dos
relatórios de avaliação externa.
4.2.2 Avaliação interna e externa do curso
A avaliação e o acompanhamento do projeto político de curso, bem como a avaliação do corpo
discente, docente e administrativo do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e
Matemática: Habilitação em Física, ou Matemática, ou Química, será realizada através de uma
autoavaliação que envolva a totalidade da comunidade do curso, sob responsabilidade da
Comissão Própria de Auto Avaliação, em articulação com o Colegiado de Curso e o Núcleo
Docente Estruturante, Comissão Própria de Avaliação Institucional e com as avaliações
externas ENADE e visitas in loco de comissões do MEC.
A Comissão Própria de Auto Avaliação (CPAA), será constituída por ato do colegiado do curso,
e deve assegurar a participação dos segmentos discente e docente, se possível dos técnicos
administrativos, da comunidade acadêmica do Curso. A comissão fica responsável por todo o
processo, incluindo o levantamento de dados e informações, análise das informações,
elaboração de relatórios e divulgação junto aos discentes, docentes e técnicos do Curso.
Esta avaliação acontecerá com periodicidade anual, considerando o regime de entrada de
estudantes, através dos questionários avaliativos discente, docente e técnico (Anexos A, B e C)
ou através de outros recursos avaliativos que a CPAA considere pertinente, desde que aprovado
pelo Colegiado de Curso. Os dados e informações obtidos na avaliação constituirão elementos
de análises dos objetivos do Projeto Pedagógico de Curso. A coleta e análise devem se organizar
em categorias de análise, caracterizadas por um grupo de indicadores adequados, em
atendimento ao que estabelece o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004, publicado em outubro de 2017, ou mais recente.
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Para a avaliação dos docentes, serão também considerados os currículos lattes e os relatórios
anuais de atividades (REA) e avaliados conforme a RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 24/2002 e a
RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 39/ 2005, para docentes efetivos em estágio probatório durante
os três (3) primeiros anos; a RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 006/93 para os docentes efetivos.
Os Componentes Curriculares serão avaliados a partir do retorno dados pelos docentes e
discentes, nos formulários de avaliação, bem como a partir das reuniões do Núcleo de Docente
Estruturante, considerando as experiências individuais e coletivas com a execução dos planos
de ensino.
O Projeto Pedagógico de Curso será avaliado pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo
Colegiado de Curso, com periodicidade anual, através dos relatórios apresentados pelo NDE,
das reuniões pedagógicas do curso, buscando analisar os aspectos que contribuem para o
atendimento dos objetivos do PPC vigente e das normas institucionais internas e externas à
UFMT vigentes. Para tal, será feita uma análise dos planos de ensino e diários de classe dos
componentes curriculares e dos questionários avaliativos discente, docente e técnico aplicados,
com o intuito de identificar e adequar metodologias de ensino, conteúdos, ementas, cargas
horárias, que possam contribuir para a eficiência pedagógica do curso.
4.2.3 Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem
O acompanhamento e avaliação dos processos de ensino aprendizagem no Curso de Ciências
Naturais e Matemática - Química, Licenciatura, é de responsabilidade da Comissão Própria de
Auto Avaliação e serão feitos, anualmente, através de uma análise dos planos de ensino e diários
de classe dos componentes curriculares e dos questionários avaliativos discente, docente e
técnico aplicados, com o intuito de identificar e adequar os processos de ensino aprendizagem,
de modo a buscar atingir os objetivos do Projeto Pedagógico do Curso, respeitando a CONSEPE
Nº 63/2018, que rege o sistema de ensino e aprendizagem na UFMT e as normas vigentes do
Conselho de Ensino e Pesquisa da UFMT (CONSEPE), sendo sintetizada em um relatório que
será divulgado aos discentes, docentes e técnicos do Curso.
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO AVALIATIVO CORPO DISCENTE
1. Referente ao Componente Curricular:
a. A carga horária do Componente Curricular é adequada para a ementa?
b. Todos os pré-requisitos para o Componente Curricular estão presentes na matriz
curricular precedente ou no próprio semestre?
c. O Componente Curricular é necessário para o curso e sua formação?
d. Existem referências bibliográficas suficientes na Biblioteca para o Componente
Curricular?
e. Existem materiais pedagógicos suficientes para o Componente Curricular?
f. O Componente curricular possui Monitoria?

2. Avaliação do docente:
a. Referente ao plano de ensino:
i. O plano de ensino é apresentado na primeira aula?
ii. Trabalha os conteúdos estabelecidos em seu plano de ensino?
iii. Segue os critérios de avaliação apresentados no plano de ensino?
iv. Segue a metodologia de ensino estipulada no plano de ensino?
v. Utiliza as referências bibliográficas apresentadas no plano de ensino?

b. Referente às abordagens e metodologias:
i. O docente utiliza uma abordagem expositiva ou dialógica em sala de aula?
ii. O docente trabalha exemplos contextualizados, faz comparações, analogias e/ou
situações problemas reais ou fica limitado aos exemplos abstratos ou do livro-texto?
iii. Ao ser indagado, referente aos temas da aula ou temas relacionados, o docente
argumenta buscando o esclarecimento ou se limita a repostas como: agora não é o momento,
isso é difícil, ou isso não cabe ao Componente Curricular?
iv. Os materiais e recursos didáticos que o docente utiliza são suficientes para que você
compreenda sua aula?
v. Como você vê o papel do docente em aulas teóricas?
vi. Como você vê o papel do docente em aulas práticas?
vii. Que tipo de relações você pode estabelecer nos Componentes Curriculares entre
docente, discente e conhecimento?
viii. O docente mostra autoridade em sala de aula? Como?
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ix. O docente administra bem as situações de conflito em sala de aula?

c. Referente à comunicação:
i. Considerando a dicção, volume e tempo de vocalização, é possível compreender a fala
do docente?
ii. Considerando a linguagem, é possível compreender a fala e a escrita do docente?
iii. O docente estabelece um âmbito conceitual para a apresentação de representações
simbólicas, tais como: tabelas, figuras, diagramas, gráficos e equações?

d. Referente às avaliações:
i. O docente entrega as avaliações conforme prazos estabelecidos pelas resoluções?
ii. O docente faz a correção das avaliações?
iii. O docente retoma os conceitos que os discentes não compreenderam?
iv. O docente faz uso de um processo avaliativo condizente com sua abordagem do
Componente Curricular? Os critérios de avaliação são bem definidos?
v. O docente faz uma avaliação do Componente Curricular e sua autoavaliação em sala
de aula?

e. Referente à disponibilidade para atendimento:
i. O docente apresentou disponibilidade para orientá-los, esclarecendo dúvidas em
horários extras a carga horária do Componente Curricular?
ii. O docente apresentou disponibilidade para orientação de iniciação científica,
extensão universitária, trabalho de conclusão de curso e outras orientações no âmbito da
instituição?

3. Referente à infraestrutura oferecida:
a. As salas de aula comporta o número de discentes?
b. As salas de aula se encontram limpas para o uso?
c. A estrutura física e recursos das salas de aula são bem conservados?
d. Os laboratórios didáticos têm experimentos suficientes?
e. O acervo da biblioteca atende suas necessidades em relação ao curso?
f. Existem locais disponíveis e adequados para estudo quando não se está em aula?
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4. Referente aos outros discentes:
a. Os outros discentes da turma são assíduos e participativos durante às aulas?
b. Os discentes discutem entre si e com você durante às aulas ou fora delas acerca dos
conceitos trabalhados no Componente Curricular?
c. Existe interação com discentes de outros semestre do Curso? Como essas interações
acontecem?
d. Existe interação com discentes de outros cursos do Câmpus? Como essas interações
acontecem?
e. Os outros discentes colaboraram com a preservação patrimonial da instituição?

5. Referente à Coordenação de Curso:
a. Houve orientação, por parte do coordenador, sobre questões legais do curso? Houve
apresentação do projeto pedagógico do curso?
b. Existem horários de atendimento do coordenador?
c. O coordenador mostrou disposição, quando solicitado, em encontrar soluções para
situações de sua alçada?

6. Referente aos técnicos de laboratório:
a. Mantêm o laboratório organizado?
b. Apresenta boas relações com os docentes e discentes?

7. Autoavaliação:
a. Você participou das aulas? Se sim, como? Se não, por quê?
b. Qual foi seu desempenho no Componente Curricular? Esse desempenho foi refletido
pelos processos avaliativos propostos pelo docente?
c. Quais fatores (internos e externos à UFMT) interferiram positivamente e
negativamente no seu desempenho no Componente Curricular?
d. Qual foi o nível de aprendizado com relação aos conceitos do Componente
Curricular?
e. Você considera que teve um bom relacionamento com o docente? Por quê?
f. Como foi sua relação com os colegas deste Componente Curricular?
g. Com qual frequência você estudou para o Componente Curricular e como esse estudo
aconteceu?
h. Você participou das atividades e eventos programados pelo seu curso ou a instituição?
86

i. Você colaborou com a preservação patrimonial da instituição?

ANEXO B - QUESTIONÁRIO AVALIATIVO CORPO DOCENTE
1. Referente ao Componente Curricular:
a. A carga horária do Componente Curricular é adequada para a ementa?
b. Todos os pré-requisitos para o Componente Curricular estão presentes na matriz
curricular precedente ou no próprio semestre?
c. O Componente Curricular é necessário para o curso e sua formação?
d. Existem referências bibliográficas suficientes na Biblioteca para o Componente
Curricular?
e. Existem materiais pedagógicos suficientes para o Componente Curricular?
f. O Componente curricular possui Monitoria?

2. Referente ao desempenho dos discentes:
a. Os discentes são assíduos e pontuais?
b. Os discentes participam da aula? De que forma?
c. A turma tem o hábito de estudar constantemente ou apenas em épocas próximas às
avaliações?
d. Os discentes desenvolvem os trabalhos que você solicita?
e. Os discentes discutem entre si sobre os conceitos em aula?
f. Os discentes trazem questões para sala sobre os conteúdos?
g. Os discentes trazem questões não necessariamente relacionadas à Componente
Curricular?
h. Os discentes te procuram em horários extra aula para ajudá-los, seja com relação a
dúvidas da sua Componente Curricular, de outras Componentes Curriculares, orientação de
trabalhos ou frente aos regulamentos e normatizações do curso.
i. Os discentes colaboram com a preservação dos patrimônios da Instituição?
j. Os discentes participam dos eventos promovidos pelo curso?

3. Referente à infraestrutura oferecida:
a. As salas de aula comporta o número de discentes?
b. As salas de aula se encontram limpas para o uso?
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c. A estrutura física e recursos das salas de aula são bem conservados?
d. Os materiais de consumo são de qualidade e são suficientes para às aulas?
e. Os laboratórios didáticos têm experimentos suficientes?
f. O acervo da biblioteca atende suas necessidades em relação ao curso?
g. Existem locais disponíveis e adequados para estudo quando não se está em aula?

4. Referente à Coordenação de Curso:
a. O coordenador apresenta disponibilidade para atendimento?
b. O coordenador (junto ao colegiado) distribui os encargos de forma justa?
c. O coordenador leva para instâncias maiores solicitações dos discentes, docentes e
técnicos?
d. O coordenador mostrou disposição, quando solicitado, em encontrar soluções para
situações de sua alçada? Se sim, de que forma?

5. Referente aos outros docentes do Curso:
a. Os outros docentes são assíduos e participativos nas reuniões pedagógicas?
b. Os docentes discutem entre si as dificuldades encontradas no desenvolvimento dos
Componetes Curriculares, nas reuniões pedagógicas?
c. As estratégias para superação das dificuldades encontradas são elaboradas
coletivamente?
d. Existe interação entre os docentes do Curso? Como essas interações acontecem?
e. Os docentes colaboraram com a preservação patrimonial da instituição?

6. Referente aos técnicos de laboratório:
a. O técnico atende as solicitações realizadas para o desenvolvimento das aulas?
b. Mantêm o laboratório organizado?
c. Registra e comunica à direção sobre a falta de equipamentos, acessórios, componentes
entre outros para solicitação de compra/reposição/conserto?
d. Apresenta boas relações com docentes e discentes?

7. Autoavaliação:
a. Você apresenta o plano de ensino na primeira aula do Componente Curricular? Se
não, por quê?
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b. Você cumpre o cronograma de conteúdos frente aos objetivos estabelecidos pelo
plano de aula? Se a resposta for não, justifique.
c. Você propõe aprofundamento do tema indicando diferentes bibliografias?
d. Você estabelece conexão dos conteúdos vistos em seu Componente Curricular com
outros componentes e com as competências profissionais do perfil de egresso do curso?
e. Você se preocupação com a comunicação com os discentes, com relação a
possibilidade de todos ouvi-lo, observar suas representações e compreendê-lo?
f. Você demonstra interesse para além dos conteúdos estipulados pela ementa?
g. Você faz correlação entre a Ciência praticada no dia-a-dia e a Ciência aceita pela
comunidade científica?
h. Você atualiza-se em relação à Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, e faz
transposição didática deste conhecimento para sala de aula?
i. Você utiliza metodologias e abordagens de ensino variadas? Quais?
j. Como você coloca a relação docente-discente-conhecimento na Componente
Curricular? Qual o papel que desempenha como docente?
k. Você desenvolve suas aulas de forma expositivas e/ou dialógicas?
l. Você estimula os discentes a expressar suas ideias? Propõe atividades para os
discentes que permitam a reflexão? Quais?
m. Você incentiva e motiva os discentes a participarem de atividades oferecidas pelo
curso? De que forma?
o. Você faz avaliações das Componentes Curriculares que oferece? Como?
n. Você estabelece e esclarece aos discentes sobre os critérios de avaliação do
Componente Curricular?
p. Você avalia sua prática docente? Como?
q. Você entrega as avaliações para os discentes nos prazos estabelecidos pelas
resoluções da instituição?
r. Você faz a correção das avaliações com os discentes? Qual o retorno dado ao discente
neste ou após este momento?
s. Você participa das reuniões pedagógicas?
t. Você disponibiliza horários de atendimento e/ou orientação aos discentes em horários
fora distintos das aulas?
u. Você participa das atividades e eventos programados pelo seu curso ou pela
Instituição?
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v. Você cumpre os horários de início e término estabelecidos para o Componente
Curricular e ao fim preenche a carga horária mínima exigida para a Componente Curricular?
w. Você estabelece uma relação com os colegas docentes para discutir sobre o curso tais
como: preparação de planos de ensino, discussão de abordagens e metodologias, questões
conceituais, dificuldades encontradas no processo ensino aprendizagem, dificuldades
encontradas no processo avaliativo?

ANEXO C - QUESTIONÁRIO AVALIATIVO TÉCNICO
1. Referente à infraestrutura:
a. Os laboratórios didáticos têm lugares suficientes para os discentes?
b. Eles apresentam-se limpas?
c. Os laboratórios didáticos têm experimentos suficientes?

2. Referente aos discentes:
a. Os discentes seguem o regimento do Laboratório?
b. Os discentes respeitam suas orientações?
c. Os discentes colaboram com a preservação do patrimônio da Instituição?

3. Referente aos docentes:
a. Os recursos didáticos são utilizados corretamente pelos docentes?
b. Os docentes agem com educação e respeito com o técnico de laboratório?
c. Os docentes seguem o regimento do Laboratório?
d. Os docentes estiveram disponíveis para orientá-lo na preparação de materiais e do
ambiente para a aula no laboratório?

4. Autoavaliação:
a. Você participa das aulas no laboratório? Se sim, de que forma? Se não, por quê?
b. Como você vê sua relação com os docentes?
c. Como você vê sua relação com os discentes?
d. Você colaborou com a preservação patrimonial da instituição?
e. Você colaborou para o bom andamento das atividades no Laboratório?
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4.3

Ordenamentos diversos

4.3.1. Reunião de docentes
A reunião de docentes é uma atividade que ocorre no Colegiado de Curso, Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e na Congregação do Instituto, cuja composição e estruturação serão
definidas em Regimento Interno. Os colegiados serão órgãos de decisões de interesse comum
e as reuniões terão agenda pré-definida com reuniões ordinárias e extraordinárias
excepcionalmente.
O Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química está em processo de reestruturação do
Projeto Político Pedagógico, o que ocasiona a realização de reuniões quinzenais do Núcleo
Docente Estruturante (NDE), bem como de outros docentes envolvidos no processo, onde são
apresentados questionamentos que possibilitem maior reflexão da ação.
A reunião de ordinária do Colegiado do Curso ocorre uma vez ao mês, obedecendo a um
calendário pré-definido entre os membros no início do semestre, já as reuniões extraordinárias
podem ser chamadas a qualquer momento, respeitando o tempo limite para convocação. Para
esse trabalho, a Resolução CONSEPE nº 158/2010, faculta ao membro, não nato e titular, carga
horária máxima de até oito horas semanais.
Na semana que antecede o inicio do semestre letivo é realizada reuniões de planejamento
pedagógico, com a participação dos docentes e diretor do ICNHS, com intuito de apresentar o
calendário de atividades a serem realizadas no período e esclarecimentos sobre eventuais
problemas enfrentados pelo curso, bem como encaminhamentos de propostas para
minimização/solução dos problemas apontados.

4.3.2 Assembleia da comunidade acadêmica
Os estudantes mantêm ativo o Centro Acadêmico do Curso de Ciências Naturais e Matemática
– Química, Licenciatura que realiza reuniões e assembleias regularmente e se faz representar
no Colegiado de Curso e Congregação do Instituto por meio de representante discente. Os
discentes também participam de consultas eleitorais para escolha de coordenador de curso de
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Ciências Naturais e Matemática – Química, Licenciatura do CUS/UFMT, para diretor do
instituto ICNHS e Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso.

4.3.3 Apoio aos órgãos estudantis
São Órgãos no âmbito do Curso de Licenciatura UFMT/CUS;
I. Diretório Central dos Estudantes – DCE;
II. Centro Acadêmico de Ciências Naturais e Matemática – Química – CALCINMAT.
O Diretório Central dos Estudantes 7 de Novembro – DCE 7 de novembro, foi fundado em data
de 29 de janeiro de 2013, com sede e foro localizada na sala 10, na CUS/UFMT, é um diretório
de representação dos acadêmicos do CUS/UFMT, de direito privado, constituído por tempo
indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial,
promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de
atender todos que a ele se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça,
cor ou crença religiosa, estando condicionado e resguardado nos direitos previstos na
Constituição Nacional da República Federativa do Brasil (Lei nº 7.395, de 31 de outubro de
1985).
O DCE 7 de novembro apresenta como princípios e finalidades: representar os estudantes do
CUS/UFMT, no todo ou em parte, judicial ou extrajudicialmente, defendendo os interesses do
conjunto desses; organizar, auxiliar e incentivar promoções de caráter político, desportivo,
cultural, científico e social que visem ao aprimoramento dos movimentos sociais, em especial
das entidades do movimento estudantil; defender que a educação seja priorizada em um plano
de desenvolvimento nacional, afirmando sempre o caráter público, gratuito e democrático, bem
como a qualidade do ensino ofertado pela Universidade; lutar pela democratização do acesso e
pela implementação de políticas que facilitem a permanência e vivência do estudante na
instituição; garantir a efetiva ocupação das vagas discentes dos Conselhos Superiores, e demais
órgãos colegiados da UFMT, defendendo a paridade da participação estudantil nestes órgãos
em relação aos demais segmentos da Universidade; defender a democracia, a liberdade, a paz e
a justiça social, lutando contra todas as formas de opressão dentro e fora da Universidade.
O Centro Acadêmico de Ciências Naturais e Matemática – Química (CALCINMAT), foi
constituído em Assembleia Geral dos estudantes do Curso em 24 de abril de 2015 e é a entidade
máxima de representação dos estudantes do Curso de Ciências Naturais e Matemática –
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Química do Câmpus Universitário de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso, no todo
ou em parte, judicial ou extrajudicialmente, defendendo os interesses do conjunto destes;
Organizar, auxiliar e incentivar promoções de caráter político, desportivo, cultural, científico e
social que visem o aprimoramento da formação universitária; Promover intercâmbio, integração
e fortalecimento dos movimentos sociais, em especial das entidades do movimento estudantil;
defender que a Educação seja priorizada em plano de desenvolvimento nacional, afirmando
sempre o caráter público, gratuito e democrático da Universidade; Lutar pela democratização
do acesso e pela implementação de políticas que facilitem a permanência e vivência do
estudante, de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, na instituição; Garantia
a efetiva ocupação das vagas discentes dos Conselhos Superiores, e demais órgãos colegiados
da Universidade Federal de Mato Grosso, defendendo a paridade da participação estudantil
nestes órgãos em relação aos demais segmentos da Universidade; Defender a democracia, a
liberdade, a paz e a justiça social, lutando contra todas as formas de opressão dentro e fora da
Universidade.
O presente curso tem dado suporte para várias atividades que são organizadas pela
CALCINMAT, tais como eventos científicos, projetos de extensão e mobilizações junto a
população. O curso apoia a divulgação, na mobilização dos professores, no incentivo á
participação dos acadêmicos nas atividades organizadas pelo CALCINMAT, no apoio na
confecção de declarações/certificados, na reelaboração do calendário interno das atividades
teóricas, práticas e outras inerentes ao curso.
O curso dá abertura, voz e apoia o CALCINMAT em quaisquer intervenções que tenham como
objetivo o estreitamento da relação professor-aluno e da relação curso-aluno.

4.3.4 Mobilidade estudantil: nacional e internacional
Entende-se por mobilidade acadêmica estudantil a possibilidade efetiva de discentes de
graduação cursar componentes curriculares em outras Instituições de ensino, quanto com
respeito a alunos que venham a realizar parte de seus estudos na UFMT. Essa modalidade será
dada em três formas:
a) Entre Campi da UFMT
b) Entre Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)
c) E Universidades no exterior do Brasil.
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A mobilidade acadêmica estudantil permitirá ao discente de Ciências Naturais e Matemática –
Química a importante experiência de vivenciar propostas diversas de ensino, de extensão e de
pesquisa visando aperfeiçoamento de conhecimentos técnicos e científicos. O discente também
terá a oportunidade de interagir com colegas, professores, técnicos e a comunidade onde se
insere a instituição de ensino, assim a convivência com costumes e/ou culturas diferentes.
A mobilidade acadêmica nas modalidades citadas acima permite ao discente do Curso de
Ciências Naturais e Matemática – Química, que tenha concluído pelo menos vinte por cento da
carga horária de integralização do Curso e possuam no máximo duas reprovações acumuladas
nos dois períodos letivos que antecedem o pedido de mobilidade, estabelecer um vínculo
temporário com a instituição receptora por determinado período, com a autorização do
Colegiado de Curso.
No que se refere á modalidade estudantil (a) entre Campi da UFMT e (b) entre outra IFES,
deve-se seguir o que recomenda a Resolução CONSEPE N o 08/2014. A participação no
programa de mobilidade está condicionada a análise da IES de origem e da receptora com base
nas normativas. A solicitação deverá ser aprovada pelo colegiado de curso de ambas as IFES.
Ressaltando que poderá candidatar-se à mobilidade acadêmica o discente que esteja
regularmente matriculado no curso de origem, O prazo máximo de afastamento é de dois
semestres letivos, podendo, em caráter excepcional, e a critério dos cursos envolvidos, ser
prorrogado por mais um semestre. Caberá ao colegiado de curso analisar o plano de disciplinas
a serem cursadas pelo discente na Instituição de destino, de modo a subsidiar a posterior e
obrigatória concessão de equivalência, em caso de aprovação do aluno.
No que se refere à mobilidade internacional deve-se seguir o que recomenda a Resolução
CONSEPE Nº 74/2014. A UFMT poderá promover programa de intercâmbio internacional com
instituições de ensino superior de outros países, permitindo a mobilidade recíproca de
estudantes, como forma de aprimorar as atividades de formação, de pesquisa e extensão. Além
disso, através dessa mobilidade será possível aumentar a presença de pesquisadores e discentes
de vários níveis em instituições de excelência no exterior, promover a inserção internacional da
UFMT e ampliar o conhecimento científico e tecnológico de discentes e docentes da UFMT.
A modalidade de intercâmbio internacional de Graduação Sanduíche (GS) destina-se a alunos
que tenham interesse em desenvolver parte dos seus estudos e/ou pesquisa em outra instituição
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de educação superior internacional. O intercâmbio internacional organiza-se nas seguintes
modalidades:
(a) Graduação Sanduíche no exterior (GS Ext.) - alunos da graduação da UFMT interessados
em estudar ou pesquisar em instituições no exterior, por um determinado período acadêmico.
(b) Graduação Sanduíche na UFMT (GS UFMT) – alunos estrangeiros da graduação
interessados em estudar ou pesquisar na UFMT, por um determinado período acadêmico.
As ofertas de intercâmbio GS Ext. serão regulamentadas através de editais específicos
publicados pela Secretaria de Relações Internacionais (SECRI), que poderão ser divulgados
paralelamente a editais externos com a mesma finalidade. A UFMT poderá oferecer bolsas de
intercâmbio internacional, para brasileiros ou estrangeiros, através de editais, na medida da
disponibilidade de recursos para esse fim.
Entre os requisitos mínimos para os candidatos GS Ext.: Estar regularmente matriculado. Ter
completado todas as disciplinas ofertadas no primeiro ano ou nos dói primeiros semestres do
curso graduação. Ser considerado aluno de excelência de acordo com critérios estabelecidos
por decisão do colegiado de curso de origem, homologado pela respectiva Congregação e
PROEG, que deverá dar ciência à SECRI. Atender a todos os requisitos específicos do Edital
SECRI a ser lançados conforme demanda e oportunidades.
O estudante GS Ext. poderá participar de mobilidade internacional pelo período de 1 a 4
semestres acadêmicos, sucessivos ou intercalados, desde que não ultrapasse o período mínimo
de integralização do seu curso, exceto os casos previstos na Legislação.
O colegiado de curso ficará responsável por designar um Tutor, assim como analisar e aprovar,
o Plano de Estudos para o intercâmbio internacional. Estas ações poderão ser executadas na
fase de candidatura ou pós-seleção, dependendo da especificidade do edital a que o estudante
submeta a sua candidatura. O Tutor atuará como interlocutor do estudante, junto ao colegiado
de curso e à SECRI, nas etapas candidatura, mobilidade internacional e pós-mobilidade
internacional.
O período de afastamento do estudante será computado no prazo de integralização do curso,
caberá à SECRI auxiliar o estudante nos procedimentos de rematrícula, alteração de Plano de
Estudos e o que mais for necessário para o bom desenvolvimento do intercâmbio.
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4.3.5 Eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso
A participação de discentes de Ciências Naturais e Matemática – Química em simpósios,
seminários, congressos, reuniões, palestras, semanas acadêmicas e workshops representa
importante quesito na formação dos discentes. O Câmpus universitário de Sinop apresenta uma
oferta científica diversificada nas áreas de ensino, com apresentações orais e pôsteres de
cientistas durante os eventos acadêmico-científicos. Estes eventos permitem ao discente a
colaboração em atividades de pesquisa e aprimoramento de habilidades necessárias para o
avanço das áreas de pesquisa no estado do Mato Grosso. Entre os principais eventos acadêmicos
acadêmico-científicos organizados pela UFMT/Câmpus de Sinop está a semana acadêmica com
participação de discentes de todos os Cursos, em particular de Ciências Naturais e Matemática
– Química, apresentando resultados de seus trabalhos ou parte de ele na área de ensino, extensão
ou de pesquisa. Também, participam desses eventos alunos das Licenciaturas que participam
dos Programas de Monitoria, de Tutoria e do PIBIB.
O Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sócias (ICNHS), onde o Curso de Ciências
Naturais e Matemática – Química faz parte, realiza eventos bianuais através das Licenciaturas
ou da Pós-Graduação em Ciências Ambientais denominadas Colóquio de Ciências Naturais e
Matemática (CONCIN) e Simpósio da Amazônia Meridional em Ciências Ambientais
(SIMANCA), respectivamente. Em ambos os eventos têm-se expressiva participação de alunos
das Licenciaturas, especificamente de Ciências Naturais e Matemática – Química.
Também, é incentivada a participação dos discentes de Ciências Naturais e Matemática –
Química em eventos organizados por outras instituições de ensino do município de Sinop, como
da Universidade Estadual de Mato Grosso UNEMAT, da Secretaria Estadual de Educação
(SEDUC), da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (SECITEC) entre outras.
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V – EQUIVALÊNCIA DOS FLUXOS CURRICULARES

Fluxo curricular vigente e a ser progressivamente descontinuado

Componente Curricular

Fluxo curricular proposto e a ser progressivamente ofertado

CH

Componente Curricular

Aproveitamento

CH

Total

Parcial

Sem
aproveit
amento

Números e funções

60

Números e Funções

64

X

---

---

História da ciência

45

História da Ciência

48

X

---

---

Dinâmica de processos físico-químicos

60

Dinâmica de Processos Físico-Químicos

64

X

---

---

Biologia celular

30

Biologia Celular

32

X

---

---

Antropologia

40

Antropologia

48

X

---

---

História da educação - profissão professor

45

História da Educação - Profissão Professor

48

X

---

---

Produção de texto e leitura

30

Produção de Texto e Leitura

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas I

50

Seminário de Práticas Educativas I

48

X

---

---

Geometria

40

Geometria I

48

X

---

---

Trigonometria e Matemática – A Terra e o Universo

50

Trigonometria e Matemática – A Terra e o Universo

48

X

---

---

Modelos teóricos das ciências naturais e ensino de ciências e
matemática

45

Modelos Teóricos das Ciências Naturais e Ensino de Ciências
e Matemática

48

X

---

---

Cosmologia

45

Cosmologia

48

X

---

---

Estrutura físico-química da terra

30

Estrutura Físico-Química da terra

32

X

---

---

Biomas

20

Biomas

32

X

---

---

Filosofia

40

Filosofia

32

X

---

---

Currículo

40

Currículo

32

X

---

---

Seminário de Prática Educativas II

50

Seminário de Práticas Educativas II

32

X

---

---

Cálculo I

50

Cálculo I

48

X

---

---

Noções de estatística geral

20

Noções de Estatística Geral

16

X

---

---

Números complexos, polinômios e equações algébricas

35

Números Complexos, Polinômios e Equações Algébricas

32

X

---

---

Vida e o mundo biológico

70

Vida e o Mundo Biológico

64

X

---

---
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Biodiversidade e a ação Antrópica: Aspectos cinéticos e energéticos
das transformações químicas

30

Aspectos Cinéticos e Energéticos das Transformações
Químicas

32

X

---

---

Fundamentos de psicologia

40

Fundamentos de Psicologia

48

X

---

---

Libras I

30

Libras I

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas III

50

Seminário de Práticas Educativas III

48

X

---

---

Estágio Supervisionado I

70

Estágio Supervisionado I

64

X

---

---

Sistemas lineares, matrizes e vetores

40

Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores

48

X

---

---

Cálculo II

45

Cálculo II

48

X

---

---

Matemática financeira

15

Matemática Financeira

16

X

---

---

Ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente

60

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente

64

X

---

---

Corpo humano e processos evolutivos

50

Corpo Humano e Processos Evolutivos

48

X

---

---

Sociologia

40

Sociologia

32

X

---

---

Libras II

30

Libras II

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas IV

50

Seminário de Práticas Educativas IV

48

X

---

---

Estágio Supervisionado II

60

Estágio Supervisionado II

64

X

---

---

História da Química I

30

História da Química I

32

X

---

---

Físico-química I

45

Físico-Química I

48

X

---

---

Química Inorgânica

75

Química Inorgânica

80

---

---

Química Orgânica I

60

Química Orgânica I

64

X

---

---

Prática de Ensino da Química I

30

Prática de Ensino de Química I

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas V

50

Seminário de Práticas Educativas V

48

X

---

---

Estágio Supervisionado III

70

Estágio Supervisionado III

64

X

---

---

História da Química II

30

História da Química II

32

X

---

---

Físico-química II

75

Físico-Química II

80

X

---

---

Química Orgânica II

45

Química Orgânica II

48

X

---

---

Química Analítica I

60

Química Analítica I

64

X

---

---

Prática de Ensino da Química II

30

Prática de Ensino de Química II

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas VI

50

Seminário de Práticas Educativas VI

48

X

---

---

Estágio Supervisionado IV

70

Estágio Supervisionado IV

64

X

---

---

História da Química III

30

História da Química III

32

X

---

---
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Físico-química III

45

Físico-Química III

48

X

---

---

Bioquímica

75

Bioquímica

80

X

---

---

Química analítica II

60

Química Analítica II

64

X

---

---

Prática de Ensino da Química III

30

Prática de Ensino de Química III

32

X

---

---

Estágio Supervisionado V

70

Estágio Supervisionado V

64

X

---

---

História da Química IV

30

História da Química IV

32

X

---

---

Físico-química IV

45

Físico-Química IV

48

X

---

---

Química analítica III

45

Química Analítica III

48

X

---

---

Química ambiental

45

Optativa I

48

X

---

---

Tópicos de Química

55

Optativa II

48

X

---

---

Prática de Ensino da Química IV

30

Prática de Ensino de Química IV

32

---

---

Monografia I

50

Monografia II

50

Trabalho de Conclusão de Curso
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---

X

Estágio Supervisionado VI

Atividades Complementares

60

Estágio Supervisionado VI

80

X

---

---

---

---

Química Ambiental

48

---

---

---

---

---

Introdução ao Cálculo Numérico

32

---

---

---

---

---

Educação Especial e Acessível

32

---

---

---

---

---

Tóxicologia Forense

32

---

---

---

---

---

Química dos Alimentos

48

---

---

---

---

---

Tópicos em Química

48

---

---

---

200

Atividades Teórico-práticas

200

X

---

---
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VI – PLANO DE MIGRAÇÃO

A migração dos discentes ingressantes em 2019/1, 2018/1 e 2017/1 será total com
solicitação de aproveitamento das disciplinas cursadas, conforme estrutura curricular
aprovada na Resolução CONSEPE N.º 27, de 03 de maio de 2010, de acordo com a tabela
de equivalência dos fluxos curriculares apresentada neste PPC, sendo que as demais
disciplinas a serem cursadas deverão seguir os fluxos propostos indicados abaixo:
Fluxo curricular para alunos ingressantes em 2019/1
Semestre

3º

4º

5º

6º

Componente Curricular
Cálculo I
Noções de Estatística Geral
Números Complexos, Polinômios e Equações
Algébricas.
Vida e o Mundo Biológico.
Aspectos Cinéticos e Energéticos das
Transformações Químicas
Fundamentos de Psicologia
Libras I
Seminário de Práticas Educativas III
Estágio Supervisionado I
Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores
Cálculo II
Matemática Financeira
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
Corpo Humano e processos evolutivos
Sociologia
Libras II
Seminário de Práticas Educativas IV
Estágio Supervisionado II
História da Química I
Físico-Química I
Química Inorgânica
Química Orgânica I
Prática de Ensino de Química I
Seminário de Práticas Educativas V
Estágio Supervisionado III
História da Química II
Físico-Química II
Química Orgânica II
Química Analítica I
Prática de Ensino de Química II
Seminário de Práticas Educativas VI

CH
48
16
32
64
32
48
32
48
64
48
48
16
64
48
32
32
48
64
32
48
80
64
32
48
64
32
80
48
64
32
48
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Estágio Supervisionado IV
64
História da Química III
32
Físico-Química III
48
Bioquímica
80
7º
Química Analítica II
64
Prática de Ensino de Química III
32
Estágio Supervisionado V
64
História da Química IV
32
Físico-Química IV
48
Química Analítica III
48
Optativa I*
32
8º
Optativa II*
32
32
Optativa III*
Prática de Ensino de Química IV
32
Estágio Supervisionado VI
80
Atividades Teórico-práticas
200
Trabalho de Conclusão de Curso
96
* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas
optativas, podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas de 2 (dois) ou 3 (três)
créditos, contabilizando o total de créditos, a sua livre escolha.

Fluxo curricular para alunos ingressantes em 2018/1
Semestre

5º

6º

7º

8º

Componentes Curriculares
História da Química I
Físico-Química I
Química Orgânica I
Química Inorgânica
Prática de Ensino de Química I
Seminário de Práticas Educativas V
Estágio Supervisionado III
História da Química II
Físico-Química II
Química Orgânica II
Química Analítica I
Prática de Ensino de Química II
Seminário de Práticas Educativas VI
Estágio Supervisionado IV
História da Química III
Físico-Química III
Bioquímica
Química Analítica II
Prática de Ensino de Química III
Estágio Supervisionado V
História da Química IV

CH
32
48
64
80
32
48
64
32
80
48
64
32
48
64
32
48
80
64
32
64
32
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Físico-Química IV
Química Analítica III
Optativa I*
Optativa II*
Optativa III*
Prática de Ensino de Química IV
Estágio Supervisionado VI
Atividades Teórico-práticas
Trabalho de Conclusão de Curso
* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em

48
48
32
32
32
32
80
200
96
disciplinas

optativas, podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas de 2 (dois) ou 3 (três)
créditos, contabilizando o total de créditos, a sua livre escolha.

Fluxo curricular para alunos ingressantes em 2017/1
Semestre

Componentes Curriculares
CH
História da Química III
32
Físico-Química III
48
Bioquímica
80
7º
Química Analítica II
64
32
Prática de Ensino de Química III
Estágio Supervisionado V
64
História da Química IV
32
Físico-Química IV
48
Química Analítica III
48
Optativa I*
32
8º
32
Optativa II*
Optativa III*
32
Prática de Ensino de Química IV
32
Estágio Supervisionado VI
80
Atividades Teórico-práticas
200
Trabalho de Conclusão de Curso
96
* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas
optativas, podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas de 2 (dois) ou 3 (três)
créditos, contabilizando o total de créditos, a sua livre escolha.
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VIII – APÊNDICES

APÊNDICE A – Ementário
Disciplinas Obrigatórias:
COMPONENTE CURRICULAR: Números e Funções
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Estudo dos Números e funções no processo de matematização das Ciências Naturais. Os
conjuntos numéricos: Os conjuntos numéricos (Naturais, Inteiros, Racionais e Reais) e
suas operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação;
Estudo de Funções, Gráficos e Sistemas: Estudo matemático das leis naturais (a ciência e
a lei natural); Conceito de função: tipos de funções; Funções polinomiais, função
modular, funções exponenciais e logarítmicas, Métodos gráficos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar 1:
conjuntos e funções. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.
BATSCHELET, Edward. Introdução à matemática para biocientistas. Rio de Janeiro:
Interciência; São Paulo: USP, 1978.
MACHADO, Antônio dos Santos. Matemática: conjuntos e funções. 2. ed. São Paulo:
Atual, 1988. 248 p. (Matemática, temas e metas; 1).
LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. 9. ed. Rio de Janeiro:
Sociedade Brasileira de Matemática, c2006. (Coleção do professor de matemática;
v.1).
ÁVILA, Geraldo. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•

BOYER, Carl B. História da matemática. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.

•

EVES, Howard. Introdução a historia da matemática. Campinas: EdUNICAMP,
2004.
SAFIER, Fred. Teoria e problemas de pré-calculo. Porto Alegre: Bookman, 2003.
(Coleção Schaum).
CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos fundamentais da matemática. 6. ed. Rio de
Janeiro: Gradiva, 2005. (Ciência Aberta; 98).

•
•
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• MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; CALDEIRA, Ademir Donizeti;
MALHEIROS, Ana Paula dos Santos. Modelagem em educação matemática. Belo
Horizonte: Autêntica, 2011. (Tendências em educação matemática).

COMPONENTE CURRICULAR: História da Ciência
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A constituição das ciências da natureza como modo de compreender, explicar e dominar
a natureza em diferentes povos e épocas. A constituição das ciências moderna ocidental
e seu processo de disciplinarização: fundamentos e produção nas Ciências Naturais; PréHistória; A Ciência da Antiguidade: Astronomia e Matemática; Ciências dos povos não
eurocêntricos: Oriente: Índia, China; e Américas pré-colombianas: Maias, Astecas e
Incas; A estruturação do conhecimento na Grécia Antiga: Matemática, Astronomia e as
Ciências da Natureza. O reencontro da Alta Idade Média com a civilização grega na Baixa
Idade Média; O Renascimento: Anatomia e Arte. A Ciência Contemporânea; História das
Ciências no Brasil. A Ciência Moderna e disciplinaridade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

CHASSOT, A. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1994.
ANDERY, M. A. et al. Para Compreender a Ciência: uma perspectiva histórica. São
Paulo: EDUC, 2003.
PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo:
Editora da UNESP, 1996.
ROCHA, José Fernando M. (Org.). Origens e evolução das ideias da física. Salvador:
EDUFBA, 2002. 372 p.
PIRES, Antônio S. T. Evolução das ideias da física. 2. ed. São Paulo: Livraria da
Física, 2011. 478 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós moderna. 5ª ed. São
Paulo: Cortez, 2008.
KUHN, Thomas A. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva.
Tradução do original: The structure of scientific revolutions, 1962, The University of
Chicago Press.
CHASSOT, A. Alfabetização Científica. Ijuí RS, Unijuí. 2006.
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•
•

MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI; tradução Flavia
Nascimento, 5 ed. RJ: Bertrand Brasil, 2005.
GIL-PÉREZ, D. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a pratica. São Paulo:
Pioneira, 2004. 154 p.

COMPONENTE CURRICULAR: Dinâmica de Processos Físico-Químicos
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Análise de variação – aspectos físicos e químicos – mecânica processos físico-químicos;
propriedades dos materiais e sistema de classificação periódica dos elementos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2005.
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. V.1.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 1986. V. 1.
MASTERTON, William L.; HURLEY, Cecile N. Química: princípios e reações. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
RUSSELL, J. B. Química Geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994, v. 1.
MAHAN, Bruce H.; MYERS, Rollie J. Química: um curso universitário. São Paulo:
Edgard Blücher, 1995.
KOTZ, John C. Química e reações químicas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
ROSENBERG, Jerome L. Teoria e problemas de química geral. 8. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2003.
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COMPONENTE CURRICULAR: Biologia Celular
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Tipos celulares: células e células eucariontes animal e vegetal; Estrutura e Função dos
componentes celulares: Ribossomos, Complexo de Golgi, Reticulo Endoplasmático,
Mitocôndrias, Cloroplastos, Lisossomos, Centríolos, Núcleo; Replicação do DNA;
Síntese proteica: Transcrição e Tradução; Divisões celulares: Mitose e Meiose.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ALBERTS, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K. Fundamentos da Biologia Celular.- 3ª Ed.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
COOPER, G.M., HAUSMAN, R.E. A célula uma abordagem molecular. 3ª ed. Porto
Alegre: Artmed, 2007.
DE ROBERTIS, E.M.F.; HIB, J. De Robertis bases da biologia celular e molecular.
4. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9ª edição. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
KARP, G. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3. ed. São Paulo:
Manole, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

ALBERTS, B. Biologia molecular da célula - 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
CARVALHO, H.F.; COLLARES-BUZATO,C.B. Células: uma abordagem
multidisciplinar. Barueri, SP: Manole, 2005.
KIERSZENBAUM, A.L; TRES,L.L. Histologia e Biologia Celular – Uma Introdução
à Patologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
POLLARD, T. D. Biologia celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
ZAHA, A ; FERREIRA, H. B. ; PASSAGLIA, L. M.P. Biologia molecular básica. 5.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
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COMPONENTE CURRICULAR: Antropologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceitos e Abordagens; enfoque do objeto; conceitos básicos de sociologia;
Etnocentrismo e Relativismo; abordagem evolucionista; abordagem funcionalista;
abordagem estruturalista. Cultura e Sociedade no Brasil; unidade e diversidade;
diferenças regionais; diferenças étnicas; gêneros; sexualidade; família, progressistas e
conservacionistas; o popular e o erudito; a transmissão da cultura; a dimensão cultural da
sala de aula; a diferenciação étnico-cultural como fator de insucesso escolar; educação
dos negros; educação indígena; breve história da África e relações étnico-raciais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•

BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras: Teorias da Etnicidade. UNESP.
DAMATTA, Roberto. Relativizando: Uma introdução à Antropologia Social. RJ:
Roço, 2000.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. RJ: Zahar, 1978.
LAPANTE, François. Aprender Antropologia. SP: Brasiliense, 1991.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura, um conceito antropológico. RJ: Zahar, 2001.
MELO, L. G. “Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 7ª ed. Petrópolis:
Vozes, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

BURNS, Peter. Turismo e Antropologia. SP: Chronos,2002.
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 1999.
DA MATTA, R . “Carnavais, malandros e heróis – para uma sociologia do dilema
brasileiro”. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
DAMATTA, Roberto. Relativizando: A fábula das três raças. RJ: Roço, 2000.
DAMATTA, Roberto. Você sebe com quem está falando. In: Carnavais, Malandros
e Heróis. RJ: Zahar, 1981.
DOUGLAS, Mary. “Implicações para a política social” (Parte II). In Douglas, M. e
Isherwood, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consume. Rio de Janeiro,
Editora UFRJ, 2004 (pp. 191-193)
GALLOIS, D. Grafismo indígena: estudos de antropologia estética.
GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura.
Interpretações das Culturas. RJ: LTC, 1989.
KUPER, Adam. “Cultura, diferença e identidade”, In Kuper, A. Cultura: a visão dos
antropólogos. Bauru, EDUSC, 2002 (pp. 287-312).
LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. SP: Abril, Coleção Pensadores, 1976
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

LINTON, R. Campo e divisões da antropologia. Revolução, raça e cultura. SP: Ed.
Nacional, 1978.
LOPES, Flávio. O programa de incremento do turismo cultural: dos novos conceitos
e motivações sobre o patrimônio cultural à criação de produtos turísticos de qualidade.
MALINOWSKI, B. A teoria funcional. São Paulo: Ática, 1986.
McCRACKEN, Grant. Vestuário como linguagem: uam lição objetiva no estudo das
propriedades expressivas da cultura material. In McGracken, G. Cultura e Consumo:
novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das atividades de consumo. Rio de
Janeiro, Mauad, 2003. (pp. 83-98)
MEAD, M. “Sexo e temperamento” 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 1969.
MELLO, L.G. Antropologia Cultural. Petrópolis: Vozes, 2000.
NOVAES, Sylvia Caiuby. “Antropologia contemporânea e os estudos sobre a
mudança social e identidade.” e “A identidade no sentido amplo: o outro como
modelos” (Capítulos 1 e 2) In Novaes, S. Jogos e espelhos. São Paulo EDUSP, 1993
(pp. 35-74)
PEREIRA, Carlos Alberto M. O que é contracultura. 2ed. São Paulo: Brasiliense,
1983.
SAHLINS, Marshall. O pessimismo sentimental e a experiência etnográfica: por que
a cultura não é um objeto em via de extinção (parte I). Mana. RJ, vol. 3, n.º 1, 1997.
SANTOS, José Luiz dos. O que é Cultura. 2ª ed. Primeiros Passos. Editora
Brasiliense.
SILVA, Elsa Peralta. Patrimônio e identidade. Os desafios do Turismo Cultural.
WACQUANT, Loic. “Prefácio”, “Prólogo” e “Arua e o ringue”. In Wacquant, L.
Corpo e alma: notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de Janeiro, Relume
Dumará, 2001 (pp. 11-178).

COMPONENTE CURRICULAR: História da Educação – Profissão Professor
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A história da educação; história da profissionalização do professor; característica e
conceituação do bom professor e os desafios que este profissional tem enfrentado ao
longo da história e perspectivas dos novos desafios; história da constituição da escola
como instituição formal de educação; característica e construção da sala de aula como
espaço constituído para ação educativa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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•
•
•
•
•
•
•

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 19. ed. Campinas: Papirus, 2006.
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora: novas exigências
educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998.
PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. Filosofia e história da educação. 7. ed. São
Paulo: Ática, 1988.
MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da antiguidade aos nosso
dias. 3. ed. São Paulo: Cortez, Autores Associados, 1992.
ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da educação no Brasil: 1930-1973. 35.
ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
SÁ, Elizabeth Figueiredo (Org); SIQUEIRA, Elizabeth Madureira (Org.). Fontes,
pesquisa e escrita da história da educação do Centro-Oeste. Cuiabá: EdUFMT, 2012.
Bibliografia Complementar (pelo menos 5 referências atualizadas presentes no acervo
da Biblioteca da UFMT Sinop).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. São Paulo: Ática, 2004.
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da práxis. Cortez 1995.
GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. 2. ed. São Paulo: Ática, 1988.
MELLO, Irene Cristina de; NUNES, Maria Madalena; CARVALHO, Sumaya
Persona de (Org.). Iniciação à docência na UFMT. Cuiabá: EdUFMT, 2012. 243p.
PONCE, Aníbal, Educação de Luta de Classe. 18ª Ed. São Paulo: Ática, 2002.
SAVIANI, Demerval. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma
outra política educacional. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 1999. 169p.
SAVIANI, Demerval. Escola e democracia/ teorias da educação, curvatura da vara,
onze teses sobre a educação política. 36. ed. São Paulo: Autores Associados, 2003.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 5. ed. São Paulo:
Cortez, 2003.
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das
relações entre educação e estrutura econômico-social capitalista. 9. ed. São Paulo:
Cortez, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Produção de Texto e Leitura
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA

112

Conscientização das variedades sociolinguísticas, entre elas a norma padrão. Manuseio
de material de apoio linguístico (dicionário e manual gramatical). Leitura e interpretação
textual de alguns gêneros usuais. Exposição oral. Coesão e coerência. Leitura e produção
de alguns gêneros digitais e acadêmico-profissionais. Ensino de gramática aplicada.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Ler e compreender os sentidos do texto. 2. ed. São
Paulo/ Rio de Janeiro: Contexto, 2006.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
OLIVEIRA, Jorge Leite de. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa
cientifica. 5. ed. Vozes, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABRAHAMSOHN, Paulo. Redação científica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004.
ABREU, Antônio Suárez. O Design da escrita: redigindo com criatividade e beleza,
inclusive ficção. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. 5. ed. São Paulo:
Parábola 2009.
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2006.
NADOLSKIS, Hêndricas. Comunicação redacional atualizada. 11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2009. OLIVEIRA, José Paulo Moreira de; MOTTA, Carlos Alberto Paula.
Como escrever textos técnicos. São Paulo: Thomson, 2005.
ONTORIA PENÃ, Antonio. Aprender com mapas mentais: uma estratégia para
pensar e estudar. 3. ed. São Paulo: Madras, 2008.
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua portuguesa. 46. ed.
rev. São Paulo: Saraiva, 2009.
AQUINO, Renato. Português para concursos: teoria e 900 questões. 25. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
BELTRAO, Odacir; Beltrao, Mariusa. A Pontuação hoje: normas e comentários. São
Paulo/ Rio de Janeiro: Atlas, 1999.
BELTRAO, Odacir; BELTRAO, Mariusa. Correspondência: linguagem e
comunicação: oficial, empresarial, particular. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de; MARUXO JUNIOR, José
Hamilton. Gramática. 20. ed., reform. São Paulo: Ática, 2006.
INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. Escrevendo pela nova ortografia: como usar as
regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Publifolha,
2008.
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT comentadas para trabalhos
científicos. 4. ed., rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 2009.
LUFT, Celso Pedro. A Vírgula: considerações sobre o seu ensino e o seu emprego. 2.
ed. São Paulo: Ática, 2007.
MACHADO, Anna Rachel. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005.
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•
•

MARTINO, Agnaldo. Português Esquematizado - Gramática, Interpretação de Texto.
2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na Prática - Para Cursos de Graduação e
Concursos Públicos. São Paulo: Saraiva, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Planejamento e execução de seminários de estudo. Desenvolvimento de um projeto de
investigação que possibilite o contato do futuro professor com diferentes formas de
elaboração do conhecimento: elaboração de projeto de pesquisa que procure conhecer os
conhecimentos produzidos nas práticas e no contexto regional, projeto de pesquisa com
objetivo de caracterizar e conhecer formas de conhecimento e práticas de grupos
específicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo. Editora Atlas
S.A. 2010.
BASTOS, C.L. KELLER, V. Aprendendo a Aprender: Introdução à Metodologia
Científica. Ed. Petrópolis, R.J. Vozes, 2004.
RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis, Vozes, 1986.
MBERNÓN, F. Inovar o ensino e a aprendizagem na Universidade. Tra, Silvana
Cobucci Leite. são Paulo: Cortez, 2012.
CASTRO, C.M. A prática da pesquisa. MacGraw- hill do Brasil. 1977.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

SÁ, A.L. Ética Profissional. São Paulo: Atlas 2013.
SECAF, V. Artigo científico: do desafio a conquista. São Paulo: Martinari, 2007.
CERVO, A. L. ; BERVIAN, P.A. Da SILVA, R. Metodologia Científica. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
YIN, R. K. Estudos de caso: Planejamento e métodos. Porto Alegre: Brookman, 2010.
ONTORIA PENÃ. A.; LUQUE, A. G. Aprender com mapas mentais: uma estratégia
para pensar e estudar. Trad. Silvia Mariângela Spada. 3º Ed. São Paulo: Madras, 2008.
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COMPONENTE CURRICULAR: Geometria I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Formas e Medidas: O Problema da medida na Antiguidade; Geometria Plana: Retas e
Ângulos; Triângulos: congruência e semelhança; Polígonos; Circulo; Áreas; Relações
Métricas num Triângulo Retângulo. Geometria Espacial: Prisma; Pirâmide; Cilindro;
Cone e Esfera; Volumes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

DOLCE, Osvaldo et al. Fundamentos de matemática elementar 9: geometria plana. 9.
ed. São Paulo: Atual, 2013. 456 p.
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar
10: geometria espacial, posição e métrica. 7. ed. São Paulo: Atual, 2013. 472 p.
MACHADO, Antônio dos Santos. Áreas e volumes. São Paulo: Atual, 1988. 276 p.
RICH, Barnet. Teoria e problemas de geometria. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.
359 p.
REZENDE, Eliane Quelho Frota; QUEIROZ, Maria Lucia Bontorim de. Geometria
euclidiana plana e construções geométricas. 2. ed. Campinas: EDUNICAMP, 2008.
260 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

CARVALHO, Benjamin A. Desenho geométrico. 3. ed. Rio de Janeiro: Imperial
Novo Milênio, 2008. 332 p.
EVES, Howard. História da geometria. São Paulo: Atual, 1992. 77 p.
LIMA, Elon Lages. Matemática do ensino médio, A. 5. ed. Rio de Janeiro: Sociedade
Brasileira de Matemática, 2005. (Coleção do professor de matemática ; 3)
MILIES, Francisco César Polcino. Geometria na antiguidade clássica, A. São Paulo:
FTD, 1999. 87 p.
WAGNER, Eduardo. Construções geométricas. 6. ed. Rio de Janeiro: Sociedade
Brasileira de Matemática, 2007. 110 p.
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COMPONENTE CURRICULAR: Trigonometria e Matemática - A Terra e o Universo
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Sistemas de Coordenadas: cartesianas, geográficas no plano; noções de cartografia e
medidas. Sistemas de Medidas de Tempo: Noções de Calendário. Trigonometria no
triângulo retângulo e no círculo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

MACHADO. A. S. Trigonometria e Progressões. Coleção Temas e Metas da
Matemática. São Paulo: Atual, 1992.
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar - Trigonometria - Vol. 3. Atual,
1995.
CARMO, M. P. do; MORGADO, A. C.; WAGNER, E. Trigonometria e Números
Complexos. SBM, 2001.
OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira.
Astronomia e astrofísica. 2.ed. São Paulo: Livraria da Física, 2004. 557 p.
CHERMAN, Alexandre. Tempo que o tempo tem, O: por que o ano tem 12 meses e
outras curiosidades sobre o calendário. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008. 142 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•

•
•

•
•

LIMA, E. L., et. al. Temas e Problemas. Coleção do Professor de matemática. Rio de
Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2001.
AYRES, F., MOYER, R. E. Teoria e problemas de trigonometria: com soluções
baseadas em calculadoras. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.
EVES, H. Introdução a história da matemática. Campinas: Ed. UNICAMP, 2004.
OLIVEIRA FILHO, K. de S., SARAIVA, M. de F. O. Astronomia e astrofísica. 2.ed.
São Paulo: Livraria da Física, 2004.
AYRES, F. Trigonometria: plana e esférica. Rio de Janeiro: MacGraw-Hill do Brasil,
1973. Não
LIMA, E. L. Coordenadas no plano: com as soluções dos exercícios: geometria
analítica, vetores e transformações geométricas. 5. ed. Rio de Janeiro: Sociedade
Brasileira de Matemática, 2005.
BOYER, C. B. História da Matemática 2ª edição. São Paulo: Editora Edgard Blücher
Ltda, 2002.
NOÇÕES básicas de cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. 130 p. (Manuais
técnicos em geociências; 8). ISBN 8524007516.
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COMPONENTE CURRICULAR: Modelos Teóricos das Ciências Naturais e Ensino de
Ciências e Matemática
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A evolução histórica dos modelos explicativos sobre a Terra e o Universo e a evolução
dos modelos explicativos da criança (heliocentrismo e geocentrismo). Origem e evolução
dos elementos químicos; formação das primeiras substâncias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•
•

ANDERY, M. A., et. al. Para Compreender a Ciência: Uma Perspectiva Histórica.
Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, São Paulo: EDUC, 1996. p. 133-144.
ATKINS, P. JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. 3ª edição. Porto Alegre, Editora Bookman. 2006, 968p.
CHASSOT, Attico. A Ciência Através dos Tempos. São Paulo: Editora Moderna,
1994. 191 p
FILGUEIRAS, C.A.L. Duzentos Anos da Teoria Atômica de Dalton – Química Nova
na Escola n. 20, p. 38-44, 2004.
MAHAN, B.M. & MYERS, R. J. Química - Um Curso Universitário, Edgard Blucher,
4ª Edição - 1996 - 582p.
MORTIMER, A. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de Ciências. Belo
Horizonte: UFMG, 2000.
RUSSEL, John Balir. Química Geral. vol. 1, 2ª ed. São Paulo: Editora Makron Books,
1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

CACHAPUZ, António. ... [et. al.] (Org.). A NECESSÁRIA renovação do ensino das
ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 263 p.
CHERMAN, Alexandre. O tempo que o tempo tem: por que o ano tem 12 meses e
outras curiosidades sobre o calendário. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008.
MAHONEY, Terry. Astronomia: o estudo do universo. São Paulo: Melhoramentos,
2007.
PRESS, F. et al. Para entender a Terra. 4ª. ed., Porto Alegre: Bookman, 2006.
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 2009.
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COMPONENTE CURRICULAR: Cosmologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Formas e medidas. Origem e evolução do universo; Organização do Universo; Partículas,
Forças e Interações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•

SOUZA, Ronaldo Eustáquio de. Introdução à cosmologia. São Paulo/ Rio de Janeiro:
EDUSP, 2004.
MAHONEY, Terry. Astronomia: o estudo do universo. São Paulo: Melhoramento,
2007. 31p. (Ciência Ilustrada).
OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira.
Astronomia e astrofísica. 2.ed. São Paulo: Livraria da Física, 2004.
FRIAÇA, Amâncio C. S. et al. (Org.). Astronomia: uma visão geral do universo. 2.ed.
São Paulo: EDUSP, 2003. 278 p.
VIEGAS, Sueli Maria Marino. No coração das galáxias. São Paulo: EDUSP, 2007.
165 p.
HORVATH, J. E. O ABCD da astronomia e astrofísica. São Paulo: Livraria da Física,
2008. 232 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

RIDPATH, Ian. Astronomia. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008.
MAHONEY, Terry. Astronomia: o estudo do universo. São Paulo: Melhoramentos,
2007.
CHERMAN, Alexandre. O tempo que o tempo tem: por que o ano tem 12 meses e
outras curiosidades sobre o calendário. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008.
LONGAIR, Malcolm S. As origens de nosso universo: estudo sobre a origem e a
evolução dos componentes de nosso universo. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1994.
ADAMS, Fred. Biografia do universo, uma: do big bang à desintegração final. Rio de
Janeiro: J. Zahar, 2001. 290 p. (Ciência e cultura) ISBN 8571106142.
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COMPONENTE CURRICULAR: Estrutura Físico-Química da Terra
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A Origem da Terra; Estrutura interna da Terra e o magnetismo: minerais e rochas.
Constituição geoquímica da crosta terrestre; A água no universo; Hidrosfera; Atmosfera;
Movimentos de Rotação e de Translação; Os satélites; Sistema Solar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•

PRESS, F. et al. Para entender a Terra. 4ª. ed., Porto Alegre: Bookman, 2006.
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 2009.
POPP, J.H. Geologia Geral. 6ª ed. LTC:Rio de Janeiro, RJ:LTC, 2010.
ATKINS, P. JONES, P. Princípios de química. Porto Alegre: Bookman Companhia
Editora, 2001.
RUSSEL, J. B. Química: A Matéria e Suas Transformações. Vol. 1. Trad. J.A. Souza.
Rio de Janeiro, 2002.
HALLIDAY, DAVID. Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica.
Vol.2., LTC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

LEINZ, V. AMARAL, S.E. Geologia geral. 14ª ed. São Paulo: Nacional, 2003.
ALBARÈDE, F. Geoquímica: uma introdução. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
BRANCO, S.M. Meio ambiente e geologia. São Paulo: SENAC, 2004.
SUGUIO, K. Dicionário de geologia sedimentar e áreas afins. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1998.
POMEROL, et al. Princípios de geologia. 14ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: Biomas
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Os grandes biomas da terra.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•

RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, c2003. xxxiv, 503 p.
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M. E. & HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia.
2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
PAIVA, Melquíades Pinto. Conservação da fauna brasileira. Rio de Janeiro:
Interciência, 1999. 226 p.
FUTUYMA, Douglas J.; SENE, Fábio de Melo (Rev.). Biologia evolutiva. 2. ed.
Ribeirão Preto: FUNPEC - RP, 2002. 631 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

PRIMACK, R. B. & RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. 8ª reimpressão
(2007). Londrina: Editora Planta, 2001.
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, c1988. 434 p.
GOTELLI, N. J. Ecologia. 3. ed. Londrina: Editora Planta, 2007. 260 p. ISBN
9785991440493
BEGON, M; TOWNSEND, C.R; HARPER, J.L. 2007. Ecologia: de indivíduos a
ecossistemas. 4ª. Edição. Ed. Artmed.
RIDLEY, M. 2006. Evolução. 3ª. Edição. Ed. Artmed.

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Epistemologia: as possibilidades e limites do conhecimento humano; o conhecimento em
suas diversas acepções (senso comum, científico, mítico religioso e o conhecimento
filosófico); Os marcos epistemológicos do ponto de vista da gênese e estrutura do
conhecimento (inatismo, empirismo e interacionismo). II - Ética e Axiologia: a
compreensão do mundo como lugar da práxis humana livre e responsável, referenciada e
encarnada em valor (dimensão ético-política); Os marcos e paradigmas axiológicos; o
objetivismo; a adequação das atitudes e ações do sujeito a valores transcendentes e a
priori; o Subjetivismo: valores imanentes à subjetividade do sujeito; a Ética em situação:
construção de uma ética dialógica entre sujeito e circunstâncias/situações. III. A
Praxiologia: as determinações da compreensão do conhecimento humano (epistemologia)
e das concepções/posturas ético-políticas (axiologia), nas práticas sociais dos educadores:
Práxis pedagógica e Teoria(s) Pedagógica(s).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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•
•
•
•
•
•
•

ARANHA, M. L. de A. et MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: Introdução à
Filosofia. São Paulo: Moderna, 1989. 395p.
CHAUÍ, M.. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1999. 440p.
COUTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 16 ed. São
Paulo: Saraiva, 2008.
FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do estado capitalista. 11. Ed. São
Paulo: Cortez, 2008.
FRENCH, Steven. Ciência: conceito chave em filosofia. Porto Alegre: Grupo A,
2009.
JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. 17. Ed. São Paulo: Cultrix,
2006.
REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•

•

FONSECA, Maria Nazareth. Brasil Afro Brasileiro, 2ª ed. BH Autêntica, 2006.
LABURTHE – TOLRA, Philippe. Etnologia antropológica. 3ªed. Petrópolis: Vozes,
1997.
LUCKESI, Cipriano C. E PASSOS, Elizabete silva. Introdução á filosofia:
Aprendendo a pensar. 5ª ed. São Paulo: CORTEZ. 2004.
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
RIBEIRO Darcy. As Américas e a civilização: Processo de formação e causas do
desenvolvimento desigual dos povos americanos, São Paulo, Campanha das letras,
2007.
RAMPAZZO, Lino. Antropologia religiões e valores cristãos. 3ªed. São Paulo:
Loyola, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: Currículo
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
O currículo e as diretrizes curriculares do Ensino Fundamental: Ciências Naturais e
Matemática nos terceiro e quarto ciclo segundo os PCNs de Ciências e Matemática.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências:
fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007. (Coleção Docência em
Formação).
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•
•
•

SILVA, TOMAZ TADEU DA. Documentos de identidade: uma introdução às teorias
do currículo. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
COSTA, Marisa Vorraber (Org.). Currículo nos limiares do contemporâneo, O. 4. ed.
Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 176 p. ISBN 8574903264.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do
currículo. 2. ed. Autêntica 2005. 154 p. ISBN 8586583448.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

SAVIANI, N. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade
conteúdo/método no processo pedagógico. 4. ed. São Paulo – Campinas: Autores
Associados, 2000. (Coleção Educação Contemporânea).
SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafios à teoria e à prática de avaliação
e reformulação de currículo. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. 151 p. ISBN
8524901217.
MATO GROSSO. Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Orientações
curriculares: área de Ciências da Natureza e Matemática : educação básica. Cuiabá:
Defanti, 2012. 168 p. ISBN 9788588421776.
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ciências
naturais. 3. ed. Brasília: MEC, 2001. 136 p. (Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a
4ª série) ; 4). ISBN 8586584738.
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade
conteúdo/método no processo pedagogico. 4. ed. Campinas: Autores Associados,
2003. 200 p. (Educação contemporânea) ISBN 8585701048.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica:

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Planejamento, unidades e projetos; temas de trabalho e integração de conteúdos; os eixos
temáticos; conteúdos e metodologias sobre, Geometria, Números, Terra e Universo.
Ciências Naturais e Matemática nos livros didáticos do terceiro ciclo e quarto ciclos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•

IBERNON, F. Formação docente e profissional: Formar-se para a mudança e a
incerteza. São Paulo, Cortez, 2006.
BASTOS, C.L. KELLER, V. Aprendendo a Aprender: Introdução à Metodologia
Científica. Ed. Petrópolis, R.J. Vozes, 2004.
ANDERY, Maria Amalia, e outros. PARA compreender a ciência. 15 ed. Garamond
2006 ed.. 436 p.
CACHAPUZ, António. ... [et. al.] (Org.). A NECESSÁRIA renovação do ensino das
ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 263 p.
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•
•

MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 80 p.
DELIZOICOV, Demétrio. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2007. 364 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•

VILAS BOAS, B.M.F. Portfólio, Avaliação e trabalho pedagógico. Campinas, S.P.
Papirus 2004.
IBERNÓN, F. Inovar o ensino e a aprendizagem na Universidade. Trad., Silvana
Cobucci Leite. são Paulo: Cortez, 2012.
LÜDKE, M. ... [et. al.] O professor e a pesquisa. São Paulo, Campinas. Papirus, 2001.
SEVERINO, A. J. ... [et. al.] FAZENDA, I. (Org,) Novos enfoques da Pesquisa
Educacional. São Paulo: Cortez, 2007.
LÜDKE, M; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas, 2
ed. Rio de Janeiro: E.P.U. , 2013.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 315 p.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a
pesquisa qualitativa em educação: o positivismo, a fenomenologia, o marxismo. São
Paulo/ Rio de Janeiro: Atlas, 2006. 175 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed., rev. e
ampl. São Paulo: Cortez, 2002. 335 p.

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
O Método dos Limites: conceito de infinitésimo, limite e continuidade. Derivada e
aplicações: Conceito de derivada; técnicas de derivação; máximo e mínimo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

STEWART, James. Cálculo, volume 1. 5. ed. São Paulo: Thompson Learning, 2006.
581 p. (v.1).
LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. Ed. São Paulo: Harbra,
c1994. 2 v. ISBN 8529400941(v.1).
ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen; 1972-. Cálculo. 8. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2007. 2 v. ISBN 8560031634(v.1).
LARSON, Ron; EDWARDS, Bruce H. Cálculo com aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2005. 686 p.
ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2003. v. 1.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,
1988. 3 v. ISBN 852160517x (v. 1).
GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Cálculo e suas
aplicações. São Paulo: Hemus, c2007. xiv, 520 p.
ÁVILA, Geraldo. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 275 p.
SAFIER, Fred. Teoria e problemas de pré-calculo. Porto Alegre: Bookman, 2003. 423
p. (Coleção Schaum).
FINNEY, Ross L.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. Calculo de George B.
Thomas. 10 ed. São Paulo/ Rio de Janeiro: Pearson, 2005. 570 p.
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1991. 2 v. ISBN
9788521605874.
SIMMONS, George Finlay. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson
Makron Books, c1987. 2 v. ISBN 9780074501446 (v.1).

COMPONENTE CURRICULAR: Noções de Estatística Geral
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 16h
Ch teórica: 16h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Introdução à estatística descritiva: variável, tabela de frequência, representação gráfica,
medidas de centralidade e variabilidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel, DEGENSZAJN, David Mauro. Fundamentos de
matemática elementar 11: Matemática comercial, matemática financeira, estatística
descritiva. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004. 232 p.
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São
Paulo: Atlas, c1985. 459 p.
BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 526
p.
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2008. xxvi,
696 p.
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. 2. ed., rev. e atual. São Paulo:
Blücher, c2002. xi, 266 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•

GOTELLI, Nicholas J.; ELLISON, Aaron M. Princípios de estatísticas em ecologia.
Porto Alegre: Artmed, 2011. 527 p.
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•
•
•
•
•

COSTA, Sérgio Francisco. Introdução ilustrada à estatística. 4. ed. São Paulo: Harbra,
2005. 399 p.
ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional. 3. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 438 p.
BOLFARINE, Heleno. Introdução a inferência estatística. São Paulo: SBM, 2000.
125 p.
TAKAHASHI, Shin. Guia manga de estatística. São Paulo: Novatec, 2010. 215 p.
CAMPOS, Celso Ribeiro; WODEWOTZKI, Maria Lucia Lorenzetti; JACOBINI,
Otávio Roberto. Educação estatística: teoria e prática em ambientes de modelagem
matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 143 p.

COMPONENTE CURRICULAR: Números Complexos, Polinômios e Equações
Algébricas
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Números complexos: forma algébrica e trigonométrica, operações no conjunto dos
números complexos. Polinômios, operações com polinômios e equações algébricas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•

CARMO, M. P.; MORGADO, A.C.; WAGNER, E. Trigonometria, números
complexos. 3. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2005.
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 6: complexos, polinômios,
equações. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.
IEZZI, Gelson (Org.). Matemática: ciência e aplicações, 3ª série: ensino médio,
matemática. 2. ed. São Paulo: Atual, 2004.
LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. 9. ed. Rio de Janeiro:
Sociedade Brasileira de Matemática, c2006. 3 v. (Coleção do professor de
matemática).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•

IEZZI, Gelson. Matemática: volume único. São Paulo: Atual, 2002.
MACHADO, Antônio dos Santos. Geometria analítica e polinômios. São Paulo:
Atual, 1986. 304 p.
OLIVEIRA, Edmundo Capelas de; RODRIGUES JR., Waldyr Alves. Funções
analíticas e aplicações. São Paulo: 2006.
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática Completa: 3ª série.
2. ed. renov. São Paulo: FTD, 2005. (Coleção Matemática Completa).
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•

SOARES, Marcio G. Cálculo em uma variável complexa. 4. ed. Rio de Janeiro:
IMPA, 2007. 196 p. (Coleção matemática universitária).

COMPONENTE CURRICULAR: Vida e o Mundo Biológico
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Origem da vida (aspectos físicos, químicos e biológicos). Organização e sustentação da
vida: Constituição e funcionamento dos organismos vivos e suas interações com o
ambiente. Evolução dos organismos. A diversidade de seres vivos e seus ambientes.
Relações seres vivos e ambientes. Biodiversidade e a ação antrópica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•
•
•

BRUSCA, R.C. & G.J. Brusca. 1990. Invertebrates. Sunderland. Sinauer Associates,
Inc., Publishers, 922p.
CURTIS, H. Biologia. 2ª Edição. Guanabara Koogan. 1977. 964 p.
DAMIÃO-FILHO, C.F.; MÔRO, F.V. Morfologia Vegetal. 2ª ed., Jaboticabal, Ed.
Funep, 2005.
FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 2ª Edição. FUNPEC Editora. 2002. 631 p.
MARGULIS, L. & Schwartz, K.V. 2001. Cinco Reinos: um guia ilustrado dos filos
da vida na Terra. 3ª Ed. Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 497p.
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 434 p.
POUGH, F. H.; C. M. Janis & J. B. Heiser. 2003. A vida dos Vertebrados. 3ª ed.
Atheneu editora, São Paulo. 699 p.
RAVEN, P.H. et al. Biologia vegetal. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan , 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. Londrina:
Plantarum, 2001. 327 p. ISBN 8590200213.
PURVES, W.K., Sadava, D., Orians, G.H. & Heller, H.C. 2006. Vida: a ciência da
biologia – vols. I, II e III. 6ªed. Ed. Artmed.
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5ª Edição, Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003. 503 p.
TOWNSEND, C. R.; Begon, M. E. & Harper, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica – Organografia (quadros sinóticos
ilustrados de Fanerógamos). 4ª ed., Viçosa, Editora UFV, 2005.
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COMPONENTE CURRICULAR: Aspectos Cinéticos e Energéticos das
Transformações Químicas
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Estudo dos elementos químicos; propriedades periódicas; ligações químicas; teoria de
evolução dos elementos químicos; teoria de evolução das macromoléculas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

RUSSELL, John Blair; BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral. 2. ed.
São Paulo: Makron Books, 1994. (v.1).
ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (v.1).
MAHAN, Bruce H.; MYERS, Rollie J. Química: um curso universitário. São Paulo:
Edgard Blücher, c1995. xxi, 582 p. 2012.
FELTRE, Ricardo. Química: química geral. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (v.2)
CHASSOT, Áttico I. Ciência através dos tempos, A. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
CHASSOT, Áttico I. Catalisando transformações na educação. Ijuí: EdUNIJUI, 1993.
ROSENBERG, Jerome L. Teoria e problemas de química geral. 8. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2003.
BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 1986.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Psicologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Fundamentos da Teoria Piagetiana; os estágios do desenvolvimento cognitivo; avaliação,
crítica e contribuições da Teoria de Piaget. Psicologia da aprendizagem: Construtivismo
e Interacionismo; Vygotsky e a educação; Interação social entre crianças de diferentes
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idades; psicanálise e educação; dinâmica da agressividade; dificuldades de aprendizagem.
Teorias da aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

DUARTE, Newton. Vigotski e o “aprender a aprender”: críticas às apropriações
neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana. Campinas, SP: Autores Associados,
2000.
GARNIER, Catherine; BEDNARZ, Nadine; ULANOVSKAYA, Irina (Org.). Após
Vygotsky e Piaget: perspectiva social e construtivista. Porto Alegre: Artes Médicas,
1996. 233 p.
LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget,
Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 18. ed. São Paulo: Summus,
c1992. 117 p.
PIAGET, Jean. Para onde vai a educação?. 10. ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1988. 80 p.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes,
2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. 2.ed. são Paulo: Martins Fontes, 2000.
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo
sócio-histórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1995. 111 p. (Pensamento e ação no
magistério).
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da
comunicacão não-verbal. 65. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
LEITE, Cilia Coelho Pereira; FÁVERO, Leonor Lopes; SILVEIRA, Regina Célia
Pagliuchi da (Coord.). Linguagem e pensamento: reflexões interdisciplinares. São
Paulo: Cortez, 1982.

COMPONENTE CURRICULAR: Libras I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A comunidade surda e o contexto sócio-cultural e tecnológico. A legislação e a
acessibilidade. Sinais básicos da Língua Brasileira de Sinais (Libras).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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•
•
•
•
•

PEREIRA, R. C. de. Surdez – Aquisição de Linguagem e Inclusão Social. Rio de
Janeiro: Revinter, 2008.
PEREIRA, R. C. de. Surdez – Aquisição de Linguagem e Inclusão Social. Rio de
Janeiro: Revinter, 2008.
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SOUZA, Solange Jobim e. Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e Benjamin. 10.
ed. Campinas: Papirus, 1994. 173 p.
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da
comunicação não-verbal. 65. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 288 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•

•
•
•
•

CAPOVILLA, C. F. & RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado
Trilingue da Língua de Sinais Brasileira, vol. I e II: Sinais de A a Z. São Paulo:
USP, 2008.
SKLIAR, Carlos (Org.). Surdez, A: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto
Alegre do Norte: Mediação, 2005.
FERNANDES, E. (Org). Surdez bilíngue. Porto Alegre: Mediação, 2008.
SKLIAR, Carlos (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos. 3. ed. Porto
Alegre: Mediação, 2009. 2 v.
SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações
neurolinguísticas. São Paulo: Plexus, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
O processo ensino aprendizagem. Os princípios pedagógicos: ação, interação e produção.
Contextualização e Resolução de Problemas no Ensino de Ciências e Matemática.
Concepção alternativa e cientifica sobre a vida – saber do aluno e saber científico.
Transposição didática.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

ANDERY, M. A., et. al. Para Compreender a Ciência: Uma Perspectiva Histórica.
Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, São Paulo: EDUC, 1996. p. 133-144
CACHAPUZ, Antônio et al. A necessária renovação do ensino das ciências. São
Paulo: Cortez, 2005. 14-15, 19-34, 71-92p
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMPOS, Maria Cristina da Cunha e NIGRO, Rogério Gonçalves. Didática das
Ciências: ensino-aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999. 145-157p
CASTRO, C. M. A prática da pesquisa. MacGraw-hill do Brasil. 1977.
CHASSOT, Attico. A Ciência Através dos Tempos. São Paulo: Editora Moderna,
1994.p.191
CHASSOT, Attico. História da Ciência no Fazer Educação com a Ciência in
CHASSOT, Attico e OLIVEIRA, José Renato (orgs). Ciência, ética e cultura na
educação. São Leopoldo: ED. UNISINOS, 1998. p.73-93.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
FILGUEIRAS, C.A.L. Duzentos Anos da Teoria Atômica de Dalton – Química Nova
na Escola n. 20, p. 38-44, 2004.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social, São Apulo: Atlas, 1999.
GOUVEIA-MATOS, J.A.M. Pauster – Ciência Para Ajudar a Vida. – Química. Nova
na Escola n. 6, p. 20-22, 1997.
MARCONI, M. de A. e LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientifica 6ª
Ed. São Paulo, Atlas, 2007.
MINAYO, C.S.(org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis:
Vozes, 1994.
ONUCHIC, L,R. Resolução de Problemas: Teoria e Prática. Jundiaí, Paco Editorial.
2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•

BORBA, M. C.; ARAUJO, J.L. Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. Belo
Horizonte: Autentica. 2004.
DURVAL, R. Semiósis e Pensamento Humano. São Paulo; Livraria da física. 2009.
MACHADO, N.J.; CUNHA, M.O. Lógica e linguagem cotidiana. Belo Horizonte:
Autentica, 2008.
NOGUEIRA, N.R. Uma prática para o desenvolvimento das múltiplas inteligências:
Aprendizagem com projetos. São Paulo. Érica editora, 1998.
ROSMORDUC, Jean. Uma História da Física e da Química de Tales a Einstein. Jorge
Zahar Editor, 1985. p.191.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Coretez, 2002.
TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo, Atlas, 2006.
VILAS BOAS, B.M.F. Portfólio, Avaliação e trabalho pedagógico. Campinas, S.P.
Papirus2 004.
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COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conhecimento de espaços pedagógicos do Ensino Fundamental e Médio, caracterização
do espaço pedagógico: acompanhamento de reuniões colegiadas, matrículas,
planejamentos, conselho de classe, eleição de diretores, escolha de coordenadores,
elaboração de PDE e regimentos escolares, participação em atividades das escolas tais
como, festas, jogos, olimpíadas, projetos de integração da comunidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•
•

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de
ensino e estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp,
2006.
BRANDÃO, C. F. Estrutura e funcionamento do ensino. São Paulo: Avercamp, 2004.
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 19 ed. Campinas: Papirus, 2006.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.
MORAIS, Regis de (Org). Sala de aula: que espaço é esse? 20 ed. Campinas: Papirus,
2006.
PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado.
12. ed. Campinas: Papirus, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHASSOT, Attico Inácio. Das disciplinas à Indicicplina. Curitiba: Appris, 2016
CHASSOT, Attico. Educação ConSciência. 2 ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC,
2007.
CHAVES, Sílvia Nogueira. Reencantar a ciência, reinventar a docência. São Paulo:
Editora Livraria da Física, 2013.
CUNHA, M. O bom professor e sua prática. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 1992.
DARSIE, M.M.P (org). A avaliação no trabalho docente: concepções e práticas em
Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT/FAPEMAT, 2010.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007.
FREITAS, Luiz Carlos. Ciclos ou séries? O que muda quando se altera a forma de
organizar os tempos-espaços da escola? In: Reunião Anual da ANPED, 2004,
Caxambu. Anais... Caxambu: ANPED, 2004.
JACOMINI, Márcia Aparecida. Educar sem reprovar: desafio de uma escola para
todos. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 35, n. 3, set./dez., 2009.
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? : novas exigências
educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998.
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•
•
•
•
•

•

LÜCK, Heloísa, A gestão participativa na Escola. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
MONTEIRO, F. M. A. et al. Trabalho docente na educação básica: contribuições
formativas e investigativas em diferentes contextos. Cuiabá: EdUFMT, 2007.
RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 5 ed.
São Paulo: Cortez, 2005.
SKOVSMOSE, Ole. Educação Matemática crítica: a questão da democracia. 2 ed.
Campinas: Papirus, 2004.
TEIXEIRA, Bruno Rodrigo; CYRINO, Márcia Cristina de Costa Trindade. O estágio
de observação e o desenvolvimento da identidade profissional docente de professores
de matemática em formação inicial. Educação Matemática Pesquisa, v. 16, n. 2, pp.
599-622, 2014.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; D'ÁVILA, Cristina Maria (Orgs). Profissão
docente: novos sentidos, novas perspectivas. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 2012..

COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Sistemas Lineares de Equações e Matrizes; Determinantes; Vetores nos espaços
bidimensional e tridimensionais – Introdução aos vetores (geométricos); Norma de um
vetor; Operações com vetores; Produto escalar; Produto vetorial; Geometria Analítica em
ℝ𝟐 e ℝ𝟑 – A reta em ℝ𝟐 e ℝ𝟑 ; O plano em ℝ𝟑 ; Espaços vetoriais no ℝ𝟐 e ℝ𝟑 ;
Transformações Lineares em ℝ𝟐 e ℝ𝟑 .
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•

ANTON, Howard. Álgebra linear: com aplicações. 8 ed. Porto Alegre: Bookman,
2001. 572 p.
BOLDRINI, José Luiz (Org.) et al. Álgebra Linear. 3 ed. São Paulo / Rio de Janeiro:
Harbra, 1980. 411 p.
CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto Celso Fabricio.
Álgebra linear e aplicações. 6. ed., reform. São Paulo: Atual, c2003. 352 p.
HAZZAN, S. e IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar: Seqüências,
Matrizes, Determinantes e Sistemas. Vol. 4. São Paulo: Atual, 2004.
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar 4:
sequências, matrizes, determinantes, sistemas. 7. ed. São Paulo: Atual, 2004. 232 p.
REIS, G. L. e SILVA, V. V. Geometria Analítica. LTC, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALDIN. Yuriko Yamamoto & FURUYA, Yolanda K. Saito. Geometria Analítica
para Todos e Atividades com Octave e GeoGebra. São Carlos: Ed UFSCar, 2011.
EDWARS, I. H. e PENNY, D. E. JR. Introdução à Álgebra Linear. LTC, 1998.
KOLMANN, B. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações. 8ª Edição. São Paulo:
LTC, 2006.
LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. 6. ed. Rio de Janeiro:
Sociedade Brasileira de Matemática, c2006. 3 v. (Coleção do professor de
matemática) (v.3).
LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear: teoria e problemas. 3. ed., rev., ampl. São
Paulo: Makron Books, 1994. 647 p. (Schaum).
MACHADO, Antônio dos Santos. Sistemas lineares e análise combinatória. São
Paulo: Atual, 1986. 229 (Matemática, temas e metas ; 3).
PARGA, Paulo. Álgebra Linear Básica com Geometria Analítica. 3ª Ed. Rv. E
ampliada – Soropédica, RJ: Ed. Da UFRJ, 2011.
POOLE, D. Álgebra Linear. Thomson Pioneira, 2003.
SANTOS, R. J. Introdução à Álgebra Linear. Belo Horizonte: Imprensa Univ. da
UFMG, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Integrais definidas e indefinidas, técnicas de integração, cálculo de área, cálculo de
volume e aplicações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•
•

ANTON, Howard. Calculo: um novo horizonte. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2003. (v.1).
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 3. ed. , rev. Rio de Janeiro: LTC,
1998. 4 v.
LARSON, Ron; EDWARDS, Bruce H. Cálculo com aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2005. 686 p.
LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. Ed. São Paulo: Harbra,
c1994. 2 v. ISBN 8529400941(v.1).
STEWART, James. Cálculo, volume 1. 5. Ed. São Paulo: Thompson Learning, 2006.
581 p. (v.1) ISBN 8522104794.
SWOKOWSKI, E. W. , Cálculo com geometria analítica, Volume 1, São Paulo,
Makron Books, 2° Edição, 1994.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁVILA, Geraldo. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 275 p.
BOULOS, P. & ABUD Z. I. Cálculo Diferencial e Integral. Volume: 1. São Paulo.
Makron Books, 2000.
FINNEY, Ross L.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. Calculo de George B.
Thomas. 10 ed. São Paulo/ Rio de Janeiro: Pearson, 2005. 570 p.
GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Cálculo e suas
aplicações. São Paulo: Hemus, c2007. xiv, 520 p.
GONÇALVES, M. B. & FLEMMING, D. M.. Cálculo A. São Paulo. Makron Books,
2000.
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1991. 2 v. ISBN
9788521605874.
LARSON, Ron; EDWARDS, Bruce H. Cálculo com aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2005. 686 p.
SAFIER, Fred. Teoria e problemas de pré-calculo. Porto Alegre: Bookman, 2003. 423
p. (Coleção Schaum).
SIMMONS, George Finlay. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson
Makron Books, c1987. 2 v. ISBN 9780074501446 (v.1).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Financeira
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 16h
Ch teórica: 16h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Capital, juros simples, juros compostos, taxas de juros e montante. Tabelas Price e SAC.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•

FRANCISCO, Walter de. Matemática financeira. 7 ed. São Paulo: Atlas, 1994. 273
p.
MATIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira: com
mais de 600 exercícios resolvidos e propostos. 2 ed. São Paulo/ Rio de Janeiro: Atlas,
1996. 455 p.
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. São Paulo:
Ática, 2007.
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Comercial e Financeira fácil. 13 ed. São Paulo:
Saraiva, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel, DEGENSZAJN, David Mauro. Fundamentos de
matemática elementar 11: Matemática comercial, matemática financeira, estatística
descritiva. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004. 232 p.
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•
•
•
•
•

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 2 ed. São Paulo/
Rio de Janeiro: Atlas, 1994. 421 p.
MEDEIROS JÚNIOR, Roberto José. Matemática Financeira. Curitiba, PR: Rede ETec Brasil, Instituto Federal, 2012.
NASSER, Lilian. À vista ou a prazo sem juros: qual dessas modalidades de
pagamento é mais vantajosa? Educação Matemática em Revista – RS, Ano 10, 2009,
n. 10, v. 2, pp. 93-99.
CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias de. Matemática
Financeira Aplicada. Curitiba: Ibpex, 2007.
BARRETO, F. B.; XAVIER C. S. Matemática Aula por Aula. Volume 3 - São Paulo
: FTD, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
As relações de C&T X sociedade e Meio Ambiente. A exploração dos recursos naturais
e as questões ambientais. O homem personagem principal da manutenção da vida no
planeta. Alimentos (histórico evolutivo, aditivos alimentares, códigos de rotulagem e
preparação dos alimentos). A interação corpo com o ambiente. Contaminantes ambientais
(definição, chuva ácida, lixo atômico e metais pesados, lixo doméstico, esgoto e efluentes
industriais, defensivos agrícolas); Clima e fenômenos atmosféricos; Radiação e vida.
Formas alternativas de energia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•

ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos – teoria e prática. 3a. ed. Viçosa: Editora
UFV, 2004.
AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. 12. ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2007. 332 p.
BAIRD, C. Química Ambiental, 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
CAMPBELL, M.K. Bioquímica. Editora Artmed. 3ª. ed., 2000.
CARVALHO, G.M.; RAMOS, A. Enfermagem e nutrição. São Paulo: Editora
pedagógica e universitária, 2005.
ROSA, A. V. Agricultura e meio ambiente. São Paulo, Atual, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•

FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos – princípios e prática,
3ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SILVA, P., el. al. O estado das águas no Brasil: perspectivas de gestão e informação
de recursos hídricos. Brasília, 1999.
DREW, D. Processos Interativos homem – meio ambiente. 4 ed., Bertrand, 1998.
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•
•
•

OMETTO, José Carlos. Bioclimatologia vegetal. São Paulo: Agronômica Ceres,
1981. 425 p.
MILLER, G.T. Ciência Ambiental. São Paulo: Learning, 2008.
ROCHA, J. C. et. al. Introdução à Química Ambiental. Porto Alegre: bookman, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: Corpo Humano e Processos Evolutivos
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Corpo Humano e processos evolutivos. Ser humano, meio ambiente e saúde. Saúde e o
sistema biológico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•

DANGELO, José Geraldo. Anatomia humana sistêmica e segmentar, 3ª edição, São
Paulo, Editora Atheneu, 2007, 763 p.
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e
segmentar: para o estudante de medicina. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 671 p.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
TILLMANN, Bernhard. Atlas de anatomia humana com sinopse dos músculos.
Barueri: Manole, 2006. 613 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•

SOBOTTA, JOHANESS, SOBOTTA Atas de Anatomia Humana, 18º edição Rio de
Janeiro, Editora Guanabara, Koogan, 1984, 2 volumes.
PARKER, Steve - Livro do Corpo Humano, editora Ciranda Cultural, São Paulo,
2009.
FREITAS, Valdemar de. Anatomia – Conceitos e Fundamentos. São Paulo: Artmed,
2004.
GARDNER, Ernest. Anatomia: Estudo Regional do Corpo Humano. 4ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
CASTRO, Sebastião Vicente de. Anatomia Fundamental. 3ed. São Paulo: Makron
Books, 1985.
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 494
p.
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008. 564 p..

136

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceitos básicos da sociologia: sociedade, relações sociais e ação social; representações
sociais; ideologia e conflito; estratificação/classe/grupo; interação social; papel social;
reprodução e desigualdade social; mudança social. A educação como fenômeno social: a
educação como tipo específico de práxis; educação, reprodução e mudança social;
educação como função da superestrutura; educação como instituição social e atividade
profissional. Breve história social (conflitos raciais e étnicos) da África e as relações
étnico-raciais pós colonialismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

•
•

FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do estado capitalista. 11. ed. São
Paulo: Cortez, 2008.
LAKATOS, M.E.; MARCONI, M. Sociologia geral. 7ª. Ed. São Paulo, Atlas, 1999.
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
RIBEIRO Darcy. As Américas e a civilização: Processo de formação e causas do
desenvolvimento desigual dos povos americanos, São Paulo, Campanha das letras,
2007.
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 3ªed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1999..
VILA NOVA, S. Introdução à Sociologia. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

FONSECA, Maria Nazareth. Brasil Afro Brasileiro, 2ª ed. BH Autêntica, 2006.
LUCKESI, Cipriano C. E PASSOS , Elizabete silva. Introdução á filosofia :
Aprendendo a pensar. 5ª ed. São Paulo: CORTEZ. 2004.
NEVES, P.; MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify,
2003.
RIBEIRO Darcy. As Américas e a civilização: Processo de formação e causas do
desenvolvimento desigual dos povos americanos, São Paulo, Campanha das letras,
2007.
SCAVONE, L.; OLIVEIRA, E.M. Trabalho, Saúde e Gênero. 1ª. ed. Goiânia: AB
Editora, 1997.
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COMPONENTE CURRICULAR: Libras II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Advérbios, adjetivos, verbos e pronomes na Libras; A Libras em situações cotidianas; A
Libras e a língua escrita de sinais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ALMEIDA, E. Crepaldi de. & DUARTE, P. M. Atividades Ilustradas em Sinais da
Libras. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
CASTRO, Alberto Rainha de. Comunicação por língua brasileira de sinais: livro
básico. 3. ed. Brasília: Senac, 2009. 269 p.
GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 4. ed. Campinas:
Autores Associados, 2012. 106 p.
PEREIRA, Rachel de Carvalho. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. 2.
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2015. 129 p.
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMEN TAR
•
•
•
•
•

CAPOVILLA, C. F. & RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado
Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, vol. I e II: Sinais de A a Z. São Paulo: USP,
2008.
FERNANDES, Eulalia (Org.). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2008.
103 p.
LOPES, Maura Corcini. Surdez e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 102 p.;
QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre:
Artmed, 1997.
SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S. & GESUELI, Z. M. (Orgs.) Cidadania, surdez e
linguagem. São Paulo: SANTANA, A. P. Surdez e Linguagem: aspectos e
implicações neurolinguísticas. São Paulo: Ed. Plexus do Grupo Summus, 2007.
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COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
O ensino de ciências e matemática como investigação. Formulação e verificação de
hipótese a partir de situações criadas em laboratório e situações reais. O ensino de ciências
como investigação. Formulação e verificação de hipótese. Níveis de investigação. A
investigação no ambiente escolar. Os conceitos científicos e o ensino de ciências.
Ciências, ambiente e cidadania. A pesquisa como alternativa pedagógica. As atuais
tendências da pesquisa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. 2. reimp. São Paulo: Atlas, 2009.
ASTOLFI, Jean-Pierre; DEVELAY, Michel. A didática das ciências. 10. ed.
Campinas: Papirus, 2006. 132 p.
CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. Didática de
ciências: o ensino-aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999.
GIL-PEREZ, Daniel (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a pratica. São
Paulo/ Rio de Janeiro: Pioneira, 2004. 154 p.
NARDI, Roberto (Org.). Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Escrituras,
1998. 104 p. (Educação Para a Ciência; 2).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•

SAAD, Fuad Daher (Coord.). Demonstrações em ciências: explorando fenômenos da
pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples. São Paulo: Livraria da
Física, 2005. 96 p.
DOMINGOS, Marcos. Experimentação no espaço escolar: Desenvolvendo
experimentos químicos. 2013. 24 f. TCC (Graduação em Ciências Naturais: Hab.
Química) - Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, 2013.
PERUZZO, Jucimar. Experimentos da física básica: eletromagnetismo, física
moderna e ciências espaciais. São Paulo: Livraria da Física, 2013. 342 p. ISBN
9788578612078.
PERUZZO, Jucimar. Experimentos da física básica: termodinâmica, ondulatória e
óptica. São Paulo: Livraria da Física, 2012. 365 p. ISBN 9788578611729.
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COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conhecimento da realidade da sala de aula: acompanhamento de aulas de Ciências e
Matemática no Ensino Fundamental, conhecimento sobre plano de ensino e escolha de
turmas para atuar como regente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•

AQUINO, Julio Groppa (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas.
13. ed. São Paulo: Summus, c1996.
BARREIRO, I. M. de F.. Prática de ensino e estágio supervisionado na formação de
professores. São Paulo: avercamp, 2006.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007.
RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 5 ed.
São Paulo: Cortez, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALMEIDA, P.N. Educação Lúdica: Técnica e Jogos Pedagógicos. Ed. Loyola, 2008.
CHASSOT, Attico. Para que(m) é útil o ensino? 3 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2014.
CORTELLA, Mario Sergio. Educação, escola e docência: novos tempos, novas
atitudes. São Paulo: Cortez, 2014.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens Qualitativas.
2 ed. Rio de Janeiro: E.P.U., 2013.
MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. Multiculturalismo: diferenças culturais e
práticas pedagógicas. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
OTTE, M. A realidade das ideias: Uma perspectiva epistemológica para a Educação
Matemática. Trad. Alexandrea Silva Abido … [ et. al.] Cuiabá: MT. Edumat, 2012.
PERRENOUD, P. Ensinar: Agir na Urgência, decidir na incerteza. Trad. Cláudia
Schilling. Porto Alegre. Artmed Editora, 2001.
SOUZA, Maria Celeste Reis Fernandes de; FONSECA, Maria da Conceição Ferreira
Reis. Relações de gênero, Educação Matemática e discurso: enunciados sobre
mulheres, homens e matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 16 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2014.
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COMPONENTE CURRICULAR: História da Química I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32 h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Estudo do desenvolvimento da tecnologia (química) desde a época paleolítica até o
começo da era cristã; A contribuição egípcia no aparecimento da alquimia; As famosas
escolas da Alexandria, os cientistas helênicos e a alquimia na Índia, na China e entre os
Árabes. A alquimia na Europa Medieval e o desenvolvimento da iatroquímica. Avanços
científicos do século XVII e sua influência na protoquímica. A química newtoniana e o
flogisto. Conceitos e princípios da química empírica da antiguidade e da idade média.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•

ALFONSO-GOLDFARB, A. M. Da alquimia à química. São Paulo: Landy editora,
2005.
ARAGÃO, M. J. História da química. Rio de Janeiro: editora Interciência, 2008
BENSAUDE-VINCENT, B.; STENGERS, I. História da química. Lisboa: Instituto
Piaget, 1992
BRAGA, Marco. Breve história da ciência moderna 1: convergência de saberes.
Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003
CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal?. São Paulo: Brasiliense, 1983.
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações
químicas. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 1v

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; BELTRAN, Maria Helena Roxo (orgs).
Escrevendo a história da ciência: tendências, propostas e discussões
historiográficas. São Paulo: EDUC/Livraria Editora da Física/Fapesp, 2004
• ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; FERRAZ, Márcia H. M.; BELTRAN, Maria
Helena Roxo; PORTO, P. A. Percursos de História da Química. São Paulo: Editora
Livraria da Física, 2016. – [Série temas em história da ciência].
• CHALMERS, Alan F. A fabricação da ciência. EdUNESP, c1994.
• CHAGAS. A. P. A história e a química do fogo. Campinas: Editora Átomo, 2006
• ROSA, C. A. P. História da Ciências: da antiguidade ao renascimento científico. 2.
ed. Brasília: FUNAG, 2012
• ATTICO,C. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1994 (Coleçao
polêmica)
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COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Soluções e propriedades coligativas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ATKINS, P.W. Físico-química: fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (V.1)
MAHAN, Bruce H.; MYERS, Rollie J. Química: um curso universitário. São Paulo:
Edgard Blücher, c1995. xxi, 582 p. 2012.
MOORE, Walter John. Físico-química. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.
RUSSELL, John Blair; BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral. 2. ed.
São Paulo: Makron Books, 1994. (v.1)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

ATKINS, P.W.; DE PAULA, Julio. Físico-química. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. (V.1)
ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro:
LTC, 1986.
DE MIRANDA-PINTO, Clotilde Otília Barbosa. Manual de trabalhos práticos de
físico-química. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna: volume único. São Paulo:
Scipione, 1977.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Orgânica I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 48h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Introdução a Química Orgânica. Ocorrência e importância dos compostos orgânicos no
nosso dia a dia. Estudo do átomo de carbono. Postulados de Kekulé. Tipos de ligação e
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hibridação. Representação de fórmulas estruturais e moleculares. Classificação das
cadeias carbônicas. Radicais Orgânicos. Regras de nomenclatura. Classificação e
nomenclatura dos compostos orgânicos: Hidrocarbonetos, Compostos Aromáticos,
Haletos Orgânicos, Álcoois, Enóis, Fenóis, Éteres, Cetonas, Ácidos carboxílicos,
Aldeído, Ésteres, Anidridos, Aminas, Amidas, Nitrocompostos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ALLINGER, Norman L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1976.
961 p.
BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. 2. ed. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, c2011.
BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, c2006. 2 v.
MCMURRY, John. Química orgânica [Combo]. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2011.
SOLOMONS, T.W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica. 10. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013. 2 v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

MORRISON, R.T. BOYD, R.N. Organic Chemistry, 6ª. ed. Lisboa, Portugal:
Fundação Kalouste Gulbenkian, 2005.
VOLLHARDT, K. Peter C.; SCHORE, Neil Eric. Química orgânica: estrutura e
função. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
COSTA, Paulo Roberto Ribeiro. Ácidos e bases em química orgânica. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
FELTRE, Ricardo. Química: química orgânica. 3. ed. São Paulo: Moderna, 1989. 3
v.
ZUBRICK, James W. Manual de sobrevivência no laboratório de química
orgânica: guia de técnicas para o aluno. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Inorgânica
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: 64h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Funções Inorgânicas: Ácidos, bases, sais e óxidos. Fórmulas e Nomenclaturas dos
compostos Inorgânicos. Propriedades dos compostos Inorgânicos. Equação Química.
Tipos de reação química: Reações de neutralização, síntese, decomposição,
deslocamento, dupla troca. Ligação Química e Estrutura (Ligações iônicas e suas
propriedades; Ligações covalentes; VSEPR; Hibridação; Orbitais moleculares; Ligações
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metálicas; Propriedades Periódicas; Metais Alcalinos (grupo I-A); Metais Alcalinos
Terrosos (grupo II-A); Gases Nobres (grupo zero); Halogêneos (grupo VII-A);
Calcogêneos (grupo VI-A); grupo do Nitrogênio (grupo V-A).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

LEE, J. D. Química Inorgânica: não tão concisa. São Paulo, Edgar Blucher, 1999.
HOUSECROFT, Catherine E.; SHARPE, A. G. Química inorgânica. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC
SHRIVER, D.F.; ATKINS, P.W. Química inorgânica. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2008. 847 p
RAYNER-CANHAM, Geoffrey; OVERTON, Tina. Química inorgânica
descritiva. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. Porto Alegre, Bookman, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

Brown, T.L., May, H.E.., Bursten, B.E.,Química- A ciência central. São Paulo:
Pearson, 2005
MAHAN, B. N.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. São Paulo, Edgar
Blucher, 1995.
RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo, Makron Books. 2. ed., v.1, 1994.
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química Geral e reações
químicas, v. 1 e 2, 6ª Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2009.
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna
e o meio ambiente, 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Recursos didáticos, avaliação no processo de ensino e aprendizagem; avaliação dos
recursos didáticos de química utilizados na educação básica; pressupostos educacionais e
proposta metodológica de projetos inovadores de ensino de química. Teorias
epistemológicas de Bachelard, Kuhn, Popper, Vigotski e Piaget; abordagem
epistemológica da história da química, com ênfase nos principais conceitos químicos
estudados; análise do valor pedagógico e do significado cultural da história da química
na perspectiva do ensino fundamental e médio de química.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

BIZZO, N. M. V. Ciências: fácil ou difícil? 2. Ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Ática,
2002
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de
professores de ciências: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria
Castanho Almeida. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2011.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A Prática de ensino e o estágio
supervisionado. 21. ed. Campinas: Papirus, 2010.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
ASTOLFI, J.; DEVELAY, M. A didática das Ciências. 4. ed. Campinas. Papirus,
1995
•
CACHAPUZ, A. et al (org.). A necessária renovação do ensino de ciências.
2.ed. São Paulo: Cortez, 2011
•
CHASSOT, Áttico I. Catalisando transformações na educação. Ijuí:
EdUNIJUI, 1993.
•
CHASSOT, Áttico I. Alfabetização científica: questões e desafios para a
educação. 5. ed. Ijuí: EdUNIJUI, 2011.
•
NARDI, Roberto (Org.); ROMANO, Agnes Person et al. Questões atuais no
ensino de ciências. 2. ed. São Paulo: Escrituras, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas V
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 48 h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Laboratório de ensino de Ciências e Matemática: preparação de atividades, experimentos
e sequências didáticas visando o desenvolvimento de atividades de regência de Ciências
e Matemática nas séries finais do ensino fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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•

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
• LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
• MORAIS, R. (Org.). Sala de aula: que espaço é esse? 20. ed. Campinas: Papirus,
2006.
• NARDI, R. (Org.). A pesquisa em ensino de Ciências no Brasil: alguns recortes. São
Paulo: Escrituras, 2007
• TOLEDO, M. Didática da Matemática: como dois e dois: a construção da
matemática. São Paulo: FTD, 1997 (Conteúdos e Metodologias).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•

ASTOLFI, J.; DEVELAY, M. A didática das Ciências. 4. ed. Campinas. Papirus,
1995. 132 p.
• BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Ministério da Educação e do Desporto.
Secretaria de Educação Fundamental. In: Parâmetros Curriculares Nacionais:
introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
• ______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
In: Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
• SANTOS, F. M. T.; GRECA, I. M. A pesquisa em ensino de Ciências no Brasil e
suas metodologias. Ijuí: Unijuí, 2007, 440 p. (Coleção Educação em Ciências).
• GERALDO, Antonio Carlos Hidalgo. Didática de Ciências Naturais na
Perspectiva Histórico Crítica. Governo do Estado de Mato Grosso, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Elaboração de um projeto de atuação na escola do Ensino Fundamental, regência de aulas
de Ciências ou Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental. Aprendizagem sobre
trabalho docente. Aprendizagem sobre a regência. Aprendizagem sobre projetos
educacionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.
MORAIS, Regis de (Org). Sala de aula: que espaço é esse? 20 ed. Campinas:
Papirus, 2006
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•
•

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 16 ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2014.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed,
1998

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LARA, Maria Isabel Cristina Machado de. Jogando com a Matemática. São Paulo: Rêspel,
2003.
MOELLWALD, Francisco Egger; BAMPI, Lisete. Iniciação à docência em Matemática:
experiências e outros escritos. São Leopoldo: Oikos, 2011.
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 6 ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
CHAVES, Sílvia Nogueira. Reencantar a ciência, reinventar a docência. São Paulo: Editora
Livraria da Física, 2013.
PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
CHASSOT, Attico. Educação ConSciência. 2 ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; D'ÁVILA, Cristina Maria (Orgs). Profissão docente:
novos sentidos, novas perspectivas. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
DARSIE, M.M.P (org). A avaliação no trabalho docente: concepções e práticas em
Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT/FAPEMAT, 2010.
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? : novas exigências
educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007.
CUNHA, M. O bom professor e sua prática. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 1992.
SKOVSMOSE, Ole. Educação Matemática crítica: a questão da democracia. 2 ed.
Campinas: Papirus, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Química II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Lavoisier e a revolução química. A calorimetria e a eletricidade a serviço da química. O
início da teoria atômica de Dalton a Ampere. A atitude positivista contra a teoria atômica.
Força vital ou fenômeno natural. A estrutura das moléculas orgânicas. Desenvolvimento
da teoria atômica séc XIX e XX. Descoberta dos elementos, leis periódicas e tabela
periódica. Surgimento e evolução da Química Inorgânica e Química Orgânica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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•
•
•
•
•

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria. Da alquimia à química. São Paulo: Landy
editora, 2005.
ARAGÃO, M. J. História da química. Rio de Janeiro: editora Interciência, 2008
BENSAUDE-VINCENT, B.; STENGERS, I. História da química. Lisboa: Instituto
Piaget, 1992.
CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal?. São Paulo: Brasiliense, 1983.
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações
químicas. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 1v

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; BELTRAN, Maria Helena Roxo (orgs).
Escrevendo a história da ciência: tendências, propostas e discussões
historiográficas. São Paulo: EDUC/Livraria Editora da Física/Fapesp, 2004
ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; FERRAZ, Márcia H. M.; BELTRAN, Maria
Helena Roxo; PORTO, P. A. Percursos de História da Química. São Paulo: Editora
Livraria da Física, 2016.
BRAGA, Marco. Breve história da ciência moderna 2: das máquinas do mundo ao
universo-máquina. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003
BRAGA, Marco. Breve história da ciência moderna 3: das luzes ao sonho do
doutor Frankenstein. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003
BRAGA, Marco. Breve história da ciência moderna 4: a belle-époque da ciência.
Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003.
CACHAPUZ, António (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São
Paulo: Cortez, 2005.
CHALMERS, Alan F. A fabricação da ciência. EdUNESP, 1994.
CHASSOT, Áttico I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação.
5. ed. Ijuí: EdUNIJUI, 2011
FREITAS-REIS, Ivoni. Estratégias para a inserção da ciência no ensino: um
compromisso com os conhecimentos básicos de química. São Paulo: Editora Livraria
da Física, 2015.
MORTIMER, Eduardo Fleury. Linguagem e formação de conceitos no ensino de
ciências. Belo Horizonte: EdUFMG, 2000.
ROSA, C. A.de P. História da ciência: a ciência moderna. 2. ed. Brasília: FUNAG,
2012, v. 2, tomo I.

COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: 64h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
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Alguns conceitos fundamentais. Estrutura dos gases. Gases Ideais e Reais. Leis Boyle,
Charles e Gay Lussac, Equação de Clapeyron, Mistura de Gases, Lei de Dalton das
Pressões Parciais. Estrutura e propriedades dos sólidos e líquidos.Energia e o Primeiro
Princípio da Termodinâmica; Termoquímica. O Segundo Princípio da Termodinâmica.
Propriedades da Entropia e o Terceiro Princípio da Termodinâmica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ATKINS, P.W. Físico-química: fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
ATKINS, P.W.; DE PAULA, Julio. Físico-química. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. (V.1)
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (V.1)
MOORE, Walter John. Físico-química. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.
RUSSELL, John Blair; BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral. 2. ed.
São Paulo: Makron Books, 1994. (v.2)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro:
LTC, 1986.
DE MIRANDA-PINTO, Clotilde Otília Barbosa. Manual de trabalhos práticos de
físico-química. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
FELTRE, Ricardo. Química: físico-química. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna: volume único. São Paulo:
Scipione, 1977.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Orgânica II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Fatores que afetam disponibilidade de elétrons em ligações; Ácidos e Bases Orgânicos.
Estereoquímica. Estudo dos alcanos. Estudo dos Alcenos. Alcinos. Alcadienos.
Hidrocarbonetos aromáticos. Álcoois, ésteres, fenóis, aldeídos e cetonas. Ácidos
carboxílicos e seus derivados. Compostos carbonilados polifuncionais. Compostos
nitrogenados. Reações Orgânicas: Reações de Substituição Nucleofílica e de Eliminação
em Carbono Saturado, Reações de Substituição eletrofílica em Aromáticos, Reações
Nucleofílicas em Carbono Insaturado, Reações de Adição Eletrofílica ou por Radicais
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Livres, Reações de Adição Nucleofílica à Carbonila, Reações de Oxidação, Reações de
Redução.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ALLINGER, Norman L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1976.
961 p.
BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, c2006. 2 v.
MCMURRY, John. Química orgânica [Combo]. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2011.
MORRISON, R.T. BOYD, R.N. Organic Chemistry, 6ª. ed. Lisboa, Portugal:
Fundação Kalouste Gulbenkian, 2005.
SOLOMONS, T.W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica. 10. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013. 2 v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. 2. ed. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, c2011.
COSTA, Paulo Roberto Ribeiro. Ácidos e bases em química orgânica. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
FELTRE, Ricardo. Química: química orgânica. 3. ed. São Paulo: Moderna, 1989.
3 v.
VOLLHARDT, K. Peter C.; SCHORE, Neil Eric. Química orgânica: estrutura e
função. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
ZUBRICK, James W. Manual de sobrevivência no laboratório de química
orgânica: guia de técnicas para o aluno. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 48h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Equilíbrios em solução aquosa. Separação e identificação de cátions e ânions. Com e sem
uso de H2S e inclusive íons menos comuns na marcha sistemática qualitativa; técnicas de
spot tests, extração com solventes e cromatográficas no decorrer da marcha de análise de
cátions e ânions; ácidos e bases moles e duros; solventes não aquosos; equilíbrios
orgânicos; análise qualitativa de amostras reais (ligas minérios, produtos de uso
cotidiano.)
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou,
1981. 665 p.
ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p.
HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. 898 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. 2. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2015. xvii, 950 p.
HARRIS, Daniel C. Explorando a química analítica. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
550 p.
MAHAN, Bruce M., MYERS, Rollie J. Química: Um Curso Universitário. São
Paulo: Edgard Blücher, 1995.
KOTZ, John C., TREICHEL JR., Paul. Química e Reações Químicas. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002.
MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; AFONSO, J. C.; AGUIAR, P.
F.; ALENCASTRO, R. B., Vogel: análise química quantitativa. Editora(s) LTC,
6.ed, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Função social do ensino de Química nos diferentes níveis da educação escolar; estudo da
realidade do ensino de Química na Educação Básica em Mato Grosso e no Brasil. Estudo
das Diretrizes Curriculares do ensino de Química na Educação Básica em Mato Grosso e
no Brasil. Projeto político-pedagógico da escola-estudo e análise do projeto políticopedagógico da escola segundo as correntes de ensino-aprendizagem mais importantes,
com destaque às várias linhas do construtivismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

CACHAPUZ, António (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São
Paulo: Cortez, 2005.
CHASSOT, Áttico I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação.
5. ed. Ijuí: EdUNIJUI, 2011
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•
•
•

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria
Castanho Almeida. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2011.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A Prática de ensino e o estágio
supervisionado. 21. ed. Campinas: Papirus, 2010.
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIZZO, Nélio Marco Vincenzo. Ciências: fácil ou difícil?. 2. ed. São Paulo/ Rio de
Janeiro: Ática, 2002
BRASIL. Secretaria de Educação. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências
Naturais / Secretaria de Educação Médio. Brasília : MEC / SEF, 1998.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de
professores de ciências: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. Metodologia do ensino de
ciências. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 1994.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999
MATO GROSSO. Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Orientações
curriculares: área de Ciências da Natureza e Matemática: educação básica. Cuiabá:
Defanti, 2012.
MORTIMER, Eduardo Fleury. Linguagem e formação de conceitos no ensino de
ciências. Belo Horizonte: EdUFMG, 2000.
ROSA, Maria Inês Petrucci (Org.); ROSSI, Adriana Vitorino (Org.). Educação
química no Brasil: memórias, políticas e tendências. 2. ed. São Paulo: Átomo, 2012
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; AULER, Décio (Orgs.). CTS e educação
científica: desafios, tendências e resultados de pesquisas. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2011
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos ; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). Ensino
de química em foco. Ijuí: EdIJUI, 2011.
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Educação
em química: compromisso com a cidadania. Ijuí: EdIJUI, 2010.
ZANON, Lenir Basso; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). Fundamentos e
propostas de ensino de química para a educação básica no Brasil. Ijuí:
EdUNIJUI, 2007.
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COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas VI
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 48 h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48

Ch aula de campo: -

EMENTA
Laboratório de ensino de Ciências e Matemática: preparação de atividades, experimentos
e sequências didáticas visando o desenvolvimento de atividades de regência de Ciências
e Matemática nas séries finais do ensino fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•
•

ANDERY, Maria Amalia, e outros. Para compreender a ciência. 15 ed. Garamond
2006 ed.. 436 p.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais:
ciências naturais. 3 ed. Brasília: MEC, 2001. 136 p.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais:
matemática. 3 ed. Brasília: MEC, 2001. 142 p.
CACHAPUZ, António (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São
Paulo: Cortez, 2005.
MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 80 p.
DELIZOICOV, Demétrio. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2007. 364 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

ZANON, Lenir Basso; MALDANER, Otávio Aloísio (organizadores).
Fundamentos e Propostas de Ensino de Química para a Educação Básica no
Brasil. Ijuí: Editora Unijuí, 2007.
SCHNETZLER, R. P.; ARAGÃO, R.M. R. Ensino de ciências: fundamentos e
abordagens, UNIMEP/CAPES, 2000.
GALIAZZI, M. C. et al (orgs). Construção curricular em rede na educação em
ciências: uma aposta de pesquisa na sala de aula. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007.
CARVALHO, A. M. P (org). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São
Paulo: Cengage Learning, 2009.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
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COMPONENTE CURRICULAR: Estágio supervisionado IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64 h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Elaboração de um projeto de atuação na escola do ensino Fundamental, regência de aulas
de Matemática ou Ciências nas séries finais do Ensino Fundamental. Aprendizagem sobre
trabalho docente. Aprendizagem sobre a regência. Aprendizagem sobre projetos
educacionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de
ensino e estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp,
2006.
• BRANDÃO, C. F. Estrutura e funcionamento do ensino. São Paulo: Avercamp, 2004.
• BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parametros curriculares nacionais:
matematica. 3 ed. Brasília: MEC, 2001.
• BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ciências
naturais. 3. ed. Brasília: MEC, 2001.
• D´AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 14. ed.
Campinas, SP: Papirus, 2007.
• DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 19 ed. Campinas: Papirus, 2006
• FAINGUELERNT, Estela Kaufman. Educação matemática: representação e
construção em geometria. Porto Alegre: Artes Medicas Sul, 1999.
• LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.
• MACHADO, Silvia Dias Alcântara (Org.). Aprendizagem em matemática: registros
de representação semiótica. 3. ed. Campinas: Papirus, 2007.
• MORAIS, Regis de (Org). Sala de aula: que espaço é esse? 20 ed. Campinas: Papirus,
2006.
• MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no
campo da educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
• PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
• PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord) (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 12. ed. Campinas: Papirus, 2006.
• SCHLIEMANN, Analúcia ; CARRAHER, David William (Org.). A compreensão de
conceitos aritméticos: ensino e pesquisa. 2. ed. São Paulo: Papirus, 2003.
• SILVA, Adailton Alves da; JESUS, Elivanete Alves de; SCANDIUZZI, Pedro Paulo
(Org.). Educação etnomatemática: concepções e trajetórias. Goiânia: EdPUC, 2010.
• VALENTE, Wagner Rodrigues (Org.). Avaliação em matemática: história e
perspectivas atuais. Campinas: Papirus, 2008
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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•
•
•
•
•
•
•

CHASSOT, Attico Inácio. Das disciplinas à Indicicplina. Curitiba: Appris, 2016
CHASSOT, Attico. Educação ConSciência. 2 ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC,
2007.
CHAVES, Sílvia Nogueira. Reencantar a ciência, reinventar a docência. São Paulo:
Editora Livraria da Física, 2013.
CUNHA, M. O bom professor e sua prática. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 1992.
DARSIE, M.M.P (org). A avaliação no trabalho docente: concepções e práticas em
Educação Matemática. Cuiabá: EdUFMT/FAPEMAT, 2010.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007.
FREITAS, Luiz Carlos. Ciclos ou séries? O que muda quando se altera a forma de
organizar os tempos-espaços da escola? In: Reunião Anual da ANPED, 2004,
Caxambu. Anais... Caxambu: ANPED, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Química III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Surgimento e evolução da Química Analítica, da Físico-Química e da Bioquímica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria. Da alquimia à química. São Paulo: Landy
editora, 2005.
ARAGÃO, M. J. História da química. Rio de Janeiro: editora Interciência, 2008
BENSAUDE-VINCENT, B.; STENGERS, I. História da química. Lisboa: Instituto
Piaget, 1992
BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2005
CHALMERS, Alan F. A fabricação da ciência. EdUNESP, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; BELTRAN, Maria Helena Roxo (orgs).
Escrevendo a história da ciência: tendências, propostas e discussões
historiográficas. São Paulo: EDUC/Livraria Editora da Física/Fapesp, 2004
ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; FERRAZ, Márcia H. M.; BELTRAN, Maria
Helena Roxo; PORTO, P. A. Percursos de História da Química. São Paulo: Editora
Livraria da Física, 2016.
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•
•
•
•
•
•
•

BRAGA, Marco. Breve história da ciência moderna 2: das máquinas do mundo ao
universo-máquina. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003
BRAGA, Marco. Breve história da ciência moderna 3: das luzes ao sonho do
doutor Frankenstein. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003
BRAGA, Marco. Breve história da ciência moderna 4: a belle-époque da ciência.
Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003.
CACHAPUZ, António (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São
Paulo: Cortez, 2005.
FREITAS-REIS, Ivoni. Estratégias para a inserção da ciência no ensino: um
compromisso com os conhecimentos básicos de química. São Paulo: Editora Livraria
da Física, 2015.
MORTIMER, Eduardo Fleury. Linguagem e formação de conceitos no ensino de
ciências. Belo Horizonte: EdUFMG, 2000.
ROSA, C. A.de P. História da ciência: a ciência moderna. 2. ed. Brasília: FUNAG,
2012, v. 2, tomo I.

COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Espontaneidade e Equilíbrio. Cinética Química. Sistemas de Composição variável;
Equilíbrio Químico. Equilíbrio entre fases em sistemas simples: a regra das fases.
Eletroquímica: Agente oxidante e redutor. Ponte salina. Pilha de Daniel, células
galvânicas. Tipos de eletrodo. Diagrama de célula. Potenciais padrão de eletrodo.
Espontaneidade das reações redox nas células eletroquímicas. Eletrólise. Pilhas alcalinas.
Galvanoplastia. Células secundarias. Fases de carga e descarga.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ATKINS, P.W. Físico-química: fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
ATKINS, P.W.; DE PAULA, Julio. Físico-química. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. (V.2)
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (V.2)
MOORE, Walter John. Físico-química. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.
RUSSELL, John Blair; BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral. 2. ed.
São Paulo: Makron Books, 1994. (V.2)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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•
•
•
•
•

ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro:
LTC, 1986.
DE MIRANDA-PINTO, Clotilde Otília Barbosa. Manual de trabalhos práticos de
físico-química. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
FELTRE, Ricardo. Química: físico-química. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna: volume único. São Paulo:
Scipione, 1977.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 48h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Metodologia de Análise Quantitativa. Erros em Análises Químicas. Análise Volumétrica.
Análise Gravimétrica. Potenciometria.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
• HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. 898 p.
• SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. 2. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2015. xvii, 950 p. ISBN 9788522116607.
• MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; AFONSO, J. C.; AGUIAR, P.
F.; ALENCASTRO, R. B., Vogel: análise química quantitativa. Editora(s) LTC,
6.ed, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• BACCAN, N.; de ANDRADE, J.C.; GODINHO, O.E.S.; BARONE, J.S. Química
Analítica Quantitativa Elementar, 2a ed., São Paulo, editora Edgard Blucher,
1985.*
• HIGSON, Séamus. Química analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 452 p.
• ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p.
• SKOOG, Douglas A.; HOLLER, F. James; NIEMAN, Timothy A. Princípios de
análise instrumental. 5. ed. Bookman, 2002. 836 p.
• MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; AFONSO, J. C.; AGUIAR, P.
F.; ALENCASTRO, R. B., Vogel: análise química quantitativa. Editora(s) LTC,
6.ed, 2002.
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COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Técnicas de observação e de avaliação de ensino; Planejamento de Ensino; A avaliação e
a flexibilização da estrutura de um planejamento de ensino. Experimentação e ensino de
ciências; história da ciência e ensino de ciências; Educação em espaços formais e não
formais; Museus e Centros de Ciências; Popularização da Ciência; Alfabetização
Matemática e científica; Elaboração, execução e apresentação de projeto de pesquisa,
teórico-experimental, que propicie dialogar com experimentação e ensino de química,
com o uso da história da ciência na construção de atividades de ensino voltadas à realidade
– comunidade e escolas. Contribuir para apresentação das pesquisas em espaços formais
e não-formais de educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

BIZZO, N. M. V. Ciências: fácil ou difícil? 2. Ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Ática,
2002
CHASSOT, Áttico I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação.
Ijuí: EdUNIJUI, 2000.
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria
Castanho Almeida. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2011.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A Prática de ensino e o estágio
supervisionado. 21. ed. Campinas: Papirus, 2010.
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•

CACHAPUZ, António (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São
Paulo: Cortez, 2005.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de
professores de ciências: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011
CHASSOT, Áttico I. Catalisando transformações na educação. Ijuí: EdUNIJUI,
1993.
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. Metodologia do ensino de
ciências. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 1994.
FACHÍN-TÉRAN, Augusto; ROSA, Sônia Cláudia Barroso da. O uso de espaços
não-formais como estratégia de ensino de ciências. Manaus:UEA/Escola Normal
Superior/PPGEECA, 2010
GIL-PÉREZ, Daniel (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a pratica. São
Paulo: Pioneira, 2004
NARDI, Roberto (Org.); ROMANO, Agnes Person et al. Questões atuais no ensino
de ciências. 2. ed. São Paulo: Escrituras, 2009.
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•

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos ; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). Ensino
de química em foco. Ijuí: EdIJUI, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado V
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Participação em projetos de educação. Elaboração de mini-cursos, experiências didáticas
em diferentes ambientes e situações de aprendizagem. Educação não escolar, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
• CAMPBELL, Selma Inês. As múltiplas faces da inclusão. Rio de Janeiro: Wak, 2009.
• GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman de (Orgs.).
Políticas e práticas de educação inclusiva. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2007.
(Coleção Educação contemporânea).
• LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez,1994.
• PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado.
12. ed. Campinas: Papirus, 2010. (Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico)
• ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO, Valter Roberto (Orgs.). Afirmando diferenças:
montando o quebra-cabeça da diversidade na escola. 3. ed. Campinas: Papirus, 2005.
(Papirus Educação).
• FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 12. ed.
Campinas: Papirus, 2007.
• FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
• MANEGOLLA, Maximiliano; SANT´ANNA, Ilza Martins. Por que planejar? Como
planejar?: currículo, área, aula. 14. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1991.
• MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?.
2. ed. São Paulo: Moderna, 2006.
• MANTOAN, Maria Teresa Eglér; ARANTES, Valéria Amorim (Orgs.). Inclusão
escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006.
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• OLIVEIRA, Roberto Dalmo Varallo Lima de; QUEIROZ, Glória Regina Pessôa
Campello. Olhares sobre a (in)diferença: formar-se professor de ciências a partir de
uma perspectiva de educação em direitos humanos. São Paulo: Editora Livraria da Física,
2015. – (Coleção contextos da ciência).
• PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed.
São Paulo: Cortez, 2012.
RODRIGUES, David (org.). Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação
inclusiva. São Paulo: Summus, 2006
ROPOLI, Edilene Aparecida et al. Educação especial na perspectiva da inclusão
escolar: a escola comum inclusiva. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010
UYENO, Elzira Yoko; CAVALLARI, Juliana Santana; MESCIA, Márcia Aparecida
Amador (Orgs.). Mal-estar na inclusão: como (não) se faz. Campinas: Mercado de
Letras, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Química IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A química do século XXI. A teoria da complexidade: a Ciência do século XXI. A teoria
da complexidade: Crise de Percepção vivenciada pela ciência e sociedade
contemporânea. Complexidade dos problemas vivenciados pela sociedade
contemporânea. Evolução dos conceitos ocorrida em diversas áreas de conhecimento (na
biologia, Lynn Margulis e a Nova Teoria da Evolução das Espécies; na filosofia,
Prigogine e a questão do fim das certezas; na matemática, o formalismo fundamentado
nas equações não-lineares; na físico-química, Prigogine e os fundamentos da Teoria da
Complexidade; na educação, Morin e Varela, e as questões do pensar complexo e da
interdependência entre sujeito e objeto; na economia, os trabalhos realizados no Instituto
de Santa Fé sobre comportamento de sistemas complexos, na psicologia, a sincronicidade
de Jung e a Teoria de Relações entre Objetos; nas artes, Klee e Kandinsky e o advento da
arte moderna; etc.) que contribuíram e contribuem para a construção da Ciência da
Complexidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI; tradução Flavia
Nascimento, 5 ed. RJ: Bertrand Brasil, 2005.
PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza; tradução
Roberto Leal Ferreira – São Paulo: Ed. UFP, 1996.
CHASOT, Ático I. A ciência através dos tempos. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 2004.
208 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas. Ciência para uma vida sustentável. São
Paulo. Cultrix, 2005.
DEMO, P. Complexidade e Aprendizagem - A dinâmica não linear do
conhecimento. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
PETRAGLIA, Izabel. Edgar Morin: A Educação e a Complexidade do Ser e do
Saber, 6ª. ed., Petrópolis, Vozes, 2001.
MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa, Instituto Piaget,
1991.
Guilardi. Jr. F. , Moraes. M. C. Experimentação para transdisciplinaridade no
estudo de processos físicos e químicos. ENEQ. UFPR. Curitiba. 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A química e a mecânica quântica: A estrutura da matéria. A procura de um modelo
matemático para o átomo. O oscilador harmônico, partícula livre, partículas em poços de
potencial e efeito túnel.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ATKINS, P.W.; DE PAULA, Julio. Físico-química. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. (V.2)
ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
MOORE, Walter John. Físico-química. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.
RUSSELL, John Blair; BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral. 2. ed.
São Paulo: Makron Books, 1994. (V.2)
TRSIC, Milan; PINTO, Melissa F. Siqueira. Química quântica: fundamentos e
aplicações. Barueri: Manole, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•

CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro:
LTC, 1986.
CHAVES, Alaor Silvério. Física: ondas, relatividade e física quântica. Rio de
Janeiro: Reichmann & Affonso, 2001.
HOLLAUER, Eduardo. Química quântica. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
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•
•

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (V.2)
SOUZA, Alexandre Araújo de; FARIAS, Robson Fernandes de. Elementos de
química quântica. 2. ed. Campinas: Átomo, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Espectrofotometria. Fotometria de Chama. Espectroscopia de Absorção e de Emissão
Atômica. Métodos Cromatográficos de Análise.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. 898 p.
SKOOG, Douglas A.; HOLLER, F. James; NIEMAN, Timothy A. Princípios de
análise instrumental. 5. ed. Bookman, 2002. 836 p.
COLLINS, Carol H.; BRAGA, Gilberto Leite; BONATO, Pierina Sueli (Org.).
Fundamentos de cromatografia. Campinas: EdUNICAMP, c2006. 453 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; AFONSO, J. C.; AGUIAR, P.
F.; ALENCASTRO, R. B., Vogel: análise química quantitativa. Editora(s) LTC,
6.ed, 2002.
CIENFUEGOS, Freddy; VAITSMAN, Delmo Santiago. Análise instrumental. Rio
de Janeiro: Interciência, 2000. 606 p.
SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; WEST, D.M. Fundamentos de Química Analítica,
8a ed., Cengage Learning, 2006.*
ATKINS, Peter, JONES, Loretta. Princípios de Química: Questionando a vida
moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001.
LEITE, Flávio. Práticas de química analítica. 5. ed. Campinas: Átomo, 2012. 165
p.
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COMPONENTE CURRICULAR: Bioquímica
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: 64h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Estrutura e propriedades dos Carboidratos, lipídeos, Proteínas e Nucleotídeos. Enzimas,
Coenzimas e a Catálise Enzimática. Metabolismo intermediário das biomoléculas. Efeitos
da poluição ambiental nos processos bioquímicos. Manipulação de reagentes e as
possíveis consequências bioquímicas. A Bioquímica na preservação da saúde e
desenvolvimento do educando.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

CAMPBELL, Mary K.; CHAVES, Maria Martha Guedes (Rev.). Bioquímica. São
Paulo: Thomson Learning, 2007. 3 v.
CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica
ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 519 p.
HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012. 520 p.
NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. xxx, 1298 p.
VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre: Artemed, 2013.
1481 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. (Ed.). Bioquímica médica. 3. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, c2011. xxv, 653 p.
KOOLMAN, Jon; RÖHM, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2013. 529 p.
LEHNINGER, Albert L. Princípios de Bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
262 p.
NEPOMUCENO, M. F., RUGGIERO, A.C. Manual de Bioquímica: Roteiros de
Análises. Bioquímicas Qualitativas. Editora: Tecmedd, 1a ed., 2004.
OGA, Seizi; CAMARGO, Márcia Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antonio
de Oliveira. Fundamentos de toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 685 p.
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COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica:

Ch prática:

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo:

EMENTA
Projeto de Ensino de Química: elaboração e execução de um projeto de pesquisa em
ensino de Química voltado à realidade da escola. Teorias epistemológicas de Bachelard,
Kuhn, Popper, Vigotski e Piaget; abordagem epistemológica da história da Química, com
ênfase nos principais conceitos químicos estudados; análise do valor pedagógico e do
significado cultural da história da química na perspectiva do ensino fundamental e médio
de Química. Análise do papel dos recursos didático e da avaliação no processo de ensino
e aprendizagem; a avaliação dos recursos didáticos de química utilizados na educação
básica; estudo dos pressupostos educacionais e da proposta metodológica de projetos
inovadores de ensino de química.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

BIZZO, N. M. V. Ciências: fácil ou difícil? 2. Ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Ática,
2002
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria
Castanho Almeida. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2011.
MARTINS, Jorge Santos. O trabalho com projetos de pesquisa: do ensino
fundamental ao ensino médio. 7. ed. Campinas: Papirus, 2001.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A Prática de ensino e o estágio
supervisionado. 21. ed. Campinas: Papirus, 2010.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENT AR
•
•
•
•
•

CACHAPUZ, A. et al (org.). A necessária renovação do ensino de ciências. 2.ed.
São Paulo: Cortez, 2011
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de
professores de ciências: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011
CHASSOT, Áttico I. Catalisando transformações na educação. Ijuí: EdUNIJUI,
1993.
CHASSOT, Áttico I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação.
5. ed. Ijuí: EdUNIJUI, 2011.
NARDI, Roberto (Org.); ROMANO, Agnes Person et al. Questões atuais no ensino
de ciências. 2. ed. São Paulo: Escrituras, 2009.
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COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado VI
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: -

Ch prática: 80h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Regência de aulas de química no Ensino Médio
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de
ensino e estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo:
Avercamp, 2006
CHASSOT, Áttico I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação.
5. ed. Ijuí: EdUNIJUI, 2011
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990-1994.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A Prática de ensino e o estágio
supervisionado. 21. ed. Campinas: Papirus, 2010.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de
professores de ciências: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011
CACHAPUZ, António (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São
Paulo: Cortez, 2005.
CHASSOT, Áttico I. Catalisando transformações na educação. Ijuí: EdUNIJUI,
1993
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 12. ed.
Campinas: Papirus, 2007.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999
MANEGOLLA, Maximiliano; SANT´ANNA, Ilza Martins. Por que planejar?
Como planejar?: currículo, área, aula. 14. ed. Rio de Janeiro: Vozes, c1991.
MELLO, Irene Cristina de (Org.); GOMES, Luciane de Almeida (Org.); HARDOIM,
Edna Lopes (Org.). Estágio curricular supervisionado de licenciaturas da UFMT.
Cuiabá: EdUFMT, 2015.
MONTEIRO, Silas Borges. Formação de professores e epistemologia da prática.
1. ed. Cuiabá: EdUFMT, 2016.
MORTIMER, Eduardo Fleury. Linguagem e formação de conceitos no ensino de
ciências. Belo Horizonte: EdUFMG, 2000.
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7.
ed. São Paulo: Cortez, 2012.
SANTOS, Wildson Luiz P. dos ; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). Ensino de
química em foco. Ijuí: EdIJUI, 2011.
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•

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Educação
em química: compromisso com a cidadania. Ijuí: EdIJUI, 2010.
ZANON, Lenir Basso ; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). Fundamentos e
propostas de ensino de química para a educação básica no Brasil. Ijuí:
EdUNIJUI, 2007.

•

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 96 h
Ch teórica: 96

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Desenvolvimento de projeto monográfico – trabalho de conclusão de curso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

GALIAZZI, M. C; AUTH, M.; MORAES, R.; MANCUSO, R. (Orgs.). Construção
curricular em rede na educação em Ciências: uma aposta de pesquisa na sala de aula.
Ijuí: Unijuí, 2007, 408 p. (Coleção Educação em Ciências).
KLEIMAN, Â. B.; MORAES; S. E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes
nos projetos da escola. Campinas: Mercado das Letras, 1999.
NARDI, R. (Org.). A pesquisa em ensino de Ciências no Brasil: alguns recortes. São
Paulo: Escrituras, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e
documentação: Referências: Elaboração. Rio de Janeiro. 2002.
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 3 ed. São Paulo: Atlas,
2000
OLIVEIRA, S. L. de. Tratado de Metodologia Científica: Projetos de Pesquisa, TGI,
TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, 1997.
• SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 21 Ed. São Paulo; Cortez,
2000
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Disciplinas Optativas:

COMPONENTE CURRICULAR: Química Ambiental
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Educação ambiental. Fontes de energia. Principais problemas ambientais: resíduos
sólidos, Efeito estufa, camada de ozônio, aquecimento global, chuva ácida. Poluição do
solo, ar e da água. Fossas e a contaminação do lençol freático. Produtos químicos e
poluição. Relação entre meio ambiente e qualidade de vida. Agricultura e meio ambiente.
Medidas antipoluentes, monitoramento ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

BAIRD, Colin; CANN, Michael. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São
Paulo: Gaia, 2004.
GIRARD, James. Princípios de química ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2013.
ROCHA, Julio Cesar; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves.
Introdução à química ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
VAITSMAN, Enilce Pereira; VAITSMAN, Delmo Santiago. Quimica e meio
ambiente. Interciencia 2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•

•
•
•
•

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação Institucional e
Cidadania Ambiental. Departamento de Educação Ambiental. Os diferentes matizes
da educação ambiental no Brasil: 1997 – 2007. 2. ed. Brasília, DF: MMA, 2009
(Série
Desafios
da
Educação
Ambiental).
Disponível
em
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/dif_matizes.pdf
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do
sujeito ecológico. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
CASCINO, Fabio. Educação ambiental: princípios, história, formação de
professores. 4. ed. São Paulo: Ed. SENAC, 2007.
DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental:
manual do professor. São Paulo: Global, 1994.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação e gestão ambiental. São Paulo: Gaia, 2006.
GUIMARÃES, Mauro (Org.). Caminhos da educação ambiental: da forma à ação.
2. ed. Campinas: Papirus, 2007.
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•
•
•

LEFF, Enrique (Coord.). A Complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003
MACEDO, Renato Luiz Grisi; FREITAS, Mirlaine Rotoly de; VENTURIN, Nelson.
Educação ambiental: referenciais teóricos e práticos para a formação de educadores
ambientais. Lavras: UFLA, 2011.
PEREIRA, Ivelise Cardoso; GUARIM NETO, Germano. Educação ambiental no
parque florestal de Sinop, Mato Grosso. Cuiabá: EdUFMT, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Toxicologia Forense
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência Naturais,
Sigla: ICNHS
Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 16h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Análise forense: finalidades e características. Papel da análise em toxicologia forense.
Cadeia de custódia. Investigação toxicológica de morte causada por um agente químico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•

MOREAU, R. L. M.; SIQUEIRA, M. E P. B. Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
OGA, S.; CAMARGO, M. M. A.; BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos de
Toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 685p
PASSAGLI, M. Toxicologia Forense: teoria e prática. 4. ed. Campinas: Millennium,
2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantification of
microgram quantity of protein utilizing the principle of Protein-Dyie Binding.
Analytical Biochemistry, v.72, p.248-254, 1976.
ELLMAN, G. L.; COURTNEY, K. D.; ANDRES JR, V.; FEATHERSTONE, R. M.
A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity.
Biochemical Pharmacology, v.7, p.88-95, 1961.
FLANAGAN, R. J.; TAYLOR, A.; WATSON, I. D.; WHELPTON, R. Fundamentals
of analytical toxicology. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
Não
HAYES, A. W.; KRUGER, C. L. Hayes' Principles and Methods of Toxicology.
London: CRC Press Taylor & Francys Group, 2014. Não
HASCHEK, Wanda M.; ROUSSEAUX, Colin G.; WALLIG, Matthew A.
Fundamentals of toxicologic pathology. 2th. London: Academic Press, 2010. xxi,
691 p.
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•

KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS, John B. III. Fundamentos em toxicologia de
Casarett e Doull. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. xii, 460 p.

COMPONENTE CURRICULAR: Química dos Alimentos
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceito de alimentos e produtos alimentícios. Constituintes, composição centesimal e
valor energético de alimentos. Rotulagem de alimentos. Métodos para determinação da
composição centesimal. Legislação e padrões de qualidade em alimentos. Análises físicoquímicas no controle de qualidade de produtos lácteos, produtos cárneos, frutas e
vegetais, óleos e gorduras, mel, cereais e farinhas e bebidas alcoólicas, não alcoólicas e
estimulantes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
• BOBBIO, Florinda O.; BOBBIO, Paulo A. Introdução a química de alimentos. 3.
ed. São Paulo: Varela, 2003.
• BOBBIO, Paulo A.; BOBBIO, Florinda O. Química do processamento de
alimentos. 3. ed. São Paulo: Varela, 2001
• EVANGELI STA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
•
•

GAVA, A. J. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. São Paulo: Nobel,
2008
ORDÓÑEZ; A. J.. Tecnologia de Alimentos - Componentes dos Alimentos e
processos. Porto Alegre: Artmed, 2005. v.1. 294p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•
•

FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática.
2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.
GAVA, A.J. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1984.
GOMES, C. A. O. Hortaliças minimamente processadas. Brasília: EMBRAPA
Informação Tecnológica, 2005. 34 p.
I FI S. Dicionário de Ciência e Tecnologia de Alimentos; [tradução Silvia M.
Spada]. São Paulo: Roca, 2008.
OETTERER, M.; D’ARCE, M. A.B.R.; SPOTO, M.H. Fundamentos de Ciência e
Tecnologia de Alimentos. Barueri-SP: Manole, 2006.
SI LVA, J. A. Tópicos de tecnologia de alimentos. São Paulo: Varela, 2000.
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COMPONENTE CURRICULAR: Introdução ao Cálculo Numérico
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Erros; Zeros de Funções; Resolução de sistemas lineares; Interpolação; Integração
numérica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

ARENALES, Selma Helena de Vasconcelos; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico:
aprendizagem com apoio de software. São Paulo: Cengage Learning, c2008. ix, 364
p. ISBN 9788522106028.
BARROSO, Leônidas Conceição (Org.) et al. Calculo numérico (com aplicações). 2
ed. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Harbra, c1987. 367 p. ISBN 8529400895.
CHAPRA, Steven C. Métodos numéricos para engenharia. 5. ed. São Paulo: McGrawHill, 2008. 809 p. ISBN 9788586804878.
FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2006. 505 p. ISBN 8576050870.
RUGGIERO, Marcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo numérico:
aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.
xvi, 406 p. ISBN 9798534602043.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas. Análise numérica. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2003. 736 p. ISBN 852210297X.
HUGHES-HALLETT, Deborah et al. Cálculo aplicado. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012. x, 483 p. ISBN 9788521620518.
LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra,
c1994. 2 v. ISBN 8529400941(v.1).
PIRES, Augusto de Abreu. Cálculo numérico: prática com algoritmos e planilhas. São
Paulo: Atlas, 2015. 224 p. ISBN 9788522498819.
SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e.
Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos
numéricos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2003. 354 p. ISBN 9798587918740.
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COMPONENTE CURRICULAR: Educação Especial e Acessível
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceito e definição de educação especial e acessibilidade. Legislações vigentes.
Os movimentos sociais versus educação especial e acessível. A responsabilidade do
Estado e do sujeito para o convívio com as diversidades. Fundamentos e recursos
pedagógicos para inclusão: acessibilidade e tecnologia assistiva. Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

CARVALHO, Sandra Pavoeiro Tavares. Educação inclusiva. 4. ed. Cuiabá:
EdUFMT, 2013.
CONVERGÊNCIA. Brasília: UNESCO, 2009.
GÓES, Maria Cecília Rafael de (Org.); LAPLANE, Adriana Lia Friszman de (Org.).
Políticas e práticas de educação inclusiva. 4. ed. Campinas: Autores Associados,
2013.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér; ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Inclusão
escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006.
MATO GROSSO. Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Orientações
curriculares: concepções para a educação básica. Cuiabá: Defanti, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

COTRIN, Jane Teresinha Domingues. Psicologia e educação especial:
perspectivas históricas e políticas. Cuiabá: EdUFMT, 2013
DIAS, Marieta Prata de Lima. Metodologia da pesquisa em educação especial.
Sinop: EDUNEMAT, 2005.
PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na educação especial: a
capacidade de significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 3.
ed. Campinas: FAPESP, Autores Associados, 2007.
PEREIRA, Rachel de Carvalho. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social.
2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2015.
SKLIAR, Carlos (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos. 3. ed. Porto
Alegre: Mediação, 2009. 2 v.
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COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos em Química
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Seminários temáticos em métodos e técnicas da química contemporânea:
espectrofotometrias, microscopias, princípios de química combinatória, Mineralogia,
Análise de alimentos, química medicinal e farmacológica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•
•
•
•

SKOOG, Douglas A.; HOLLER, F. James; NIEMAN, Timothy A. Princípios de
análise instrumental. 5. ed. Bookman, 2002. 836 p.
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (V.1)
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005. (V.2)
MELO, Vander de Freitas (Ed.); ALLEONI, Luís Reynaldo Ferracciú (Ed.).
Química e mineralogia do solo. Viçosa: SBCS, 2009. 2 v
THOMAS, Gareth. Química medicinal: uma introdução. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003. 413 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•

ANDREI, Cesar Cornelio (Org.) et al. Da química medicinal à química
combinatória e modelagem molecular: um curso prático. Barueri: Manole, 2003.
154 p.
• ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
• BOBBIO, Florinda O.; BOBBIO, Paulo A. Introdução a química de alimentos. 3.
ed. São Paulo: Varela, 2003.
•
HARRIS, Daniel C. Explorando a química analítica. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
550 p.
•
RUSSELL, John Blair; BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral. 2.
ed. São Paulo: Makron Books, 1994. (V.2)
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APÊNDICE B – Regulamento de estágio curricular supervisionado obrigatório e
não obrigatório
O Estágio como componente curricular obrigatório no Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, licenciatura, obedece à Resolução CNE/CP 02/2015, que institui
a duração e a carga horária dos cursos de formação de professores e à Resolução
CONSEPE nº 117, de 11 de agosto de 2009, que dispõe sobre o Regulamento Geral dos
Estágios da Universidade Federal de Mato Grosso. É caracterizado como, uma atividade
prática curricular, componente da formação profissional realizada em ambiente de
trabalho, que faz parte do Projeto Pedagógico do Curso, sob a orientação da instituição
de ensino. Envolve não só os aspectos humanos e técnicos da profissão, mas também o
comprometimento social com o contexto do campo de estágio.

Capítulo I – Das Atribuições e Responsabilidades do Colegiado do Curso de Ciências
Naturais e Matemática – Química, licenciatura

Art 1°. Organizar administrativamente os convênios a serem firmados entre a UFMT e as
instituições concedentes, conforme Art. 12 da resolução CONSEPE N° 117/2009,
viabilizando a realização dos estágios.
Art 2°. Constitui-se em instância decisória recursiva de casos omissos relativos à
execução, acompanhamento e gerenciamento dos estágios supervisionados do Curso de
Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, do Câmpus Universitário de
Sinop.
Art 3°. Os casos omissos não solucionados pelo colegiado de curso serão resolvidos pelo
CONSEPE.
Capítulo II – Das Atribuições e Responsabilidades do professor responsável pela
componente curricular

Art. 1°. Definir critérios e aprovar os campos de estágio, em conformidade com
as legislações vigentes e as diretrizes expressas na política de estágios da UFMT,
observadas a infraestrutura de recursos humanos e materiais da unidade concedente de
estágio, a coerência entre a área de formação do estudante e a proposta de atuação em
campo, bem como a possibilidade de supervisão e avaliação das ações de campo.
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Art. 2°. Fazer levantamento do número de estagiários ao final de cada semestre
em função da programação do estágio, com base na pré-matrícula.
Art. 3°. Entrar em contato, em conjunto com os demais professores-supervisores
com as unidades concedentes de estágio, para análise das condições dos campos, tendo
em vista a celebração de convênios e acordos.
Art. 4°. Coordenar a elaboração de normas específicas para a realização das
atividades de instrumentalização prática e/ou campo de estágio, quando for o caso.
Art. 5°. Organizar, semestralmente, o encaminhamento de estagiários e a
distribuição das turmas em conjunto com os supervisores.
Art. 6°. Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução dos estágios
com segurança e aproveitamento.
Art. 7°. Organizar e manter atualizado, em nível de curso, um sistema de
documentação e cadastramento dos diferentes tipos de estágios, campos envolvidos e
números de estagiários de cada semestre.
Art. 8°. Realizar reuniões com os professores-supervisores de estágio e com os
técnicos supervisores das instituições campos de estágio para discussão de questões
relativas a planejamento, organização, funcionamento, avaliação e controle das atividades
de estágio e análise de critérios, métodos e instrumentos necessários ao seu
desenvolvimento.
Art. 9°. Realizar e divulgar semestralmente, junto com os supervisores, um estudo
avaliativo a partir da análise do desenvolvimento e resultados do estágio, visando avaliar
sua dinâmica e validade em função da formação profissional, envolvendo aspectos
curriculares e metodológicos.

Capítulo III - Das Atribuições e Responsabilidades Supervisor de Estágio

Art. 1°. Elaborar os planos de estágio;
Art. 2°. Orientar e acompanhar a execução do plano de estágio;
Art. 3°. Manter contato com o professor-supervisor do estagiário na unidade
concedente e com a Coordenação de Estágio do Curso de Ciências Naturais e Matemática
– Química, licenciatura do Câmpus Universitário de Sinop;
Art. 4°. Acompanhar, receber e avaliar os relatórios produzidos após o término
dos estágios;
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Art. 5°. Visitar ou contatar as unidades concedentes, quando necessário, para
supervisão técnico-administrativa dos estágios.

Capítulo IV - Das Atribuições e Responsabilidades do Aluno

Art. 1°. São condições para que o aluno possa realizar o estágio:
a. Estar regularmente matriculado e frequente no Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, Licenciatura, do Câmpus Universitário de Sinop;
b. Observar rigorosamente os procedimentos e apresentar os documentos
necessários para a formalização do estágio junto ao docente responsável pela
organização do Estágio do Curso de Curso de Ciências Naturais e Matemática
– Química, Licenciatura, do Câmpus Universitário de Sinop.
Art. 2°. São obrigações do aluno:
c. Participar de atividades de orientação sobre o estágio;
d. Observar sempre os regulamentos de estágio da Unidade Concedente;
e. Entregar o plano de atividades (aos professores responsáveis pelas
componentes e ao supervisor) junto com o respectivo Termo de
Compromisso;
f. Cumprir o plano de atividades estabelecido;
g. Enviar, em tempo hábil, os documentos solicitados pela Unidade Concedente;
h. Elaborar e apresentar os relatórios de atividades previstos no plano de estágio
para aprovação.
Capitulo V - Quanto a Organização Didática, Planejamento e Supervisão do
Estágio:
a. O planejamento do Estágio Supervisionado será feito pelos professores
supervisores de estágio do curso. Deverão constar no planejamento, os
elementos necessários para caracterizar o tipo de estágio, seus objetivos, sua
sistemática de ação e suas exigências regulamentares.
b. Entende-se por supervisão de estágios, a orientação, a avaliação e o
acompanhamento obrigatório das atividades de Estágio, visando à
consecução dos objetivos propostos, sendo exercida pelo professor
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supervisor, através de visitas periódicas ao campo de estágio e discussões dos
relatórios nos horários de atendimento individual.
c. Recomenda-se que uma turma de Estágio Supervisionado tenha entre 10 a 15
estagiários para viabilizar a orientação individual e o acompanhamento dos
mesmos, porém este número poderá variar de acordo com a disponibilidade
de docentes.
Capítulo VI - Quanto ao Campo de Estágio:
Art.1°. As instituições para campo de estágio deverão ser preferencialmente
da rede pública de ensino. Instituições de outros municípios da região poderão ser
constituídas em concedentes desde que exista um termo de compromisso celebrado entre
o curso e o município no qual fica localizada a instituição.
Art.2°. No processo de definição do campo de estágio deverão observar-se
alguns critérios básicos:
a. Que a instituição concedente possua infraestrutura didático-pedagógica,
física, administrativa e de pessoal adequadas ao bom desenvolvimento das
atividades de campo, além de assumir as propostas de trabalho dos estagiários
do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, como
ações integradas à sua estrutura e dinâmica de funcionamento;
b. Que, no turno em que o estagiário irá desenvolver suas atividades, exista pelo
menos um profissional da área para acompanhá-lo e supervisioná-lo em suas
ações;
c. Quando das atividades de estágio em andamento surgirem situações
extraordinárias, como greves ou paralisações na escola-campo, os projetos de
estágio poderão momentaneamente serem transformados em projetos de
acompanhamento e análise destas situações.
Capítulo VII – Quanto à Avaliação:

Art. 1°. As exigências mínimas para aprovação nas atividades de estágio
serão definidas pelo professor supervisor da respectiva componente de estágio,
comum acordo com o professor das componentes e em conformidade com o
estabelecido pela legislação vigente.
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Art. 2°. A reprovação em qualquer um dos componentes curriculares de
Estágio Supervisionado não possibilita ao aluno "revisão de provas" (atividades
desenvolvidas durante o estágio), dadas às especificidades das mesmas.

Capítulo VIII – O Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório:
Segundo o § 2º do artigo 2º da Lei nº 11.788/2008 o estágio curricular é não-obrigatório
quando realizado voluntariamente pelo aluno como busca de complementação da
formação profissional, acrescida à carga horária de integralização curricular regular e
obrigatória. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxíliotransporte, na hipótese de estágio não-obrigatório (art. 12, Lei 11.788/08). O estudante
em estágio não-obrigatório de nível superior receberá bolsa de estágio em valor estipulado
pela Orientação Normativa vigente e equivalente à carga horária de trinta horas semanais,
quando ocorrer no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.
No caso do estágio curricular não-obrigatório, caracterizado como elemento de formação
profissional, o Colegiado de Curso deverá analisar a proposta do aluno para julgar a sua
pertinência com relação à formação profissional, as condições do campo para sua
realização e as reais possibilidades de acompanhamento por parte do Colegiado de Curso.
O discente poderá realizar Estágio Curricular Não-Obrigatório a partir do primeiro
semestre do curso, desde que seja comunicado ao Colegiado do Curso.
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Anexo I: TCE estágio não obrigatório (UFMT CONCEDENTE)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO
(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a
seguir nomeadas:

SETOR CONCEDENTE
Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Câmpus:

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis
Neves”
Bairro: Boa Esperança

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78060-900

CNPJ: 33.004.540/0001-00
Setor:
Representada por:

Cargo:

Supervisor(a) do Estágio:

Cargo/setor:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra
CNPJ: 33.004.540/0001-00
Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis
Neves”
Bairro: Boa Esperança Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78060-900

Curso:
Coord. Estágios/Responsável:
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ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome:
Endereço:
Cidade:

Bairro:
UF:

Fone:

CEP:

e-mail:

Regularmente Matriculado: sim( ) não( )

Curso:

Semestre/ano do Curso:
RGA/Matrícula:
CPF:

RG:

Data Nascimento:___/___/___

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando
as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação
jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação
empregatícia.
CLÁUSULA 2ª - O estágio curricular NÃO OBRIGATÓRIO dos acadêmicos atende
ao Projeto Pedagógico do curso, conforme seu regulamento nos termos da Lei n.º
11.788/08.
CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas
para a realização do estágio:
a)
b)
c)
d)
e)

Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as ____:____;
Carga Horária semanal: ________;
Bolsa-Auxílio: R$_______________,
O PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em
caráter subsidiário e complementar com o Convênio Básico da Profissão ao qual
o curso refere constitui-se de:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________
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f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: __________________________
CLÁUSULA 4ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
A COORDENAÇÃO DO CURSO:
a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino
e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do curso;
b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;
d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da
atividade profissional e à contextualização curricular;
e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no
início do seu período letivo;
f) Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno;
CLÁUSULA 5ª - Cabe ao setor/UFMT CONCEDENTE:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional,
cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;
Garantir cobertura do Seguro Contra Acidentes Pessoais ao ESTAGIÁRIO,
na vigência do presente Termo, pela APÓLICE DE SEGURO ACIDENTES
PESSOAIS COLETIVO Nº
, EMPRESA
,
com vigência até / / ;
Concessão de auxílio transporte e recesso remunerado, no caso de estágio nãoobrigatório nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 11.788/2008;
Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo
ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a jornada de estágio
para garantir o bom desempenho do estudante;
Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis)
meses, relatório individual de atividades, devidamente assinado pelo
Supervisor de estágio, com vista obrigatória do estagiário;
Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação
de desempenho;
Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à instituição
de ensino para as devidas providências;
Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação
de estágio;
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i)
j)

k)

Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração
deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário,
para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de
estágio;
Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a
regularidade escolar, condição determinante para a realização do estágio.

CLÁUSULA 6ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
b) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
c) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações
Confidenciais,
sem
a
prévia
autorização
por
escrito
da
EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
d) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação
escolar, sempre que solicitado pelas partes;
e) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
f) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a
transferência do curso, trancamento da matrícula e alterações cadastrais gerais;
g) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por todas as partes;
h) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade mínima
de seis meses ou quando solicitado;
CLÁUSULA 7ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão
alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS;
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e diretrizes do
TERMO DE CONVÊNIO, do decorrente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
e do PLANO DE ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.
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________________________
EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE
(carimbo e assinatura)

________________________
INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso
(carimbo e assinatura)

________________________
ESTAGIÁRIO

________________________
PROFESSOR ORIENTADOR
DE ESTÁGIO

________________________
REPRESENTANTE LEGAL
(estudante menor)
RG:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO
(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a
seguir nomeadas:

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade:

Bairro:
UF:

CEP:

CNPJ:
Representada por:

Cargo:

Supervisor(a) do Estágio:

Cargo/setor:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra
CNPJ: 33.004.540/0001-00
Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis
Neves”
Bairro: Boa esperança

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78060-900

Instituto/Faculdade:
Coord. Estágios/Responsável:
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ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome:
Endereço:
Cidade:

Bairro:
UF:

Fone:

CEP:

e-mail:

Regularmente Matriculado: sim ( ) não( )

Curso:

Semestre/ano do Curso:
RGA/Matrícula:
CPF

RG:

Data Nascimento:___/___/___

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando
as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação
jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação
empregatícia.
CLÁUSULA 2ª - O estágio curricular NÃO OBRIGATÓRIO dos acadêmicos atende
ao Projeto Pedagógico do curso, conforme seu regulamento nos termos da Lei n.º
11.788/08.
CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas
para a realização do estágio:
a)
b)
c)
d)
e)

Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as ____:____;
Carga Horária semanal: ________;
Bolsa-Auxílio: R$_______________,
O PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em
caráter subsidiário e complementar com o Convênio Básico da Profissão ao qual
o curso refere constitui-se de:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
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f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: __________________________
CLÁUSULA 4ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
A COORDENAÇÃO DO CURSO:
a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do
ensino e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do curso;
b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;
d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da
atividade profissional e à contextualização curricular;
e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no
início do seu período letivo;
f) Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno;
CLÁUSULA 5ª - Cabe à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE:
a) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional,
cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;
b) Garantir ao ESTAGIÁRIO cobertura do Seguro Contra Acidentes Pessoais,
na vigência do presente Termo, pela APÓLICE nº ............. – (nome da
empresa de seguro), no caso de estágio não-obrigatório;
c) Concessão de auxílio transporte e recesso remunerado, no caso de estágio nãoobrigatório nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 11.788/2008;
d) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo
ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a jornada de estágio
para garantir o bom desempenho do estudante;
e) Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis)
meses, relatório individual de atividades, devidamente assinado pelo
Supervisor de estágio, com vista obrigatória do estagiário;
f)
Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação
de desempenho;
g) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à instituição
de ensino para as devidas providências;
h) Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação
de estágio;
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i)
j)

k)

Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração
deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário,
para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de
estágio;
Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a
regularidade escolar, condição determinante para a realização do estágio.

CLÁUSULA 6ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
b) Obedecer
às
normas
internas
da
EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE;
c) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações
Confidenciais,
sem
a
prévia
autorização
por
escrito
da
EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
d) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação
escolar, sempre que solicitado pelas partes;
e) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
f) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a
transferência do curso, trancamento da matrícula e alterações cadastrais gerais;
g) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por todas as partes;
h) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade
mínima de seis meses ou quando solicitado;
CLÁUSULA 7ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão
alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS;
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e diretrizes do
TERMO DE CONVÊNIO, do decorrente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
e do PLANO DE ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.
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________________________
EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE
(carimbo e assinatura)

__________________________
ESTAGIÁRIO

________________________
INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso
(carimbo e assinatura)

________________________
PROFESSOR ORIENTADOR
DE ESTÁGIO

________________________
REPRESENTANTE LEGAL
(estudante menor)
RG:
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a
seguir nomeadas:
SETOR CONCEDENTE/UFMT

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Campus:

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis
Neves”
Bairro: Boa Esperança

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78060-900

CNPJ: 33.004.540/0001-00
Setor:
Representada por:

Cargo:

Supervisor(a) do Estágio:

Cargo/setor:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra
CNPJ: 33.004.540/0001-00
Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis
Neves”
Bairro: Boa Esperança Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78060-900

Curso:
Coord. Estágios/Responsável:
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ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome:
Endereço:
Cidade:

Bairro:
UF:

Fone:

CEP:
e-mail:

Regularmente Matriculado: sim( ) não( ) Curso:
Semestre/ano do Curso:
RGA/Matrícula:
CPF:

RG:

Data Nascimento:___/__/___

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando
as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação
jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação
empregatícia.
CLÁUSULA 2ª - O estágio curricular OBRIGATÓRIO dos acadêmicos atende ao
Projeto Pedagógico do curso, conforme seu regulamento nos termos da Lei n.º 11.788/08.
CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas
para a realização do estágio:
a) Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
b) Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as
____:____;
c) Carga Horária semanal: ________;
d) Bolsa-Auxílio: R$__________, (a critério da Concedente, conforme Art. 12
da Lei 11.788 ).
e) O PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em
caráter subsidiário e complementar com o Convênio Básico da Profissão ao qual o curso
refere constitui-se de:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________
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f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: __________________________
CLÁUSULA 4ª – O Seguro de Acidentes Pessoais em favor do estagiário fica a cargo da
UFMT, na vigência do presente Termo, pela APÓLICE DE SEGURO ACIDENTES
PESSOAIS COLETIVO Nº
,
, com
vigência até / /
.
CLÁUSULA 5ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
A COORDENAÇÃO DO CURSO:
a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do
ensino e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do curso;
b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;
d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da
atividade profissional e à contextualização curricular;
e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no
início do seu período letivo;
f) Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno.
CLÁUSULA 6ª - Cabe ao setor/UFMT CONCEDENTE:
a) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional,
cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;
b) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo
ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a jornada de estágio
para garantir o bom desempenho do estudante;
c) Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis)
meses, relatório individual de atividades, devidamente assinado pelo
Supervisor de estágio, com vista obrigatória do estagiário;
d) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação
de desempenho;
e) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à Instituição
de Ensino para as devidas providências;
f)
Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação
de estágio;
g) Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração
deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
h) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário,
para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de
estágio;
i)
Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a
regularidade escolar, condição determinante para a realização do estágio.
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CLÁUSULA 7ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
b) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
c) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações
Confidenciais,
sem
a
prévia
autorização
por
escrito
da
EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
d) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação
escolar, sempre que solicitado pelas partes;
e) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
f) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a
transferência do curso, trancamento da matrícula e alterações cadastrais gerais;
g) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por todas as partes;
h) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade mínima
de seis meses ou quando solicitado.
CLÁUSULA 8ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão
alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e diretrizes do
TERMO DE CONVÊNIO, do decorrente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
e do PLANO DE ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.
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___________________________
EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE
(carimbo e assinatura)

___________________________
INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso
(carimbo e assinatura)

________________________
ESTAGIÁRIO

________________________
PROFESSOR ORIENTADOR
DE ESTÁGIO

________________________
REPRESENTANTE LEGAL
(estudante menor)
RG:
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Anexo IV: TCE estágio obrigatório (CONCEDENTE EXTERNO)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a seguir
nomeadas:

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade:

Bairro:
UF:

CEP:

CNPJ:
Representada por:

Cargo:

Supervisor(a) do Estágio:

Cargo/setor:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra
CNPJ: 33.004.540/0001-00
Endereço:Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis Neves”
Bairro: Boa esperança

Cidade: Cuiabá

F: MT

CEP: 78060-900

Instituto/Faculdade:
Coord. Estágios/Responsável:
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome:
Endereço:
Cidade:

Bairro:
UF:

Fone:

CEP:
e-mail:

Regularmente Matriculado: sim( ) não( ) Curso:
Semestre/ano do Curso
RGA/Matrícula:
CPF:

RG:

Data Nascimento:___/__/___

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação jurídica
especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação empregatícia.
CLÁUSULA 2ª - O estágio curricular OBRIGATÓRIO dos acadêmicos atende ao Projeto
Pedagógico do curso, conforme seu regulamento nos termos da Lei n.º 11.788/08.
CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a
realização do estágio:
a)
b)
c)
d)

Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as ____:____;
Carga Horária semanal: ________;
Bolsa de Estágio: R$__________, (a critério da Concedente, conforme Art.
12 da Lei 11.788 ).
e) O PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em caráter
subsidiário e complementar com o Convênio Básico da Profissão ao qual o curso refere
constitui-se de:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
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f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: __________________________
CLÁUSULA 4ª – O Seguro de Acidentes Pessoais em favor do estagiário fica a cargo da
UFMT, na vigência do presente Termo, pela APÓLICE DE SEGURO ACIDENTES
PESSOAIS COLETIVO Nº
,
, com
vigência até / /
.
CLÁUSULA 5ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
A COORDENAÇÃO DO CURSO:
a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da
aprendizagem, conforme proposta pedagógica do curso;
b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do educando;
d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular;
e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no início
do seu período letivo;
f)
Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno.
CLÁUSULA 6ª - Cabe à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE:
a) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de proporcionar ao
educando atividades de aprendizagem social, profissional, cultural e compatíveis
com o respectivo curso de formação;
b) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo ESTAGIÁRIO
ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a jornada de estágio para garantir o bom
desempenho do estudante;
c) Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses,
relatório individual de atividades, devidamente assinado pelo Supervisor de estágio,
com vista obrigatória do estagiário;
d) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com indicação
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
e) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à Instituição de
Ensino para as devidas providências;
f)
Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de
estágio;
g) Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração deste
termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
h) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para
orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de estágio;
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i)

Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a regularidade
escolar, condição determinante para a realização do estágio.

CLÁUSULA 7ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:
a) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
b) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
c) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações Confidenciais,
sem a prévia autorização por escrito da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
d) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar,
sempre que solicitado pelas partes;
e) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
f) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a
transferência do curso, trancamento da matrícula e alterações cadastrais gerais;
g) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por todas as partes;
h) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade mínima de seis
meses ou quando solicitado.
CLÁUSULA 8ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados
ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e diretrizes do TERMO DE
CONVÊNIO, do decorrente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO e do PLANO DE
ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.
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________________________
EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE
(carimbo e assinatura)

________________________
INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso
(carimbo e assinatura)

________________________
ESTAGIÁRIO

________________________
PROFESSOR ORIENTADOR
DE ESTÁGIO

________________________
REPRESENTANTE LEGAL
(estudante menor)
RG:
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APÊNDICE C – Regulamento das atividades teórico-práticas
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Grupo I: Atividades de iniciação à docência e pesquisa
•

Atividades de iniciação à docência e pesquisa, Iniciação Científica, Participação em
pesquisas e projetos institucionais, PET/PIBIC (remunerada ou não). Carga horária do
projeto (sendo computadas no máximo 90 horas).

•

Participação no Programa Institucional de Iniciação a Docência, PBID. Carga horária do
projeto (sendo computadas no máximo 90 horas).

•

Participação no Programa de Tutoria. Carga horária do projeto (sendo computadas no
máximo 90 horas).

•

Ensino em disciplina de graduação, Monitoria (remunerada ou não) - apresentação de
Atestado de participação / desempenho e/ou Relatório. 30 horas por disciplina (sendo
computadas no máximo 60 horas).

•

Atividades em Laboratório de Ensino ou pesquisa da UFMT ou em outra instituição com
autorização o colegiado, Monitoria (remunerada ou não). 30 horas por disciplina/ projeto
(no máximo 60 horas).

Requisito: Apresentação de Atestado de participação/ desempenho e/ ou Relatório.
Carga horária Máxima computada no Grupo I 120h
Grupo II: Seminários, cursos, conferências e outras atividades
•

Congresso, seminários, cursos, conferências e outras atividades. Evento ou Congresso na
área da educação ou da habilitação.

•

Organizador Coordenador. Requisito: apresentação de Certificado. 30 horas.

•

Organizador Colaborador. Requisito: apresentação de Certificado. 20 horas.

•

Apresentação de Certificado. Requisito: apresentação de Certificado. 15 horas.

•

Participação como Ouvinte. Requisito: apresentação de Certificado. 10 horas.

•

Disciplina Complementar (qualquer disciplina da UFMT que se caracterize como atividade
acadêmico-científico-cultural e não faça parte do currículo do curso).

Requisito: apresentação de Comprovante de aprovação na disciplina e aprovação do colegiado
de curso. Carga horária da disciplina (sendo computadas no máximo 90 horas).
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Curso de Educação Aberta e a Distância (que se caracterize como atividade acadêmicocientífico-cultural).
Requisito: Apresentação de Comprovante de aprovação na disciplina e aprovação do
colegiado. Carga horária do curso (sendo computadas no máximo 60 horas).
Atividade esporádica (Participação como ouvinte em palestra, conferência, seminário, semana
pedagógica, defesa de dissertação, defesa de doutorado).
Requisito: Apresentação de Certificado. 05 horas por atividade (sendo computado no máximo
30 horas).
Atividade esporádica (Participação como ouvinte em Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC).
Requisito: Apresentação de declaração. 02 horas por atividade (sendo computado no máximo
20 horas).
Atividade esporádica (Participação como ouvinte nas apresentações orais dos Seminários ou
Estágios).
Requisito: Apresentação de declaração. 02 horas por atividade diária (sendo computado no
máximo 20 horas).
Carga horária Máxima computada no Grupo II - 120 horas
Grupo III: Publicações.
•

Artigos publicados em revistas sem qualis e com ISSN na área da educação ou habilitação.
15 Horas/publicação.

•

Publicação em jornal ou revista de circulação regional ou nacional (texto que se caracterize
como atividade acadêmico-científico-cultural). 5 Horas/publicação. (máximo 30 horas).

•

Monografia não Curricular. (60 horas)

•

Trabalho completo com publicação em anais de eventos científicos. 15 horas.

•

Trabalho com publicação de resumo em anais de eventos científicos. 10 horas.

Requisito: Apresentação de cópia da publicação.
Participação em concursos, exposições e mostras.
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Requisito: Apresentação de Certificado (ou folder), relatório e aprovação do colegiado. 5 horas
por participação (máximo 30 horas).
Carga horária Máxima computada no Grupo III - 120 horas
Grupo IV: Vivência profissional complementar.
•

Participação em projetos sociais.

Requisito: Apresentação de Atestado de participação/ desempenho, relatório e aprovação do
Colegiado. 30 horas por projeto (máximo 60 horas).
Participação em Residência Pedagógica.
Requisito: Apresentação de Atestado de participação/ desempenho, relatório e aprovação do
Colegiado. 30 horas por projeto (máximo 90 horas).
Participação como membro discente de Colegiado ou Congregação.
Requisito: Apresentação de Atestado de participação/ desempenho, relatório e aprovação do
Colegiado. 30 horas por projeto (máximo 90 horas).
Carga horária Máxima computada no Grupo IV - 120 horas
Grupo V: Atividades de Extensão.
Tipo de participação:
•

Ministrante. 4 vezes a carga horária do Projeto.

•

Colaborador. 2 vezes a carga horária do Projeto.

•

Ouvinte. A carga horária do Projeto.

Requisito: Apresentação de Atestado de participação/ desempenho, relatório e aprovação do
Colegiado.
Carga horária Máxima computada no Grupo V – 120 horas.
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APÊNDICE D – Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Segundo Parecer CP/CNE 09/2001, para que a postura de investigação e a relação de autonomia
se concretizem, o professor necessita conhecer e saber usar determinados procedimentos de
pesquisa: levantamento de hipóteses, delimitação de problemas, registro de dados,
sistematização de informações, análise e comparação de dados, verificação etc.
O trabalho de conclusão de curso (TCC) é atividade prática curricular do Curso de Ciências
Naturais e Matemática – Química, licenciatura, constituindo-se em trabalho de natureza
monográfica, filosófica e científica, resultante de uma pesquisa, sob orientação de um professor
do Câmpus Universitário de Sinop ou orientação conjunta com professor de outra unidade da
UFMT, elaborado individualmente pelo formando no curso de Ciências Naturais e Matemática
– Química, licenciatura.
O TCC será a atividade de cada habilitação do Curso de Ciências Naturais – Química,
licenciatura e regulamentado conforme Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
aprovado pelo colegiado de curso.

1. Regimento do Trabalho de Conclusão do Curso
Art. 1º - O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é atividade prática curricular
do Curso de Ciências Naturais – Química, constituindo-se em trabalho de natureza
monográfica, filosófica e científica, resultante de uma pesquisa, sob orientação de um professor
do Instituto Ciências Naturais Humanas e Sociais (ICNHS) do Câmpus Universitário de Sinop
(CUS) ou orientação conjunta com professor de outra unidade da UFMT, elaborado
individualmente pelo formando no curso de Ciências Naturais e Matemática – Química.
Parágrafo único: O TCC é a atividade fim da Monografia podendo ser iniciado
desde que o aluno tenha cursado 60% da carga horária total do Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, , licenciatura, ou seja, ter acumulado 120 créditos em disciplinas
aprovadas.
Art.2º - O TCC do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química,
Licenciatura, têm como objetivos:
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I - Estimular a pesquisa em sala de aula pelo conhecimento-na-ação e reflexão-naação do professor em sua prática pedagógica.
II - Criar um espaço integrador institucional, na UFMT, para o fomento da pesquisa
educacional, formação inicial e permanente do professor de Ciências Naturais e Matemática.
III - Propiciar ao discente do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química,
licenciatura a elaboração de um trabalho escrito, individual, obrigatoriamente sob a
coordenação de um professor orientador, respeitando as normas técnicas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os princípios que caracterizam a pesquisa na área de
Ensino de Ciências Naturais e Matemática.
2. Modalidades do Trabalho de Conclusão de Curso

Art. 3º - O TCC do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química,
licenciatura deve tratar de temáticas pertinentes à Educação, Ensino de Ciências Naturais e
Ensino de Química, sob a forma de trabalho monográfico, obedecendo a uma das seguintes
modalidades:
•

Monografia que apresente o resultado final de pesquisa;

•

Artigo aceito para publicação em uma revista/periódico científico no CNPQ/CAPES
que apresente resultado final de pesquisa desenvolvida;

•

Relatório de ação-pedagógica ou projeto didático experimentado;

•

Produto educacional;

•

Outro tipo de trabalho escrito que demonstre o resultado do desenvolvimento de uma
pesquisa ou estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido e, que deve
ser obrigatoriamente relacionado com as especificidades do Curso de Ciências Naturais
e Matemática – Química.

3. Orientação do TCC

Art.4º - A orientação do TCC, entendida como processo de acompanhamento
didático-pedagógico, deve ser efetivada por docentes CUS.
Art.5º - O processo de orientação do TCC do Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química poderá ter um co-orientador, quando o assunto exigir subsídios de outras
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áreas, mediante o compromisso por escrito de observação deste Regimento e demais normas
definidas pelo Colegiado de Curso e/ou professor Supervisor de TCC.
Art.6º - As sessões de orientação do TCC do Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, licenciatura são de caráter individual, realizadas conforme cronograma
estabelecido pelo orientador e orientando quando completar 60% da carga horária do curso (ter
acumulado 120 créditos em disciplinas aprovadas).
Art.7 - Compete ao Orientador de TCC:
I - Assumir através da assinatura de uma carta de aceite, o compromisso de
orientação de acordo com os prazos estabelecidos pelo Supervisor de TCC.
II - Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo de elaboração
do TCC de seus orientandos;
III - Estabelecer o plano e cronograma do trabalho em conjunto com o orientando;
IV - Informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação
respectivos;
V - Presidir a banca examinadora do trabalho por ele orientado;
VI - Cumprir os prazos estipulados para o exercício de orientação;
VII - Comunicar ao orientado, problemas que exijam encaminhamento;
VIII - Acompanhar a revisão do TCC de seu orientando quando o mesmo for
considerado “EM REFORMULAÇÃO” pela banca examinadora.
Art.8 - Compete ao Orientando:
I - Escolher em comum acordo com o orientador a temática a ser trabalhada no
TCC, em consonância com os artigos 2º e 3º deste Regimento;
II - Cumprir o plano e o cronograma de trabalho elaborado em conjunto com
orientador, de acordo com as determinações deste Regimento;
III - Observar a data de entrega do TCC na Coordenação do Curso, conforme
cronograma do orientador;
207

IV - Comunicar ao Supervisor TCC toda e qualquer situação que possa
comprometer, de alguma forma, o processo de elaboração, bem como, a conclusão do trabalho;
V - Comparecer perante a banca examinadora, na data, hora e local estabelecido
para a realização da sessão de avaliação do TCC.
Art. 9 - O orientando deve cumprir o cronograma elaborado em conjunto com seu
orientador, enviando cópia do mesmo ao professor responsável pela disciplina para registro
junto à Coordenação de Ensino de Graduação, conforme formulário contido no Manual do
TCC.
Parágrafo Único - O cronograma deve conter:
a) As atividades a serem desenvolvidas, observadas as datas para Defesa Pública
e/ou apresentação do trabalho;
b) Apresentar uma justificativa do tema;
c) Assinatura do orientador e orientando.
Art. 10 - O orientador, com anuência do professor responsável pela disciplina e do
Colegiado de Curso, pode desligar-se da orientação do TCC quando o orientando não cumprir
o plano e cronograma de atividades acordadas.
Art. 11 - O orientando, com anuência do professor responsável pela disciplina e do
Colegiado de Curso, pode solicitar a substituição do orientador quando o mesmo não cumprir
o plano e cronograma de atividades acordadas, ou qualquer das suas atribuições estipuladas
neste Regimento.

5. Normatização do TCC

Art. 12 – A data da defesa do TCC fica compreendida entre o trigésimo e o
centésimo dia letivo do semestre, conforme Calendário Acadêmico fixado pelo CONSEPE.
Art. 13 – O prazo final para o agendamento da defesa do TCC será de 30 dias de
antecedência da data da defesa e 15 dias para entrega das 4 (quatro) cópias aos membros da
banca.
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Art. 14 - O TCC deve estar em conformidade com:
• As normas técnicas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT);
• Com o modelo de TCC elaborado e aprovado pelo Colegiado do curso.

6. Critérios e Metodologia de Avaliação
Art. 15 - A avaliação do TCC deve ser feita através da atribuição de conceitos, Zero
a Dez, conforme critérios estabelecidos nos Anexos I deste Regimento.
§ 1º - A nota final será atribuída ao TCC pela banca examinadora, nota esta que
será atribuída uma das menções: APROVADO, APROVADO COM RESSALVAS,
REPROVADO.
Art. 16- Os TCC com menção "REPROVADO" deverão ser reformulados e
submetidos à nova defesa.
Parágrafo Único - O professor orientador deve acompanhar a reformulação do
TCC de seu orientando.
Art. 17 - Atendidas as sugestões feitas pela banca examinadora, o orientando cujo
trabalho for aprovado, tem o prazo de dez dias para tomar as providências necessárias, e
entregar ao professor responsável pela disciplina a versão definitiva, gravado em formato PDF,
em 2 (dois) CDs, conforme normatização preconizada pela Biblioteca Regional da UFMT
Câmpus de Sinop.
Parágrafo único - Ao orientando que não entregar a versão definitiva do TCC no
prazo estipulado, não estará habilitado à colação de grau.
6.1 Das Bancas Examinadoras
Art. 18 - As Bancas Examinadoras do TCC deverão ser constituídas por três
membros titulares e um suplente, escolhidos em consenso entre orientando e orientador, tendo
como critério a afinidade com o tema, metodologia ou período, sendo o orientador o presidente
nato da banca examinadora.
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Parágrafo Único - Apenas um dos membros titulares poderá ser professor de
outra Unidade da UFMT ou professor ligado a outra instituição, desde que, nos dois casos sejam
observados os critérios estipulada no Art. 18.
Art. 19 – As sessões das Bancas Examinadoras têm caráter público e em
hipótese alguma o discente poderá fazer a defesa sem a presença do seu orientador.
§ 1º - O orientando tem 30 (trinta) minutos, para apresentação oral do
respectivo TCC, e durante a sessão deve responder à arguição da banca.
§ 2º - Cada membro dispõe de 20 (vinte) minutos para a arguição do discente
e encaminhamento de sugestões ao trabalho apresentado.
§ 3º - Fica resguardado à banca um limite de 30 (trinta) minutos, de caráter
privado, para atribuição da menção.
§ 4º - Ao final da sessão da banca examinadora, o seu presidente deve
preencher ata contendo a menção final atribuído ao trabalho.
Art. 20 – Esgotado o prazo de tolerância de 15 (quinze) minutos, ao
orientando que não comparecer à defesa marcada atribuir-se-á, para efeito do disposto no § 1º
do Artigo 15 deste Regimento, a menção REPROVADO.

7. Documentação:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS – ICNHS
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO

Sinop, ____de __________ de 20xx.

Eu, ______________________________________ SIAPE nº ______________, professor(a)
da Universidade Federal de Mato Grosso – Câmpus Universitário de Sinop UFMT/CUS,
comprometo-me

a

orientar

o

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso,

do(a)

acadêmico(a):____________________________________ RGA _________________ no
Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, Licenciatura.
Saliento estar ciente das obrigações associadas à função de orientador e comprometo-me,
também a comunicar qualquer alteração nesta decisão ao professor responsável pela disciplina
em tempo hábil para que providências cabíveis sejam tomadas.

_______________________________________
Prof. Dr. Orientador(a)

_______________________________________
Acadêmico(a)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS – ICNHS
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA

Solicitação de Composição de Banca Avaliadora

Sinop, xx de xxxxxxxxxxxxx de 20xx.

Segue, abaixo, a relação dos professores que participarão da banca avaliadora do Trabalho de
Conclusão de Curso do acadêmico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Declaro, que o
convite a estes professores, já foi efetuado e todos estão de pleno acordo em participar.

Membro Titular 1 (Orientador)

- Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx

Membro Titular 2

- Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membro Titular 3

- Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Suplente

- Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Atenciosamente,
______________________________________
Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS – ICNHS
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA

Encaminhamento de Defesa Pública

Sinop, xx de xxxx de 20xx.

Declaro para os devidos fins que o acadêmico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, regularmente
matriculado no curso de Ciências Naturais e Matemática – Química está apto a defender seu
Trabalho de Conclusão de Curso intitulado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no semestre
letivo 20xx/x. Para tanto, afirmo que o mesmo entregará os dois volumes digitais (CD) de seu
trabalho dentro dos prazos estipulados pela Coordenação de Curso (xx/xx/20xx).

Atenciosamente,

Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Orientador

Acadêmico
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS – ICNHS
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA

Sinop, ____ de _____________ de 20__.

Ata de Defesa Pública de Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, Licenciatura

Aos (dias por extenso) dias do mês de (mês por extenso) do ano de (ano por extenso), nas
dependências da Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus Universitário de Sinop – Mato
Grosso, o acadêmico CICLANO DE TAL Defendeu o Trabalho de Conclusão de Curso
intitulado “TITULO DO TRABALHO” orientado pelo(a) Prof.(a). Dr.(a). Fulano de Tal, que
contou ainda com a participação do(a) Prof.(a) Me(a)/Dr(a). Beltrano de tal e do(a) Prof.(a)
Me(a)/Dr(a). Zelano de tal como componentes da banca avaliadora, que foi presidida pelo(a)
Orientador(a). Após a apresentação do trabalho, a banca efetuou as ponderações que julgaram
necessárias. Ao final deste processo, o(a) acadêmico(a) foi considerado(a)
_____________________ com nota final ______. A nota concedida ao trabalho está vinculada
à correção dos pontos sugeridos pela banca avaliadora. Caso as mesmas não sejam atendidas, a
Coordenação do Curso poderá vetar este resultado e solicitar uma nova apresentação. O(a)
acadêmico(a) deverá entregar a versão final de teu texto devidamente corrigida até o dia ___ de
_____________ de 20__, de acordo com as normas previstas pelo Projeto Pedagógico do Curso
de Ciências Naturais e Matemática – Química, Licenciatura. Sem mais para o momento, eu
(nome do professor), professor responsável pela disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso,
redigi a presente ata a ser assinada por mim e pelos professores titulares da banca avaliadora.

__________________________________
Prof.(a). Dr.(a). Fulano de Tal
Presidente da Banca
_______________________________
Prof.(a). Me(a)/Dr(a). Beltrano de tal
Membro Titular

___________________________________
Prof.(a). Me(a)/Dr(a). Zelano de tal Membro
MembroTitular

______________________________
Prof.(a). Me(a)/Dr. professor responsável pela
componente Trabalho de Conclusão de Curso
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS – ICNHS
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins e efeitos legais que o(a) Prof.(a). Me(a)Dr.(a). FULANO DE
TAL orientou o Trabalho de Conclusão de Curso do acadêmico CICLANO DE TAL, no curso
de Ciências Naturais e Matemática – Química , da Universidade Federal de Mato Grosso,
Câmpus de Sinop, intitulado “TITULO DO TRABALHO” no semestre letivo 20xx/x.

Sinop, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 20xx.

______________________________
Prof.(a). Me(a)/Dr. professor responsável pela
componente Trabalho de Conclusão de Curso
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS – ICNHS
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - QUÍMICA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que o(a) Prof(a). Me(a)Dr.(a) Fulano de Tal
participou como membro efetivo da banca avaliadora do Trabalho de Conclusão de Curso do
acadêmico Ciclano de tal no curso de Ciências Naturais e Matemática – Química da
Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus de Sinop, intitulado “TITULO DO
TRABALHO” no semestre letivo de 20xx/x.

Sinop, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 20xx.

_____________________________________
Prof.(a). Me(a)/Dr. professor responsável pela
componente Trabalho de Conclusão de Curso
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS – ICNHS
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - QUÍMICA

Ficha de Avaliação de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso
de Ciências Naturais e Matemática – Química

Prezado(a) Prof.(a). Me/Dr. Fulano de tal
Pontue os quesitos abaixo, inserindo conceitos de zero a dez, apresentando uma média final. A
nota final do aluno será a média aritmética entre as notas apresentadas pelos três avaliadores.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 5,0.
Discente: CICLANO DE TAL.
Título do TCC: “TÍTULO DO TRABALHO”.
Avaliação discente:

(

) Domínio do conteúdo na apresentação oral

(

) Coesão e clareza de ideias

(

) Problematização e fundamentação teórica

(

) Relação entre objetivos, metodologia e conclusões

(

) Redação e respeitos às normas

(

) Média final

Prof.(a). Me/Dr. Fulano de tal
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Declaração do Orientador
Eu, Professor(a)______________________________________________________________,
na qualidade de orientador(a) do aluno (a)_________________________________________,
do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, Licenciatura, declaro para os devidos
fins que o trabalho intitulado_________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
RESPEITA TODOS OS DIREITOS AUTORAIS, estando isento de plágio, cópias ilegais
ou quaisquer ofensas aos direitos de outros autores, em conformidade com o que rege a Lei nº
9.610/98.
Além disso, declaro que o trabalho em questão passou por uma banca de avaliação, sendo
realizadas as devidas correções e, estando assim, apto a ser disponibilizado em texto integral,
na Biblioteca Digital da UFMT ou em qualquer outro sistema de automação e gestão de acervos,
utilizado pela Instituição, para consulta e acesso livre de modo on-line.

Cuiabá-MT,_________de__________________________de________.

___________________________________
Professor(a)/Orientador(a) da UFMT
(Assinatura e Carimbo)
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Termo de Autorização do Autor
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a UFMT, por meio da Biblioteca
Central, a disponibilizar, a partir desta data, na Biblioteca Digital de Trabalhos de Curso e Monografias
de Especialização (ou em qualquer outro sistema informatizado/on-line de gestão de acervos, utilizado
pela Instituição) o texto integral da obra abaixo citada, para fins de consulta, leitura, impressão e/ou
download, de acordo com a Lei nº 9.610/98, a título de divulgação da produção científica brasileira,
sem ressarcimento dos direitos autorais.
Declaro ainda estar ciente de que a mídia contendo o documento digital poderá ser descartada pela
Biblioteca Central da UFMT após a inclusão do trabalho na Biblioteca Digital de Trabalhos de Curso e
Monografias de Especialização da UFMT ou em outro sistema da Instituição.
1. Identificação do(a) Autor(a):
Nome:
RG:
CPF:
E-mail:
Telefone:
Tel. Celular:
* Em caso de trabalhos com autoria conjunta, como por exemplo, Trabalhos de Curso e Monografias de
Especialização elaboradas por mais de um aluno, cada autor deverá preencher um termo, assinalando no
campo específico que se trata de autoria conjunta.
2. Identificação da Monografia:
Categoria:
( ) Monografia de Graduação
( ) Monografia de Especialização
Autoria conjunta: ( ) Sim
( ) Não
Em caso de trabalho com autoria conjunta, listar os nomes dos demais autores:
Título:

Palavras-chave:
Departamento:
Curso:
Data de Apresentação/Defesa:
Orientador(a):
1. Tipo de Acesso ao Documento:

(

) Total

(

) Parcial*

Em caso de publicação parcial, especifique os capítulos a serem retidos:________________________.
*A restrição poderá ser mantida por até 01 (um) ano a partir da data de autorização da publicação, desde
que devidamente justificada. A extensão deste prazo requer justificativa junto à Biblioteca Central da
UFMT. O resumo e os metadados ficarão sempre disponibilizados.
OBS.: Havendo concordância com a publicação eletrônica, mesmo com restrições temporárias de
acesso, torna-se imprescindível o envio do Trabalho em formato digital (PDF) à Biblioteca Central da
UFMT, lembrando que esta Unidade não efetuará quaisquer alterações no conteúdo dos arquivos
recebidos.
Assinatura: _________________________________________.
Cuiabá-MT,_____de_______________________de_______.
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APÊNDICE E – Regulamento da prática como componente curricular
Art. 1º. A Prática de Ensino como Componente Curricular (PCC) obedece a Resolução do
CNE/CP 2, de 09 de junho de 2015, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica e da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Nela se afirma que a Prática como
Componente Curricular deverá estar presente desde o início do curso e permanecer durante toda
a formação.
Art. 2º. As Práticas definidas como componente curricular, devem ser tomadas como um
conjunto de atividades ligadas à formação profissional e voltadas para a compreensão de
práticas educacionais distintas e para diferentes aspectos das instituições de educação básica e
da atuação do profissional da educação. Elas serão desenvolvidas com ênfase nos
procedimentos de observação e reflexão, visando a atuação de forma contextualizada, com
registros das observações realizadas.
Da carga horária
Art.1°. o discente do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura terá,
como parte integrante de sua formação, 400 (quatrocentos) horas de Prática como Componente
Curricular. Esta carga horária será distribuída ao longo do curso, o que será sistematizado por
meio das disciplinas Seminário de Práticas Educativas (que se estendem do primeiro ao sexto
semestre) e Práticas de ensino de Química - presente do quinto ao oitavo semestre, conforme
quadro abaixo:
Semestre
I
II
III
IV
V
V
VI
VI
VII
VIII

Componentes Curriculares
Seminário de Práticas Educativas I
Seminário de Práticas Educativas II
Seminário de Práticas Educativas III
Seminário de Práticas Educativas IV
Prática de Ensino de Química I
Seminário de Práticas Educativas V
Prática de Ensino de Química II
Seminário de Práticas Educativas VI
Prática de Ensino de Química III
Prática de Ensino de Química IV
Total

Carga
horária
48
32
48
48
32
48
32
48
32
32
400h

Quadro: Distribuição por semestre das disciplinas que integram a Prática como Componente Curricular.
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Art. 2°. As referidas disciplinas buscarão desenvolver, ao longo do curso de formação de
professores, atividades teórico-práticas que articulem as atividades de formação específica e
pedagógica, assumindo, portanto, um caráter coletivo e interdisciplinar. Elas constituir-se-ão
num ambiente de produção e exposição de resultados, projetos de investigação, projetos de
ensino e desenvolvimento de materiais didáticos e de apoio ao ensino.
Art.3°. Caracterizam-se como uma atividade voltada para o desenvolvimento de uma postura
investigativa e reflexiva, da qual farão parte análises de estudos de caso, desenvolvimento de
projetos de investigação sobre a produção e divulgação do conhecimento, análise de modelos
de planejamento e execução de projetos pedagógicos, de planos de aula, de propostas
governamentais para a área de educação, de diretrizes curriculares, de livros e materiais
didáticos, etc.
Da execução
SEMINÁRIOS DE PRÁTICAS EDUCATIVAS
O Seminário de Práticas Educativas é uma componente curricular obrigatória na estrutura
global do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, Licenciatura. Essa componente
curricular terá uma carga horária total de 272 (duzentas e setenta duas) horas distribuída ao
longo dos seis primeiros semestres do curso, cujos objetivos e diretrizes são descritos a seguir:
Seminário de Prática Educativa I
Objetivo: Possibilitar ao ingressante no curso a experiência da prática investigativa e o
contato/diálogo com diferentes formas de produzir e socializar conhecimentos no contexto
local.
Diretriz: Inserir o aluno ingresso no ambiente da produção de conhecimento através da prática
investigativa e no diálogo com as diferentes formas de produzir e validar conhecimento na
região ou comunidades onde estamos inseridos. Espera-se os acadêmicos ao participarem
dessas experiências e debates desde o início do curso construam ao longo desse processo
habilidades e competência para identificar, reconhecer, respeitar e dialogar com diferentes
formas de produção e validação de conhecimentos além de reconhecer e produzir de
conhecimentos científicos, tomando-se por base situações contextualizadas.
Seminário de Prática Educativa II
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Objetivo: Conhecer e analisar propostas curriculares para o ensino de Ciências e Matemática,
textos didáticos e paradidáticos e materiais utilizados na prática educativa na região de Sinop
no ensino fundamental.
Diretriz: Possibilitar aos alunos do curso em formação inicial um primeiro contato, a análise,
discussão e reflexão sobre as propostas curriculares em vigência e/ou aquelas
adotadas/praticadas nas escolas da região, bem como conhecer e participar de movimentos
questionadores e/ou propositivos sobre currículo que estejam ocorrendo no momento, conhecer
e discutir projetos curriculares alternativos, desenvolver a prática da investigação, análise e
reflexão sobre materiais didáticos e paradidáticos utilizados ou em proposição para as escolas
da região.
Seminário de Prática Educativa III
Objetivos: Desenvolver e analisar experiências de contextualização e resolução de problemas
no ensino de Ciências e Matemática frente as diferentes concepções sobre o processo de ensinoaprendizagem;
Diretriz: Oportunizar aos alunos do curso experiências e análises sobre o processo de ensinoaprendizagem de Ciências e Matemática na perspectiva de resolução de problemas, bem como
o conhecimento de diferentes propostas em execução e as diferentes concepções de resolução
de problemas no processo de ensino-aprendizagem em situação escolar e de educação em
espaços não escolares, bem como na educação informal.
Seminário de Prática Educativa IV
Objetivo: Desenvolver e analisar experiências sobre a investigação como proposta pedagógica
para o ensino de Ciências e Matemática. Formulação e verificação de hipótese a partir de
situações criadas em laboratório e situações reais.
Diretriz: Favorecer aos alunos o conhecimento e análise de experiências que possuem a
investigação como proposta pedagógica para o ensino de ciências e matemática, bem como
fomentar a prática da formulação e verificação de hipóteses a partir de situações e experiências
nas escolas de educação básica da região.
Seminário de Prática Educativa V
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Objetivo: Preparar atividades, experimentos e sequências didáticas visando o desenvolvimento
de atividades de regência de ciências e matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
Diretriz: Favorecer aos alunos a experiência da pesquisa da própria prática como elemento
constitutivo da prática do professor reflexivo, favorecer o conhecimento e análise de
experiências que possuem a investigação como proposta pedagógica para o ensino de ciências
e matemática, bem como fomentar a prática da formulação e verificação de hipóteses a partir
de situações reais do ambiente da prática educativa formal.
Seminário de Prática Educativa IV
Objetivo: Preparar atividades, experimentos e sequências didáticas visando o desenvolvimento
de atividades de regência de ciências e matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
Diretriz: Favorecer aos alunos a experiência da pesquisa da própria prática como elemento
constitutivo da prática do professor reflexivo, favorecer o conhecimento e análise de
experiências que possuem como a investigação como proposta pedagógica para o ensino de
ciências e matemática, bem como fomentar a prática da formulação e verificação de hipóteses
a partir de situações reais do ambiente da prática educativa formal.
Da Avaliação em Seminário de Práticas Educativas
Art.1°. Na disciplina Seminário de Práticas Educativas, os discentes serão orientados pelo
professor da disciplina no desenvolvimento de projetos (sejam pesquisas, palestras, materiais
didáticos, minicursos, etc.) conforme temática presente na ementa de cada semestre.
Art.2°. O professor da disciplina deverá não apenas orientar os discentes mas avaliá-los de
forma continuada durante o semestre. Ao final do semestre, o docente da disciplina atribuirá
uma nota a cada discente (os critérios de avaliação que comporão esta nota deve ser
devidamente explicitada no plano de ensino da disciplina, e colocada à disposição dos alunos
na plataforma virtual de aprendizagem (AVA) no início do semestre). Esta nota atribuída pelo
docente da disciplina constituirá 50% da nota final do aluno.
Art.3°. Ao final da disciplina, os discentes deverão apresentar seus projetos (resultados de
pesquisas/minicursos/materiais didáticos, etc.) à comunidade acadêmica (composta pelos
demais alunos do curso de licenciatura e docentes). Os docentes pertencentes ao rol de docentes
do curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura formarão comissões
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compostas por no mínimo dois (2) professores para avaliar a apresentação dos projetos
elaborados pelos discentes. A nota atribuída ao discente por esta comissão constituirá os 50%
restantes da nota final do aluno.
Art. 4°. Já no início de cada semestre letivo o colegiado do curso deverá escolher as datas das
apresentações da disciplina Seminário de Práticas Educativas, tornando-as parte do calendário
do curso, de modo a permitir que os alunos e professores do curso de licenciatura efetuem seus
planejamentos semestrais reservando essas datas para as apresentações dos projetos.
PRÁTICAS DE ENSINO DE QUÍMICA
As disciplinas de Práticas de Ensino de Química constituem um ambiente para a reflexão sobre
a prática docente e para a execução de projetos ligados ao ensino. Estas disciplinas são mais
específicas para o ensino de Química, contrapondo as disciplinas de Seminário de Práticas
Educativas, de modo que devem enfatizar aspectos práticos do ensino de Química.
Em virtude disso, por exemplo, nestas disciplinas os discentes devem aprender a utilizar
didaticamente recursos tecnológicos comunicacionais cada vez mais acessíveis (associados às
Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC’s) para implementar suas aulas e enriquecer
a abordagem de conteúdos de Química.
Também em virtude dessa característica específica, as reflexões sobre a prática educativa nestas
disciplinas devem relacionar-se com as práticas (experimentos ou posturas) adotadas no
decorrer da história destas ciências, razão pela qual estas disciplinas devem ser ministradas
paralelamente com as de História da Química. As reflexões sobre o ensino das teorias científicas
devem conversar com as características sócio-históricas que deram origem a essas teorias.
Por fim, a avaliação dos projetos desenvolvidos nas disciplinas de Prática de Ensino de Química
ficará à cargo do professor da disciplina, que deverá explicitar (no início do semestre, no plano
de ensino da disciplina, disponibilizado aos alunos por meio da plataforma virtual de
aprendizagem (AVA) os critérios de avaliação que resultarão na nota final da disciplina.
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APÊNDICE F – Protocolo de segurança da aula de campo
Considerando a Resolução CONSEPE nº 117/2014 quanto à existência do protocolo de
segurança como condição indispensável para autorização da prática de aula de campo,
conforme parágrafo único do art. 12 desta Resolução, considerando que o protocolo deve ser
aprovado pelo colegiado de curso e homologado pela congregação, considerando que o
protocolo de segurança é específico de cada área à programação da aula de campo,
consideramos que os protocolos podem ser formalizados pela especificidade das áreas a serem
realizadas as aulas de campo. Citamos como exemplo a especificidade de uma visita a uma
indústria química ou a uma reserva biológica, para as quais as condições de segurança deverão
constar do protocolo, previamente homologados pelo colegiado e congregação.
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APÊNDICE G - Regulamento dos laboratórios: acesso e uso
O Instituto de Ciência Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) da UFMT Câmpus de Sinop tem
um Regimento Geral dos Laboratórios, conforme segue:

Universidade Federal de Mato Grosso
Câmpus Universitário de Sinop
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais

REGIMENTO GERAL DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º. Os laboratórios e oficinas sob gestão do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e
Sociais, são espaços acadêmicos destinados às atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e
extensão e têm por finalidade contribuir para o desenvolvimento de aprendizagem, do
conhecimento científico e da divulgação científico-cultural.
Parágrafo único. Os laboratórios e oficinas didáticos são prioritariamente destinados às
atividades de ensino.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º. Os laboratórios geridos pelo Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais
compreendem:
I

– Laboratório de Física;

II

– Laboratório de Matemática; III – Laboratório de Química;

IV

– Laboratório de Microscopia Geral;

V

– Laboratórios de Ensino de Informática; VI – Oficina de Física;
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VII

– Acervo Biológico da Amazônia Meridional (ABAM);

VIII

– Laboratórios Integrados de Pesquisa em Ciências Químicas (LIPeQ);

IX

– Laboratório de Ensino de Ciências.

Parágrafo único. Todas as referências a laboratórios e/ou oficinas constantes neste Regimento
são relativas aos incisos I a IX deste artigo.
Art. 3º. São considerados usuários dos laboratórios e oficinas:
I

– Docentes: professores(as) do quadro de servidores ativos do Câmpus Universitário de

Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso;
II

– Técnicos de Laboratório: técnicos(as) do quadro de servidores ativos do Câmpus

Universitário de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso;
III

– Discentes: estudantes devidamente matriculados nos cursos oferecidos pelo Câmpus

Universitário de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso, no semestre corrente. Os
discentes poderão segundo as seguintes atribuições:
a – Estudantes: quando participam das atividades de laboratório e/ou de oficina durante o
horário de atividades de ensino desenvolvidas por um docente em disciplina da matriz
curricular;
b – Monitores(as): quando participam de atividades de monitoria devidamente registradas na
Pró- reitoria de Ensino de Graduação, PROEG;
c – Bolsistas: quando participam de atividades de pesquisa devidamente registradas na Próreitoria de Pesquisa, PROPeq, e/ou atividades de extensão devidamente registradas na Próreitoria de Cultura, Extensão e Vivência, PROCEV, e/ou atividades de ensino devidamente
registradas no Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, ICNHS.
IV

– Convidados(as): demais membros da comunidade acadêmica e/ou em geral;

CAPÍTULO III
DA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

SEÇÃO I
DO USO

Art. 4º. Os laboratórios e oficinas são de uso coletivo.
Art. 5º. É prioritária a utilização dos laboratórios e oficinas didáticos para o desenvolvimento
das aulas das disciplinas, bem como o seu preparo, para as quais os foram projetados.
§ 1º. As aulas deverão ser agendadas, pelos Coordenadores de Curso, no início do semestre
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letivo, através de solicitação por escrito encaminhada à direção do Instituto de Ciências
Naturais, Humanas e Sociais.
§ 2º. Todas as aulas com carga horária prática prevista no Projeto Pedagógico de Curso gozam
do mesmo nível de importância e prioridade independentemente da disciplina, curso ou docente.
§ 3º. Possíveis problemas com horários relativos a utilização dos laboratórios e/ou oficinas
devem ser resolvidos inicialmente entre os Coordenadores dos respectivos cursos e,
posteriormente e se necessário, pela Direção do Instituto.
§ 4º. Eventualmente os laboratórios e oficinas didáticos poderão ser utilizados, através de
autorização por escrito da Direção, nas seguintes situações e ordem de prioridade:
I

- Disciplinas cujos laboratórios e/ou oficinas estejam previstos ou em fase de construção

no projeto do Câmpus Universitário de Sinop, poderão utilizar o espaço de outros laboratórios
e/ou oficinas, caso haja disponibilidade de horário e similaridade de atividades;
II

- Disciplinas sem carga horária prática prevista no Projeto Pedagógico de Curso e que

necessitem realizar algum(a) experimento (demonstração);
III

– Monitorias;

IV

– Projetos de Pesquisa e/ou Extensão e/ou Ensino que possam ser realizadas nos horários

disponíveis dos laboratórios e oficinas e cujos espaços físicos destinados a suas realizações não
interfiram nas demais atividades desenvolvidas nestes ambientes.
§ 5º. Ao final de toda e qualquer atividade acadêmica desenvolvida nos laboratórios e oficinas
didáticos, deverá ser devidamente preenchido e assinado o Controle de Uso do
Laboratório/Oficina.
Art. 6º. Os materiais necessários para o desenvolvimento das aulas de disciplinas ministradas
em laboratório e/ou oficina deste Instituto, deverão ser solicitados ao(à) respectivo(a)
Técnico(a) de Laboratório com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas no caso de
materiais existentes no Câmpus Universitário de Sinop, utilizando-se formulário próprio.
Parágrafo único. Caso haja a necessidade de aquisição de material, a solicitação deverá ser
feita no mínimo com 15 (quinze) dias de antecedência para materiais que possam ser adquiridos
no município de Sinop e no mínimo com 06 (seis) meses de antecedência para materiais que
necessitem ser adquiridos através de Pregão Eletrônico.
I

– A aquisição de materiais de consumo e/ou permanentes estará sujeita à disponibilidade

orçamentária do Instituto e/ou Câmpus;
II

– No caso da impossibilidade de compra ou disponibilização de material, caberá ao

docente, após ser comunicado pelo(a) Técnico(a) de Laboratório, verificar a possibilidade de
substituição da aula em que o respectivo material seria utilizado.
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Art. 7°. É dever de todos os usuários comunicar ao responsável pelo laboratório ou à Direção
do Instituto, através de formulário próprio, equipamento(s) que não esteja(m) funcionando
corretamente.
Art. 8°. É expressamente proibida a saída de materiais de consumo e/ou equipamentos dos
laboratórios didáticos ou de pesquisa sem a devida autorização, por escrito, da Direção do
Instituto.

SEÇÃO II
DA MANUTENÇÃO

Art. 9º. As previsões anuais de consumo dos laboratórios e/ou oficinas deverão ser
encaminhadas à Direção do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, até o dia 15 de
outubro do corrente ano.
Art. 10. A manutenção de equipamentos deverá ser solicitada e/ou realizada pelos(as)
Técnicos(as) de Laboratório.

Parágrafo único. O equipamento deverá ser embalado e enviado à Cuiabá, com solicitação de
manutenção encaminhada à secretaria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais,
com cópia desta encaminhada aos responsáveis pelo Setor de Patrimônio do Câmpus
Universitário de Sinop.

SEÇÃO III
DA COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Art. 11. Os(as) docentes usuários(as) dos laboratórios de ensino e de pesquisa deverão,
mediante consulta aos pares, indicar à Direção do Instituto representantes para a constituição
de comissão para elaborar Plano de Coleta e Tratamento dos Laboratórios Didáticos e de
Pesquisa do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais.
§ 1º. A Comissão terá prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de publicação da
portaria de constituição da mesma, para apresentar à Direção, o Plano de Coleta e Tratamento
dos laboratórios do Instituto.
§ 2º. O plano referido no caput deste artigo deverá ser homologado pela Congregação do
Instituto.
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CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 12. É dever e responsabilidade de todos(as) respeitar e ser cordial com todos os membros
da comunidade universitária atuante nos laboratórios e/ou oficinas deste Instituto.
Art. 13. É dever e responsabilidade de todos(as) desligar devidamente lâmpadas e aparelhos
eletro- eletrônicos que não estiverem em uso, durante e ao final das atividades acadêmicas.
Art. 14. São responsabilidades dos Docentes usuários dos laboratórios e/ou oficinas deste
Instituto:
I

– Encaminhar ao(à) Técnico(a) de Laboratório as solicitações de materiais a serem

utilizados durante as atividades de laboratório e/ou oficina conforme o Art. 6º deste Regimento
e formulário próprio.
II

– Supervisionar e orientar os Estudantes, antes do término das atividades experimentais,

a procederem à organização e limpeza de todos os materiais e instalações utilizados.
Parágrafo único. O tempo necessário para realizar os procedimentos de organização e limpeza
deverão ser previstos pelos docentes.
III

– Assinar a planilha de Controle de Uso de Laboratório/Oficina;

IV

– Auxiliar a Instituição no processo de capacitação dos(as) Técnicos(as) de Laboratório

lotados neste Instituto.
V

– Encaminhar ao(à) Técnico(a) de Laboratório, até o dia 30 de setembro de cada ano, a

relação de materiais e equipamentos, com previsão de consumo anual, para efeitos de reposição.
VI

– Verificar se os equipamentos estão funcionando adequadamente e caso contrário,

encaminhar ao supervisor do laboratório a indicação do equipamento em questão.
Art. 15. São responsabilidades dos(as) Técnicos(as) de laboratórios lotados neste Instituto:
I

– Atender às necessidades das aulas ministradas no(s) laboratório(s) e/ou oficina(s) a

que forem designados(as) pela Direção.
§ 1º. Alterações na designação de trabalho em laboratório(s) e/ou oficina(s) poderão ser
realizadas a critério da Direção.
§ 2º. Permanecer no laboratório e/ou oficina assessorando quando necessário os Docentes nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão, conforme atribuições indicadas em Edital de
Concurso Público.
II

– Preparar o laboratório e/ou oficina de acordo com a solicitação do Docente, antes do

início das aulas.
Parágrafo único. Os materiais devem ser separados por grupo de trabalho ou por bancada,
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conforme orientações do professor no formulário de Solicitação de Materiais para Aula Prática.
III

– Auxiliar os Docentes na supervisão e orientação dos Estudantes durante o

procedimento de organização e limpeza dos materiais e instalações utilizados durante as
atividades experimentais.
IV

– Proceder ao preenchimento da planilha de Controle de Uso do Laboratório/Oficina ao

final de cada período de atividades experimentais e encaminhar ao final de cada mês à Direção
a respectiva planilha.
V

– Após o término das atividades de ensino, o(a) Técnico de Laboratório deverá organizar

o ambiente, desocupando as bancadas de trabalho e guardando equipamentos e materiais
utilizados.
Parágrafo único. Aparelhos eletro-eletrônicos deverão ser devidamente desligados da rede
elétrica.
VI

– O controle e reposição do estoque de materiais são de responsabilidade do(a)

Técnico(a) de Laboratório, que deverá providenciar a aquisição dos mesmos antes do seu
término, conforme o Art. 6º deste Regimento.
VII

– Encaminhar à Direção, em formato de Termo de Referência, a relação de materiais e

equipamentos, com previsão de consumo anual, para efeitos de reposição, conforme o Art. 7º
deste Regimento.
VIII

– Verificar se os equipamentos estão funcionando adequadamente e caso contrário,

encaminhar ao supervisor do laboratório a indicação do equipamento em questão.
§ 1º. A indicação dos equipamentos que não estejam funcionando adequadamente deverá ser
encaminhada à Direção do Instituto mensalmente.
§ 2º. Cabe ao(à) Técnico(a) de Laboratório proceder ao recebimento, conferência e guarda dos
materiais adquiridos para o laboratório e/ou oficina a que está designado.
Art. 16. São responsabilidades dos(as) Discentes usuários(as) de laboratórios lotados neste
Instituto: I – Conhecer e cumprir as normas de segurança e de uso dos laboratórios;
II

– Avisar o(a) docente responsável pela atividade acadêmica que estiver desempenhando

sobre equipamentos que não estejam funcionando corretamente;
III

– Zelar pelo ambiente e equipamentos dos laboratórios.
CAPÍTULO IV
DAS ESPECIFICIDADES

SEÇÃO I
DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA
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Art. 17. Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas no laboratório de química.
Art. 18. O laboratório de Química é composto por duas salas denominadas, respectivamente,
de Química Geral e Analítica e Química Orgânica e Bioquímica, nas quais serão desenvolvidas,
preferencialmente, atividades relacionadas às sub-áreas da Química que constam em sua
denominação.
Parágrafo único. Sendo o Laboratório de Química único, não haverá divisão formal entre
os(as) técnicos deste laboratório.
Art. 19. Soluções ou produtos de reação deverão ser armazenados em frascos apropriados,
devidamente rotulados.
§ 1º. É proibido armazenar soluções alcalinas em frascos de vidro.
§ 2º. É proibido armazenar soluções, resíduos ou produtos de reações, restos de aula prática em
instrumentos de vidro como béquer, erlenmeyer, balão volumétrico e outros que existam em
pequenas quantidades, permitindo assim o uso dos mesmos por todos os demais usuários.

SEÇÃO II
DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE INFORMÁTICA

Art. 20. Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas nos laboratórios de ensino de
informática.
Art. 21. Os equipamentos só poderão ser utilizados para fins acadêmicos (ensino, pesquisa e
extensão).
Art. 22. A instalação de programas (softwares) só será realizada pelo supervisor do laboratório,
mediante solicitação por escrito em formulário próprio.
Art. 23. É dever de todos os usuários, desligar corretamente todos os equipamentos
(computadores, monitores, estabilizadores, etc) ao sair.
Art. 24. A responsabilidade da boa utilização dos equipamentos é do(a) docente ou técnico
responsável, presente no laboratório.
Art. 25. O agendamento de atividades nos laboratórios de ensino de informática deverá ser
realizado no prazo mínimo de sete (07) dias e no máximo de quinze (15) dias a contar da data
de realização de tais atividades.

Parágrafo único. As atividades semestrais deverão ser indicadas no final do semestre letivo
anterior ao desenvolvimento das mesmas.
232

SEÇÃO III
DO LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA GERAL

Art. 26. Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas no laboratório de microscopia geral.
Art. 27. A manutenção dos equipamentos deverá ser realizada periodicamente,
preferencialmente semanalmente, tal como a limpeza das lentes dos microscópios e lupas.
Art. 28. É função dos técnicos de laboratório auxiliar e/ou realizar a coleta de material (vegetal,
animal, fungos ou outros) para as aulas práticas desenvolvidas nos laboratórios.
§ 1º. É responsabilidade dos(as) docentes que desenvolvem atividades no laboratório de
microscopia geral, capacitar os(as) técnicos de laboratório em relação à coleta de material.
§ 2º. Os horários de coleta deverão ser informados à Direção, por escrito, e serão contabilizados
como jornada de trabalho dos(as) técnicos de laboratório.
§ 3º. A requisição de veículo para coleta de material deverá seguir os mesmos procedimentos
realizados pelas demais atividades acadêmicas que se utilizam deste processo.

SEÇÃO IV
DOS LABORATÓRIOS E ESPAÇOS DE PESQUISA

Art. 29. Os(As) docentes pesquisadores(as) usuários(as) dos laboratórios e demais espaços de
pesquisa do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, deverão se mobilizar para
encaminhar, por escrito e em formulário próprio quando necessário, as solicitações de compra
e manutenção dos materiais e equipamentos dos laboratórios, de modo semelhante ao disposto
no Art. 6° deste regimento.
Parágrafo único. A compra ou manutenção de materiais e equipamentos estará sujeita à
disponibilidade orçamentária do Instituto e às leis vigentes.
Art. 30. Os laboratórios e demais espaços de pesquisa que necessitarem, por questões legais e
burocráticas, de regimento próprio, o mesmo deverá ser encaminhado, pelos(as) docentes
pesquisadores(as) usuários(as) dos espaços, à Congregação para aprovação e demais
providências.
Parágrafo único. O regimento específico não deverá estar em desacordo com este Regimento.

CAPÍTULO V
DA VIGÊNCIA
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Art. 31. Este Regimento entrará em vigor na data de sua homologação.
Art. 32. Casos omissos serão resolvidos pela Congregação do Instituto de Ciências Naturais,
Humanas e Sociais.
Parágrafo único. A Direção poderá, em caráter de urgência, resolver casos omissos, sendo que
a decisão deverá ser homologada posteriormente pela Congregação.

ANEXOS
•

REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE LABORATÓRIO/OFICINA.

•

CONTROLE DE USO DE LABORATÓRIO/OFICINA.

•

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS PARA AULA PRÁTICA.
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REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE LABORATÓRIO/OFICINA - Via ICNHS
(

) Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais – ICAA

Protocolo

( X ) Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais - ICNHS
(

) Instituto de Ciências da Saúde – ICS

Recebi em ___/___/___
Servidor:

Laboratório/Oficina:
Requerente:
Motivo:
Mês:

Data (s):

Horário:

Formulário de Solicitação de
Material Preenchido:
( ) Sim
( ) Não

Alunos:
Data:

Assinatura Requerente:
Parecer: (

) Liberado (

) Não liberado

Data: ___/___/___
Assinatura Concedente:

REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE LABORATÓRIO/OFICINA - Via Docente
(

) Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais – ICAA

Protocolo

( X ) Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais - ICNHS
(

) Instituto de Ciências da Saúde – ICS

Recebi em ___/___/___
Servidor:

Laboratório/Oficina:
Requerente:
Motivo:
Mês:

Data (s):

Horário:

Formulário de Solicitação de
Material Preenchido:
( ) Sim
( ) Não

Alunos:
Data:

Assinatura Requerente:
Parecer: (

) Liberado (

) Não liberado

Data: ___/___/___
Assinatura Concedente:
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Universidade Federal de Mato Grosso
Câmpus Universitário de Sinop
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais
CONTROLE DE USO DE LABORATÓRIO/OFICINA
Laboratório/Oficina:

Data:

/

fl.:

/

Horário:

:

às

:

Docente/Técnico/Discente:
( ) Disciplina
Data:

/

( ) Monitoria

/

Horário:

( ) Projeto
:

às

( ) Outros

:

Docente/Técnico/Discente:
( ) Disciplina
Data:

/

( ) Monitoria

/

Horário:

( ) Projeto
:

às

( ) Outros

:

Docente/Técnico/Discente:
( ) Disciplina
Data:

/

( ) Monitoria

/

Horário:

( ) Projeto
:

às

( ) Outros

:

Docente/Técnico/Discente:
( ) Disciplina
Data:

/

( ) Monitoria

/

Horário:

( ) Projeto
:

às

( ) Outros

:

Docente/Técnico/Discente:
( ) Disciplina
Data:

/

( ) Monitoria

/

Horário:

( ) Projeto
:

às

( ) Outros

:

Docente/Técnico/Discente:
( ) Disciplina
Data:

/

( ) Monitoria

/

Horário:

( ) Projeto
:

às

( ) Outros

:

Docente/Técnico/Discente:
( ) Disciplina

( ) Monitoria

( ) Projeto

( ) Outros
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
Formulário de Solicitação de Material para Aula Prática
Professor_________________________________________________________________________
Disciplina/Curso___________________________________________________________________
Assunto da aula____________________________________________________________________
Data da Requisição_____/_____/______
Data da Aula_____/_____/______
Quant.

fl._____de_____
Descrição
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APÊNDICE H – Ações de acessibilidade e inclusão na UFMT
A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2016), também chamada Estatuto da Pessoa com
Deficiência, é representativa do processo de luta pela cidadania desse segmento social, expresso
na ampliação do conceito de pessoa com deficiência, como previsto no Artigo 2º: “[...] aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Uma perspectiva conceitual
onde a deficiência deixa de ser atributo dos sujeitos, mas decorrente da ausência de
acessibilidade que o Estado e a sociedade oferecem.
Tal lei é imperativa quanto ao papel das Universidades brasileiras em assegurar aos estudantes
com deficiência o atendimento educacional especializado nesse nível de ensino. Na UFMT sua
aplicabilidade do ponto de vista da inserção no processo seletivo se efetivará em 2018.
Das Disposições Preliminares
Art.1°. A UFMT partilha do pressuposto de que em ambientes educacionais inclusão e
acessibilidade devem ser objetos de política e programas de trabalho organizados com a
finalidade de contribuir com a redução da desigualdade. A Universidade deve ser espaço
institucional que proporcione ambiente e ambiência de aprendizagem segura, includentes, com
infraestrutura, sistemas e equipamentos adequados, e relações pedagógicas sensíveis às
diferenças, tornando-a verdadeiramente democrática, portanto na contramão dos processos
sociais excludentes e da privatização do conhecimento.
Art.2°. Atender a demanda educacional inclusiva brasileira no ensino superior, um sério desafio
que as Universidades enfrentam em âmbito nacional, tendo que cumprir a inserção. Sabe-se,
contudo, que não basta apenas inserir esse público e continuar desenvolvendo as práticas
docentes olhando unicamente à generalidade. No momento em que se afirma que a educação é
um direito de todos, é importante entender que ela está intrínseca à aceitação das diferenças e
na valorização do indivíduo, autônoma dos fatores físicos e psíquicos. Com esse pressuposto o
termo inclusão, contempla uma perspectiva em que todos tenham os mesmos direitos e deveres,
de forma que se construa um universo que favoreça o crescimento, valorizando as diferenças e
o potencial de todos.
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Art.3°. A Universidade Federal de Mato Grosso vem desenvolvendo uma Política Institucional
que se compromete em incluir mudanças em suas concepções administrativas e pedagógicas e
repensar as práticas de ensino, visando entender as dificuldades de sua comunidade (servidores
e alunos) em sua especificidade e diversidade.
Art.4°. Na Universidade Federal de Mato Grosso a normativa que acompanha toda a
movimentação nacional para tornar a Universidade mais democrática se expressa na Resolução
nº 131 de 30 de outubro de 2017, aprovada pelo CONSEPE é a mais atual normativa na UFMT
que prevê a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Mas seu escopo é amplo e
abarcam as legislações das cotas, assim como as Políticas de Ações Afirmativas em
desenvolvimento pela Universidade Federal de Mato Grosso, o Programa de Inclusão Indígena
(PROIND) e o Programa de Inclusão Quilombola (PROINQ), respectivamente normatizados
pela Resolução CONSEPE nº 82, de 12/09/2007 e Resolução CONSEPE nº 101 de 26/09/2016.
Das Realizações
Diante deste contexto, diversas ações têm sido realizadas no âmbito administrativo e
acadêmico.
Ações de capacitação: objetivando preparar e conscientizar os servidores e a comunidade
acadêmica sobre a importância de se derrubar as barreiras pedagógicas e atitudinais, e também
a falta de informações básicas e necessárias que possam proporcionar a dificuldade de atuação
dos servidores para atender as pessoas com deficiência, bem como eliminar toda e qualquer
forma de preconceitos, sempre buscando compreender as dificuldades dos docentes, intérpretes
e servidores que tenham contato com alunos com deficiência, buscando atender aos seus direitos
e às suas necessidades. Adotamos as seguintes ações:
● Envio de servidores para visita técnica a UFRJ – Fórum Permanente e ao Núcleo de
Inclusão e acessibilidade da UFRJ e ao laboratório de tecnologia assistiva para alunos
da UFRJ a fim de conhecer as ferramentas e as políticas ali implantadas sobre
acessibilidade e inclusão;
● Capacitação de libras básico 1 - atendimento ao surdo - modalidade de ensino a
distância;
● Realização do 1º Encontro dos tradutores intérpretes de libras, que foi aberto a toda
comunidade acadêmica, tanto interna e externa, obtendo 250 participantes, sendo 40
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alunos surdos e 22 intérpretes capacitados. Todo evento foi feito em libras e participação
de 10 estados, tendo submissão de materiais apresentados;
● Adaptação das atividades de capacitação da UFMT para servidores PcDs;
● Projeto de capacitação para conscientização da acessibilidade e Inclusão da pessoa
com deficiência, ministrado por um servidor da UFMT com deficiência visual;
● Realização do 1º Fórum de Inclusão e Acessibilidade dos PcDs da UFMT;
● Participação de servidores no II Congresso Nacional de Inclusão na Educação
Superior e Educação Profissional Tecnológica em Natal ;
● Constituição e implementação de programa de formação continuada da comunidade
acadêmica, tendo como eixos norteadores temas relativos à inclusão, ações afirmativas
e acessibilidade, voltando-se às especificidades do público e do processo educacional
de alunos com necessidades educacionais especiais.
Ações de Políticas afirmativas: objetivando preparar e elaborar ações administrativas e
acadêmicas a fim de corrigir as diferentes formas de desigualdades presentes na comunidade
acadêmica, oferecendo possibilidade de igualdade de oportunidades a todos os alunos e
servidores. Sejam ações de acolhimento, acompanhamento, auxílio financeiro e ajuda
médica/psicológica às diferentes tipos de desigualdades presentes na comunidade.
● Mapeamento dos servidores e alunos PcDs junto aos setores administrativos e
acadêmicos;
● Mapeamento de trabalhos e publicações acadêmicas sobre a temática de inclusão e
acessibilidade desenvolvida dentro da comunidade universitária.
● Elaboração do Manual sobre PcDs da UFMT. Como lidar com a pessoa com
deficiência? Falar sobre inclusão e acessibilidade.
● Fomento à organização de espaços para aprendizagem cooperativa que coloca em pauta
a participação, o trabalho em equipe, a valorização dos interesses, onde a comunidade
acadêmica com diversos interesses e habilidades desenvolvam suas potencialidades;
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Ações administrativas e acadêmicas: objetiva preparar ações administrativas e acadêmicas,
no âmbito operacional e estratégico com o envolvimento de toda cúpula administrativa da
UFMT, a fim de auxiliar no acolhimento e o respeito da diversidade acadêmica, elaboração de
políticas institucionais que assegurem os direitos da pessoa enquanto ser subjetivo,
desenvolvimento, acompanhamento e adaptações didático-pedagógicas nos projetos
pedagógicos dos cursos de graduação, das áreas de pesquisa e extensão da universidade, tendo
como premissa o acesso universal da comunidade ao ambiente acadêmico com um ensino
acessível e inclusivo.
● Criação da comissão que organizou o 1º fórum de inclusão e acessibilidade da UFMT;
● Criação da comissão responsável por discutir e elaborar a reformulação Núcleo de
Inclusão e Educação Especial criado em 01/04/2009 de acordo com as novas
atualizações legais, acadêmicas e contemplando a realidade das relações de trabalho;
● Reunião periódica com grupo PcDs da UFMT;
● Encontro entre as Pró-Reitorias e Secretarias a fim de conscientizar e elaborar propostas
para as devidas modificações e adaptações necessárias para as ações de inclusão e
acessibilidade;
● Ampliação da disciplina optativa de “Educação Especial e Acessível” para todos os
cursos da UFMT em 2018;
● Obrigatoriedade da disciplina de “Educação Especial e Acessível” para todos os cursos
da UFMT a partir de 2019/2020;
● Conscientização junto aos coordenadores de cursos para a revisão dos Projetos Político
Pedagógico dos cursos de graduação a fim de compreender e fazer as devidas
modificações para preparar os alunos a respeito da educação especial e acessível;
● Proposição de mecanismos e meios de aprendizagem, com implantação programada de
sala de recursos multifuncionais, materiais adequados para o aprendizado, formação
docente continuada e o espaço físico adequado;
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● Produção de indicadores da política de inclusão e acessibilidade com a finalidade de
subsidiar o planejamento da Política, de projetos e ações tendo como público gestores,
docentes, técnico-administrativos e discentes;
Parágrafo Único: Caso o curso de Ciências Naturais e Matemática – Química receba algum
aluno portador de Transtorno do Especto Autista, o curso estará sensível e contará com a
Pró-Reitoria de Assistência de Estudantil (PRAE), para desenvolver um trabalho de apoio
direto aos docentes e aos alunos para a realização das atividades elaboradas durante o curso.
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APÊNDICE I – Parcerias e convênios necessários ao desenvolvimento do curso
Constituída por meio de instrumentos jurídicos que configuram Convênios, a celebração de
parcerias contribui para o aperfeiçoamento das disposições institucionais e para a inserção
regional da UFMT no norte do estado de Mato Grosso. Além disso, a cooperação evidência o
interesse da UFMT em integrar-se ao contexto social em que se situa e nele contribuir para a
execução de políticas públicas, para a melhoria da qualidade de vida da população e para o
desenvolvimento econômico e social.
A UFMT Câmpus universitário de Sinop possui convênios com a Secretaria Estadual de
Educação, Secretaria Municipal de Educação de Sorriso e Sinop e Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE).
O curso de Ciências Naturais e Matemática – Matemática – Química, licenciatura, com a
intenção de possibilitar ao futuro professor conhecimentos de diferentes atividades, uma parte
da componente curricular de estágio do aluno pode ser dedicada a diferentes atividades de
regência como consta no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), dentre eles a participação em
projetos educativos de inclusão, sendo a APAE, um campo de aplicação destas ações.
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APÊNDICE J – Regulamento sobre a quebra ou dispensa de pré-requisitos
O Curso de Ciências Naturais e Matemática – Química apresenta pré-requisitos apenas nos
componentes curriculares: Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III, Estágio
Supervisionado IV, Estágio Supervisionado V, Estágio Supervisionado IV e Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), conforme descrição detalhada a seguir.
A disciplina Estágio Supervisionado I não possui pré-requisitos, desse modo, todo o aluno
regularmente matriculado no Curso poderá cursá-la. A disciplina Estágio Supervisionado II
poderá ser cursada por discentes que tenham concluído, com aprovação, a disciplina Estágio
Supervisionado I. A disciplina estágio supervisionado III poderá ser cursada por alunos que
tenham concluído, com aprovação, 48 créditos em disciplinas e o componente curricular
Estágio Supervisionado II. A disciplina Estágio Supervisionado IV poderá ser cursada por
alunos que tenham concluído, com aprovação, a disciplina estágio supervisionado III. Poderão
matricular-se no componente Estágio Supervisionado V os discentes que foram aprovados na
disciplina Estágio Supervisionado IV. A disciplina Estágio Supervisionado VI poderá ser
cursada por acadêmicos 120 créditos em disciplinas e o componente curricular Estágio
Supervisionado V.
O discente poderá matricular-se no componente Trabalho de Conclusão de Curso, após ter
cursado 60% da carga horária total da matriz curricular do Curso de Ciências Naturais e
Matemática – Química, Licenciatura, ou seja, ter acumulado 120 (créditos) em disciplinas
aprovadas.
Somente alunos considerados prováveis formandos no semestre letivo corrente terão dispensa
de pré-requisitos.
Os casos omissos serão solucionados pelo Colegiado do Curso.
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IX – ANEXOS

ANEXO A – Termos de compromisso de provisão de docente
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ANEXO B – Documentos importantes
1. Portaria que designa os representantes do Colegiado de Curso;
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2. Portaria que nomeia os integrantes do NDE;
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3. Ata de aprovação da proposta de reestruturação aprovada pelo NDE;
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4.

Ata de aprovação da reestruturação pelo Colegiado de Curso;

251

252

253

254

255

5. Ata de homologação da Congregação referente ao item 4.
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260
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ANEXO C – Minuta de resolução de aprovação do curso e PPC

RESOLUÇÃO CONSEPE No ___/____
Dispõe sobre a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação
em Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, presencial, do
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais do campus Universitário
de Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso, aprovado pela Resolução
CONSEPE nº 27/2010, criado pela Resolução Consepe n.º 100/2005.
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o que consta nos Processos n.º xxxxx
CONSIDERANDO a decisão do Plenário em Sessão realizada

RESOLVE:
Artigo 1º – Aprovar a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, presencial do
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais do campus Universitário de Sinop,
com 57 (cinquenta e sete) vagas, com entrada única no primeiro semestre,
funcionamento noturno, Regime Acadêmico: crédito semestral; com carga-horária total
de 3.208 (três mil duzentas e oito) horas, a ser integralizada, no mínimo, em 08 (oito)
semestres e, no máximo, em 12 (doze) semestres, conforme anexos I, II, III, IV e V.
Artigo 2º - Compete ao Colegiado de Curso estabelecer o plano de migração
da estrutura curricular em extinção para a nova estrutura.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor para os ingressantes no curso a
partir de 2020.
Artigo 4º - O Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução CONSEPE nº
27/2010, entrará em extinção gradativa a partir de 2020.
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO, em Cuiabá, xy de xxxxxxxxx de 20xx.

Presidente do CONSEPE
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EIXOS
ARTICULADOR
ES

Componente Curricular

1° Eixo - Conceitos e Princípios das Ciências Naturais e
Matemática

ANEXO I – Matriz Curricular

Números e Funções
História da Ciência
Dinâmica de Processos
Físico-Químicos
Biologia Celular
Geometria I
Trigonometria e
Matemática – A Terra e o
Universo
Modelos Teóricos das
Ciências Naturais e Ensino
de Ciências e Matemática
Cosmologia
Estrutura Físico-Química
da Terra
Biomas
Cálculo I
Noções de Estatística
Geral
Números Complexos,
Polinômios e Equações
Algébricas.
Vida e o Mundo Biológico

PAC

TOT

T Teórica

PD

PCC

PAC

TOT

Prérequisito

Corequisito

Requisitos

PCC

Créditos

PD

Carga Horária

Teórica

Natureza

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

64
48

-

-

-

64
48

4
3

-

-

-

4
3

-

-

OBR

ICNHS

64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

32
48

-

-

-

32
48

2
3

-

-

-

2
3

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

32
48

-

-

-

32
48

2
3

-

-

-

2
3

-

-

OBR

ICNHS

16

-

-

-

16

1

-

-

-

1

-

-

OBR

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR

ICNHS

64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

Optativo/ U.A.O
Obrigatório
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3° Eixo Instrumen
tação para
Prática
Pedagógic
a

2° Eixo - Fundamentos da
Educação

Aspectos Cinéticos e
Energéticos das
Transformações Químicas
Sistemas Lineares,
Matrizes e Vetores
Cálculo II
Matemática Financeira
Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Meio
Ambiente
Corpo Humano e
Processos Evolutivos
SUBTOTAL:
Antropologia
História da Educação Profissão Professor
Produção de Texto e
Leitura
Filosofia
Currículo
Fundamentos de Psicologia
Libras I
Sociologia
Libras II
SUBTOTAL:
Seminário de Práticas
Educativas I
Seminário de Práticas
Educativas II

OBR

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR
OBR

ICNHS
ICNHS

48
16

-

-

-

48
16

3
1

-

-

-

3
1

-

-

OBR

ICNHS

64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

-

880
48

55
3

-

-

OBR

880 ICNHS 48
-

OBR

ICNHS

48

-

-

-

48

OBR

ICNHS

32

-

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

32
32
48
32
32
32
336 -

-

-

-

-

-

-

55
3

3

-

-

-

3

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

-

32
32
48
32
32
32
336

2
2
3
2
2
2
21

-

-

-

2
2
3
2
2
2
21

-

-

-

-

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-
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4° Eixo - Estágio Supervisionado

Seminário de Práticas
Educativas III
Seminário de Práticas
Educativas IV
Prática de Ensino de
Química I
Seminário de Práticas
Educativas V
Prática de Ensino de
Química II
Seminário de Práticas
Educativas VI
Prática de Ensino de
Química III
Prática de Ensino de
Química IV
SUBTOTAL:

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

400

-

-

-

-

-

400

-

-

25

-

25

Estágio Supervisionado I

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio Supervisionado II

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio Supervisionado III

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio Supervisionado IV

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

OBR

ICNHS

-

80

-

-

80

-

5

-

-

5

Estágio Supervisionado V
Estágio Supervisionado VI

Estágio
Supervisionado
I
Concluído 48
créditos e
Estágio
Supervisionado
II
Estágio
Supervisionado
III
Estágio
Supervisionado
IV
Concluído 120
créditos e
Estágio

-

-
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Supervisionado
V

1

-

4

1

64

3

-

80

-

-

16

-

32

16

ICNHS

64

OBR

ICNHS

Físico-Química IV

OBR

Química Analítica III
Disciplinas Optativas***

6° Eixo - Fundamentos conceitos e princípios da
Química

-

-

OBR

ICNHS

400
32
32
32
32
128 32 16

Química Inorgânica

OBR

ICNHS

64

16

-

-

80

Química Orgânica I

OBR

ICNHS

48

16

-

-

Físico-Química II

OBR

ICNHS

64

16

-

Química Orgânica II

OBR

ICNHS

48

-

Química Analítica I

OBR

ICNHS

48

Físico-Química III

OBR

ICNHS

Bioquímica

OBR

Química Analítica II

5° Eixo Evolução
Histórica da
Química

SUBTOTAL:
História da Química I
História da Química II
História da Química III
História da Química IV
SUBTOTAL:
Físico-Química I

SUBTOTAL:
SUBTOTAL NÚCLEOS

-

-

-

5

-

-

1

-

-

4

-

-

4

1

-

-

5

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

-

64

3

1

-

-

4

-

-

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

16

-

-

80

4

1

-

-

5

-

-

48

16

-

-

64

3

1

-

-

4

-

-

ICNHS

32

16

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

32

16

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS

96

-

-

-

96

6

-

-

-

6

-

-

768

38

10

-

-

48

25

-

182

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

608 160

-

-

2
2
2
2
8
2

-

-

1952 560 400 -

25
-

-

25
2
2
2
2
8
3

OBR
OBR
OBR
OBR

400
32
32
32
32
128
48

-

2912 122 35

-

-

-

-

-
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Atividades Teórico-práticas

OBR

Trabalho de Conclusão de Curso

OBR

96

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:
Estágio Curricular não obrigatório*

200

12,5

96

6

3208

200,5

Concluído
120
créditos

Optativo

ENADE**

*** O acadêmico terá que cumprir um mínimo de 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas optativas, a sua livre escolha, contabilizando a carga
horária mínima estabelecida

U.A.O

PCC

PAC

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOT

Prérequisito

Corequisito

Requisitos

PD

Créditos

Optativa/
Obrigatória

Química Ambiental

OPT

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

Introdução ao Cálculo Numérico

OPT

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

Educação Especial e Acessível

OPT

ICNHS

32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

Tóxicologia Forense

OPT

ICNHS

16

16

-

-

32

1

1

-

-

2

-

-

Química dos Alimentos

OPT

ICNHS

32

16

-

-

48

2

1

-

-

3

-

-

Tópicos em Química

OPT

ICNHS

48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

Componente Curricular

Rol das disciplinas
optativas

Carga Horária

Teórica

Natureza
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ANEXO II – Fluxo curricular proposto

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito
Corequisito

Requisitos

PAC

2° Semestre

1° Semestre

Números e Funções
História da Ciência
Dinâmica de Processos Físico-Químicos
Biologia celular
Antropologia
História da educação - Profissão Professor
Produção de Texto e Leitura
Seminário de Práticas Educativas I
SUBTOTAL:
Geometria I
Trigonometria e Matemática – A Terra e o
Universo
Modelos Teóricos das Ciências Naturais e Ensino
de Ciências e Matemática
Cosmologia
Estrutura Físico-Química da Terra
Biomas
Filosofia
Currículo
Seminário de Práticas Educativas II

Créditos

PCC

Componente Curricular

Carga Horária

PD

Natureza

-

48
48
-

-

64
48
64
32
48
48
32
48
384
48

4
3
4
2
3
3
2
21
3

-

3
3
-

-

4
3
4
2
3
3
2
3
24
3

-

-

OBR

64
48
64
32
48
48
32
336
ICNHS 48

-

-

OBR

ICNHS 48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR

ICNHS 48

-

-

-

48

3

-

-

-

3

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

-

32

-

48
32
32
32
32
32

3
2
2
2
2
-

-

2

-

3
2
2
2
2
2

-

-

Optativo/
Obrigatório

U.A.O

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

Teórica

PERÍODOS

No curso de Ciências Naturais e Matemática – Química, licenciatura, os semestres totalizam 200,5 créditos, dos quais o aluno poderá se
matricular em no máximo 30 créditos por semestre.

48
32
32
32
32
-

269

-

2

22

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito

Requisitos

Teórica

Créditos

-

TOT

Carga Horária

352 20

OBR
OBR

ICNHS 48
ICNHS 16

-

-

-

48
16

3
1

-

-

-

3
1

-

-

OBR

ICNHS 32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR

ICNHS 64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR

ICNHS 32

-

-

-

32

2

-

-

-

2

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR

48
32
48
64
384
48
48
16

3
2
17
3
3
1

4
4
-

3
3
-

-

3
2
3
4
24
3
3
1

-

-

OBR
OBR
OBR

ICNHS 48 - - ICNHS 32 - - ICNHS - 48 ICNHS - 64 - 272 64 48 ICNHS 48 - - ICNHS 48 - - ICNHS 16 - - -

-

-

OBR

ICNHS 64

-

-

-

64

4

-

-

-

4

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS 48
ICNHS 32
ICNHS 32
ICNHS -

-

48

-

48
32
32
48

3
2
2
-

-

3

-

3
2
2
3

-

-

Optativo/
Obrigatório

U.A.O

Corequisito

-

PAC

3° Semestre

32

PCC

Componente Curricular

-

PD

Natureza

Cálculo I
Noções de Estatística Geral
Números Complexos, Polinômios e
Equações Algébricas.
Vida e o Mundo Biológico.
Aspectos Cinéticos e Energéticos das
Transformações Químicas
Fundamentos de Psicologia
Libras I
Seminário de Práticas Educativas III
Estágio Supervisionado I
SUBTOTAL:
Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores
Cálculo II
Matemática Financeira
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio
Ambiente.
Corpo Humano e Processos Evolutivos
Sociologia
Libras II
Seminário de Práticas Educativas IV

4° Semestre

320

Teórica

PERÍODOS

SUBTOTAL:

270

OBR

ICNHS

PERÍODOS

Componente Curricular

5° Semestre

SUBTOTAL:

História da Química I
Físico-Química I
Química Orgânica I
Química Inorgânica
Prática de Ensino de
Química I
Seminário de Práticas
Educativas V
Estágio Supervisionado III

-

64

-

-

400 18

-

-

4

4

3

-

25

Estágio
Supervisionado I

4

Optativo/
Obrigatório

U.A.O

PAC

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito

Requisitos

PCC

Créditos

-

PD

Carga Horária

-

Teórica

6° Semestre

64

288 64 48

Natureza

SUBTOTAL:
História da Química II
Físico-Química II
Química Orgânica II
Química Analítica I
Prática de Ensino de
Química II
Seminário de Práticas
Educativas VI
Estágio Supervisionado IV
SUBTOTAL:

-

OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

32
32
48
64

16
16
16

-

-

32
48
64
80

2
2
3
4

1
1
1

-

-

2
3
4
5

-

-

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Concluído 48 créditos e Estágio
Supervisionado II

-

-

368
32
80
48
64

11
2
4
3
3

7
1
1

5
-

-

23
2
5
3
4

-

-

176 112 80
32 64 16 48 48 16 -

Corequisito

Estágio Supervisionado II

OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

OBR

ICNHS

-

-

32

-

32

-

-

2

-

2

-

-

OBR

ICNHS

-

-

48

-

48

-

-

3

-

3

-

-

OBR

ICNHS

- 64 192 96 80

-

64 368 12

4
6

5

-

4
23

Estágio Supervisionado III

-
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Optativo/
Obrigatório

U.A.O

TOT

Teórica

PD

PCC

PAC

TOTAL

Prérequisito

História da Química III
Físico-Química III
Optativa I *
Optativa II*
Química Analítica II
Prática de Ensino de Química III
Estágio Supervisionado V

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICNHS
ICNHS
ICNHS/ICS
ICNHS/ICS
ICNHS
ICNHS

32
32
32
32
48
-

16
16
-

32

-

32
48
32
32
64
32

2
2
2
2
3
-

1
1
-

2

-

2
3
2
2
4
2

-

-

OBR

ICNHS

-

64

-

-

64

-

4

-

-

4

Estágio
Supervisionado
IV

-

ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS
ICNHS

176
32
32
32
64
32
-

96
16
16
16
-

32
32

-

304
32
48
48
80
32
32

11
2
2
2
4
2
-

6
1
1
1
-

2
2

-

19
2
3
3
5
2
2

-

-

Concluído 120
créditos e
Estágio
Supervisionado
V

-

8° Semestre

SUBTOTAL:
História da Química IV
Físico-Química IV
Química Analítica III
Bioquímica
Optativa III*
Prática de Ensino de Química IV
Estágio Supervisionado VI

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

SUBTOTAL:

ICNHS

-

80

-

192 128 32

-

80

-

5

-

-

5

-

352

12

8

2

-

22

Corequisito

Componente Curricular

PAC

Requisitos

PCC

Créditos

PD

Carga Horária

Teórica

PERÍODOS
7° Semestre

Natureza

272

1952 560 400

SUBTOTAL DISCIPLINAS:
Atividades Teórico-práticas

OBR

Trabalho de Conclusão de Curso

OBR

96

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:
Estágio Curricular não obrigatório*

-

2912 122 35 25
200

-

182
12,5

96

6

3208

200,5

Concluído 120
créditos

OPTATIVO

ENADE**

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como Componente Curricular;
PAC – Prática de Aula de Campo, TOT – Total.
* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas optativas, podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas
de 2 (dois) ou 3 (três) créditos, contabilizando o total de créditos, a sua livre escolha.
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ANEXO III – Quadro de equivalência
Fluxo curricular vigente e a ser progressivamente descontinuado

Componente Curricular

Fluxo curricular proposto e a ser progressivamente ofertado

CH

Componente Curricular

Aproveitamento

CH

Total

Parcial

Sem
aproveit
amento

Números e funções

60

Números e Funções

64

X

---

---

História da ciência

45

História da Ciência

48

X

---

---

Dinâmica de processos físico-químicos

60

Dinâmica de Processos Físico-Químicos

64

X

---

---

Biologia celular

30

Biologia Celular

32

X

---

---

Antropologia

40

Antropologia

48

X

---

---

História da educação - profissão professor

45

História da Educação - Profissão Professor

48

X

---

---

Produção de texto e leitura

30

Produção de Texto e Leitura

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas I

50

Seminário de Práticas Educativas I

48

X

---

---

Geometria

40

Geometria I

48

X

---

---

Trigonometria e Matemática – A Terra e o Universo

50

Trigonometria e Matemática – A Terra e o Universo

48

X

---

---

Modelos teóricos das ciências naturais e ensino de ciências e
matemática

45

Modelos Teóricos das Ciências Naturais e Ensino de Ciências
e Matemática

48

X

---

---

Cosmologia

45

Cosmologia

48

X

---

---

Estrutura físico-química da terra

30

Estrutura Físico-Química da terra

32

X

---

---

Biomas

20

Biomas

32

X

---

---

Filosofia

40

Filosofia

32

X

---

---

Currículo

40

Currículo

32

X

---

---

Seminário de Prática Educativas II

50

Seminário de Práticas Educativas II

32

X

---

---

Cálculo I

50

Cálculo I

48

X

---

---
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Noções de estatística geral

20

Noções de Estatística Geral

16

X

---

---

Números complexos, polinômios e equações algébricas

35

Números Complexos, Polinômios e Equações Algébricas

32

X

---

---

Vida e o mundo biológico

70

Vida e o Mundo Biológico

64

X

---

---

Biodiversidade e a ação Antrópica: Aspectos cinéticos e energéticos
das transformações químicas

30

Aspectos Cinéticos e Energéticos das Transformações
Químicas

32

X

---

---

Fundamentos de psicologia

40

Fundamentos de Psicologia

48

X

---

---

Libras I

30

Libras I

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas III

50

Seminário de Práticas Educativas III

48

X

---

---

Estágio Supervisionado I

70

Estágio Supervisionado I

64

X

---

---

Sistemas lineares, matrizes e vetores

40

Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores

48

X

---

---

Cálculo II

45

Cálculo II

48

X

---

---

Matemática financeira

15

Matemática Financeira

16

X

---

---

Ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente

60

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente

64

X

---

---

Corpo humano e processos evolutivos

50

Corpo Humano e Processos Evolutivos

48

X

---

---

Sociologia

40

Sociologia

32

X

---

---

Libras II

30

Libras II

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas IV

50

Seminário de Práticas Educativas IV

48

X

---

---

Estágio Supervisionado II

60

Estágio Supervisionado II

64

X

---

---

História da Química I

30

História da Química I

32

X

---

---

Físico-química I

45

Físico-Química I

48

X

---

---

Química Inorgânica

75

Química Inorgânica

80

---

---

Química Orgânica I

60

Química Orgânica I

64

X

---

---

Prática de Ensino da Química I

30

Prática de Ensino de Química I

32

X

---

---

Seminário de Práticas Educativas V

50

Seminário de Práticas Educativas V

48

X

---

---

Estágio Supervisionado III

70

Estágio Supervisionado III

64

X

---

---

História da Química II

30

História da Química II

32

X

---

---

Físico-química II

75

Físico-Química II

80

X

---

---

Química Orgânica II

45

Química Orgânica II

48

X

---

---

Química Analítica I

60

Química Analítica I

64

X

---

---

Prática de Ensino da Química II

30

Prática de Ensino de Química II

32

X

---

---
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Seminário de Práticas Educativas VI

50

Seminário de Práticas Educativas VI

48

X

---

---

Estágio Supervisionado IV

70

Estágio Supervisionado IV

64

X

---

---

História da Química III

30

História da Química III

32

X

---

---

Físico-química III

45

Físico-Química III

48

X

---

---

Bioquímica

75

Bioquímica

80

X

---

---

Química analítica II

60

Química Analítica II

64

X

---

---

Prática de Ensino da Química III

30

Prática de Ensino de Química III

32

X

---

---

Estágio Supervisionado V

70

Estágio Supervisionado V

64

X

---

---

História da Química IV

30

História da Química IV

32

X

---

---

Físico-química IV

45

Físico-Química IV

48

X

---

---

Química analítica III

45

Química Analítica III

48

X

---

---

Química ambiental

45

Optativa I

48

X

---

---

Tópicos de Química

55

Optativa II

48

X

---

---

Prática de Ensino da Química IV

30

Prática de Ensino de Química IV

32

---

---

Monografia I

50

Monografia II

50

Trabalho de Conclusão de Curso

96

---

X

Estágio Supervisionado VI

60

Estágio Supervisionado VI

80

X

---

---

---

---

Química Ambiental

48

---

---

---

---

---

Introdução ao Cálculo Numérico

32

---

---

---

---

---

Educação Especial e Acessível

32

---

---

---

---

---

Tóxicologia Forense

32

---

---

---

---

---

Química dos Alimentos

48

---

---

---

---

---

Tópicos em Química

48

---

---

---

200

Atividades Teórico-práticas

200

X

---

---

Atividades Complementares
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ANEXO IV – Planos de migração
Fluxo curricular para alunos ingressantes em 2019/1
Semestre

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Componente Curricular
Cálculo I
Noções de Estatística Geral
Números Complexos, Polinômios e Equações
Algébricas.
Vida e o Mundo Biológico.
Aspectos Cinéticos e Energéticos das Transformações
Químicas
Fundamentos de Psicologia
Libras I
Seminário de Práticas Educativas III
Estágio Supervisionado I
Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores
Cálculo II
Matemática Financeira
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
Corpo Humano e processos evolutivos
Sociologia
Libras II
Seminário de Práticas Educativas IV
Estágio Supervisionado II
História da Química I
Físico-Química I
Química Inorgânica
Química Orgânica I
Prática de Ensino de Química I
Seminário de Práticas Educativas V
Estágio Supervisionado III
História da Química II
Físico-Química II
Química Orgânica II
Química Analítica I
Prática de Ensino de Química II
Seminário de Práticas Educativas VI
Estágio Supervisionado IV
História da Química III
Físico-Química III
Bioquímica
Química Analítica II
Prática de Ensino de Química III
Estágio Supervisionado V
História da Química IV
Físico-Química IV
Química Analítica III

CH
48
16
32
64
32
48
32
48
64
48
48
16
64
48
32
32
48
64
32
48
80
64
32
48
64
32
80
48
64
32
48
64
32
48
80
64
32
64
32
48
48
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32
Optativa I*
32
Optativa II*
Optativa III*
32
Prática de Ensino de Química IV
32
Estágio Supervisionado VI
80
Atividades Teórico-práticas
200
Trabalho de Conclusão de Curso
96
* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas optativas,
podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas de 2 (dois) ou 3 (três) créditos, contabilizando
o total de créditos, a sua livre escolha.

Fluxo curricular para alunos ingressantes em 2018/1
Semestre

Componentes Curriculares
História da Química I
Físico-Química I
Química Orgânica I
5º
Química Inorgânica
Prática de Ensino de Química I
Seminário de Práticas Educativas V
Estágio Supervisionado III
História da Química II
Físico-Química II
Química Orgânica II
6º
Química Analítica I
Prática de Ensino de Química II
Seminário de Práticas Educativas VI
Estágio Supervisionado IV
História da Química III
Físico-Química III
Bioquímica
7º
Química Analítica II
Prática de Ensino de Química III
Estágio Supervisionado V
História da Química IV
Físico-Química IV
Química Analítica III
Optativa I*
8º
Optativa II*
Optativa III*
Prática de Ensino de Química IV
Estágio Supervisionado VI
Atividades Teórico-práticas
Trabalho de Conclusão de Curso

CH
32
48
64
80
32
48
64
32
80
48
64
32
48
64
32
48
80
64
32
64
32
48
48
32
32
32
32
80
200
96
278

* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas optativas,
podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas de 2 (dois) ou 3 (três) créditos, contabilizando
o total de créditos, a sua livre escolha.

Fluxo curricular para alunos ingressantes em 2017/1
Semestre

Componentes Curriculares
CH
História da Química III
32
Físico-Química III
48
Bioquímica
80
7º
Química Analítica II
64
Prática de Ensino de Química III
32
Estágio Supervisionado V
64
História da Química IV
32
Físico-Química IV
48
48
Química Analítica III
Optativa I*
32
8º
Optativa II*
32
Optativa III*
32
32
Prática de Ensino de Química IV
Estágio Supervisionado VI
80
Atividades Teórico-práticas
200
Trabalho de Conclusão de Curso
96
* São obrigatórios o acadêmico cursar 6 (seis) créditos (96 horas) em disciplinas optativas,
podendo o acadêmico optar por cursar disciplinas de 2 (dois) ou 3 (três) créditos, contabilizando
o total de créditos, a sua livre escolha.
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ANEXO V – Ementas
COMPONENTE CURRICULAR: Números e Funções
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Estudo dos Números e funções no processo de matematização das Ciências Naturais. Os
conjuntos numéricos: Os conjuntos numéricos (Naturais, Inteiros, Racionais e Reais) e suas
operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação; Estudo de
Funções, Gráficos e Sistemas: Estudo matemático das leis naturais (a ciência e a lei natural);
Conceito de função: tipos de funções; Funções polinomiais, função modular, funções
exponenciais e logarítmicas, Métodos gráficos.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Ciência
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A constituição das ciências da natureza como modo de compreender, explicar e dominar a
natureza em diferentes povos e épocas. A constituição das ciências moderna ocidental e seu
processo de disciplinarização: fundamentos e produção nas Ciências Naturais; Pré-História; A
Ciência da Antiguidade: Astronomia e Matemática; Ciências dos povos não eurocêntricos:
Oriente: Índia, China; e Américas pré-colombianas: Maias, Astecas e Incas; A estruturação do
conhecimento na Grécia Antiga: Matemática, Astronomia e as Ciências da Natureza. O
reencontro da Alta Idade Média com a civilização grega na Baixa Idade Média; O
Renascimento: Anatomia e Arte. A Ciência Contemporânea; História das Ciências no Brasil. A
Ciência Moderna e disciplinaridade.

COMPONENTE CURRICULAR: Dinâmica de Processos Físico-Químicos
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
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Análise de variação – aspectos físicos e químicos – mecânica processos físico-químicos;
propriedades dos materiais e sistema de classificação periódica dos elementos.
COMPONENTE CURRICULAR: Biologia Celular
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Tipos celulares: células e células eucariontes animal e vegetal; Estrutura e Função dos
componentes celulares: Ribossomos, Complexo de Golgi, Reticulo Endoplasmático,
Mitocôndrias, Cloroplastos, Lisossomos, Centríolos, Núcleo; Replicação do DNA; Síntese
proteica: Transcrição e Tradução; Divisões celulares: Mitose e Meiose.

COMPONENTE CURRICULAR: Antropologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceitos e Abordagens; enfoque do objeto; conceitos básicos de sociologia; Etnocentrismo e
Relativismo; abordagem evolucionista; abordagem funcionalista; abordagem estruturalista.
Cultura e Sociedade no Brasil; unidade e diversidade; diferenças regionais; diferenças étnicas;
gêneros; sexualidade; família, progressistas e conservacionistas; o popular e o erudito; a
transmissão da cultura; a dimensão cultural da sala de aula; a diferenciação étnico-cultural como
fator de insucesso escolar; educação dos negros; educação indígena; breve história da África e
relações étnico-raciais.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Educação – Profissão Professor
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
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A história da educação; história da profissionalização do professor; característica e
conceituação do bom professor e os desafios que este profissional tem enfrentado ao longo da
história e perspectivas dos novos desafios; história da constituição da escola como instituição
formal de educação; característica e construção da sala de aula como espaço constituído para
ação educativa.

COMPONENTE CURRICULAR: Produção de Texto e Leitura
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conscientização das variedades sociolinguísticas, entre elas a norma padrão. Manuseio de
material de apoio linguístico (dicionário e manual gramatical). Leitura e interpretação textual
de alguns gêneros usuais. Exposição oral. Coesão e coerência. Leitura e produção de alguns
gêneros digitais e acadêmico-profissionais. Ensino de gramática aplicada.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Planejamento e execução de seminários de estudo. Desenvolvimento de um projeto de
investigação que possibilite o contato do futuro professor com diferentes formas de elaboração
do conhecimento: elaboração de projeto de pesquisa que procure conhecer os conhecimentos
produzidos nas práticas e no contexto regional, projeto de pesquisa com objetivo de caracterizar
e conhecer formas de conhecimento e práticas de grupos específicos.

COMPONENTE CURRICULAR: Geometria I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -
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EMENTA
Formas e Medidas: O Problema da medida na Antiguidade; Geometria Plana: Retas e Ângulos;
Triângulos: congruência e semelhança; Polígonos; Circulo; Áreas; Relações Métricas num
Triângulo Retângulo. Geometria Espacial: Prisma; Pirâmide; Cilindro; Cone e Esfera;
Volumes.

COMPONENTE CURRICULAR: Trigonometria e Matemática - A Terra e o Universo
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Sistemas de Coordenadas: cartesianas, geográficas no plano; noções de cartografia e medidas.
Sistemas de Medidas de Tempo: Noções de Calendário. Trigonometria no triângulo retângulo
e no círculo.

COMPONENTE CURRICULAR: Modelos Teóricos das Ciências Naturais e Ensino de
Ciências e Matemática
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A evolução histórica dos modelos explicativos sobre a Terra e o Universo e a evolução dos
modelos explicativos da criança (heliocentrismo e geocentrismo). Origem e evolução dos
elementos químicos; formação das primeiras substâncias.

COMPONENTE CURRICULAR: Cosmologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
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Formas e medidas. Origem e evolução do universo; Organização do Universo; Partículas,
Forças e Interações.

COMPONENTE CURRICULAR: Estrutura Físico-Química da Terra
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A Origem da Terra; Estrutura interna da Terra e o magnetismo: minerais e rochas. Constituição
geoquímica da crosta terrestre; A água no universo; Hidrosfera; Atmosfera; Movimentos de
Rotação e de Translação; Os satélites; Sistema Solar.

COMPONENTE CURRICULAR: Biomas
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Os grandes biomas da terra.

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Epistemologia: as possibilidades e limites do conhecimento humano; o conhecimento em suas
diversas acepções (senso comum, científico, mítico religioso e o conhecimento filosófico); Os
marcos epistemológicos do ponto de vista da gênese e estrutura do conhecimento (inatismo,
empirismo e interacionismo). II - Ética e Axiologia: a compreensão do mundo como lugar da
práxis humana livre e responsável, referenciada e encarnada em valor (dimensão ético-política);
Os marcos e paradigmas axiológicos; o objetivismo; a adequação das atitudes e ações do sujeito
a valores transcendentes e a priori; o Subjetivismo: valores imanentes à subjetividade do sujeito;
a Ética em situação: construção de uma ética dialógica entre sujeito e circunstâncias/situações.
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III. A Praxiologia: as determinações da compreensão do conhecimento humano (epistemologia)
e das concepções/posturas ético-políticas (axiologia), nas práticas sociais dos educadores:
Práxis pedagógica e Teoria(s) Pedagógica(s).

COMPONENTE CURRICULAR: Currículo
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
O currículo e as diretrizes curriculares do Ensino Fundamental: Ciências Naturais e Matemática
nos terceiro e quarto ciclo segundo os PCNs de Ciências e Matemática.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica:

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Planejamento, unidades e projetos; temas de trabalho e integração de conteúdos; os eixos
temáticos; conteúdos e metodologias sobre, Geometria, Números, Terra e Universo. Ciências
Naturais e Matemática nos livros didáticos do terceiro ciclo e quarto ciclos.

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
O Método dos Limites: conceito de infinitésimo, limite e continuidade. Derivada e aplicações:
Conceito de derivada; técnicas de derivação; máximo e mínimo.
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COMPONENTE CURRICULAR: Noções de Estatística Geral
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 16h
Ch teórica: 16h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Introdução à estatística descritiva: variável, tabela de frequência, representação gráfica,
medidas de centralidade e variabilidade.

COMPONENTE CURRICULAR: Números Complexos, Polinômios e Equações
Algébricas
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Números complexos: forma algébrica e trigonométrica, operações no conjunto dos números
complexos. Polinômios, operações com polinômios e equações algébricas.

COMPONENTE CURRICULAR: Vida e o Mundo Biológico
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Origem da vida (aspectos físicos, químicos e biológicos). Organização e sustentação da vida:
Constituição e funcionamento dos organismos vivos e suas interações com o ambiente.
Evolução dos organismos. A diversidade de seres vivos e seus ambientes. Relações seres vivos
e ambientes. Biodiversidade e a ação antrópica.
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COMPONENTE CURRICULAR: Aspectos Cinéticos e Energéticos das
Transformações Químicas
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Estudo dos elementos químicos; propriedades periódicas; ligações químicas; teoria de evolução
dos elementos químicos; teoria de evolução das macromoléculas.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Psicologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Fundamentos da Teoria Piagetiana; os estágios do desenvolvimento cognitivo; avaliação, crítica
e contribuições da Teoria de Piaget. Psicologia da aprendizagem: Construtivismo e
Interacionismo; Vygotsky e a educação; Interação social entre crianças de diferentes idades;
psicanálise e educação; dinâmica da agressividade; dificuldades de aprendizagem. Teorias da
aprendizagem.

COMPONENTE CURRICULAR: Libras I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A comunidade surda e o contexto sócio-cultural e tecnológico. A legislação e a acessibilidade.
Sinais básicos da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
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Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
O processo ensino aprendizagem. Os princípios pedagógicos: ação, interação e produção.
Contextualização e Resolução de Problemas no Ensino de Ciências e Matemática. Concepção
alternativa e cientifica sobre a vida – saber do aluno e saber científico. Transposição didática.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conhecimento de espaços pedagógicos do Ensino Fundamental e Médio, caracterização do
espaço pedagógico: acompanhamento de reuniões colegiadas, matrículas, planejamentos,
conselho de classe, eleição de diretores, escolha de coordenadores, elaboração de PDE e
regimentos escolares, participação em atividades das escolas tais como, festas, jogos,
olimpíadas, projetos de integração da comunidade.

COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Sistemas Lineares de Equações e Matrizes; Determinantes; Vetores nos espaços bidimensional
e tridimensionais – Introdução aos vetores (geométricos); Norma de um vetor; Operações com
vetores; Produto escalar; Produto vetorial; Geometria Analítica em ℝ𝟐 e ℝ𝟑 – A reta em ℝ𝟐 e
ℝ𝟑 ; O plano em ℝ𝟑 ; Espaços vetoriais no ℝ𝟐 e ℝ𝟑 ; Transformações Lineares em ℝ𝟐 e ℝ𝟑 .

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
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Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Integrais definidas e indefinidas, técnicas de integração, cálculo de área, cálculo de volume e
aplicações.

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Financeira
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 16h
Ch teórica: 16h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Capital, juros simples, juros compostos, taxas de juros e montante. Tabelas Price e SAC.
COMPONENTE CURRICULAR: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 64h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
As relações de C&T X sociedade e Meio Ambiente. A exploração dos recursos naturais e as
questões ambientais. O homem personagem principal da manutenção da vida no planeta.
Alimentos (histórico evolutivo, aditivos alimentares, códigos de rotulagem e preparação dos
alimentos). A interação corpo com o ambiente. Contaminantes ambientais (definição, chuva
ácida, lixo atômico e metais pesados, lixo doméstico, esgoto e efluentes industriais, defensivos
agrícolas); Clima e fenômenos atmosféricos; Radiação e vida. Formas alternativas de energia.

COMPONENTE CURRICULAR: Corpo Humano e Processos Evolutivos
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA

289

Corpo Humano e processos evolutivos. Ser humano, meio ambiente e saúde. Saúde e o sistema
biológico.

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceitos básicos da sociologia: sociedade, relações sociais e ação social; representações
sociais; ideologia e conflito; estratificação/classe/grupo; interação social; papel social;
reprodução e desigualdade social; mudança social. A educação como fenômeno social: a
educação como tipo específico de práxis; educação, reprodução e mudança social; educação
como função da superestrutura; educação como instituição social e atividade profissional.
Breve história social (conflitos raciais e étnicos) da África e as relações étnico-raciais pós
colonialismo.

COMPONENTE CURRICULAR: Libras II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Advérbios, adjetivos, verbos e pronomes na Libras; A Libras em situações cotidianas; A Libras
e a língua escrita de sinais.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
O ensino de ciências e matemática como investigação. Formulação e verificação de hipótese a
partir de situações criadas em laboratório e situações reais. O ensino de ciências como
investigação. Formulação e verificação de hipótese. Níveis de investigação. A investigação no
ambiente escolar. Os conceitos científicos e o ensino de ciências. Ciências, ambiente e
cidadania. A pesquisa como alternativa pedagógica. As atuais tendências da pesquisa.
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COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conhecimento da realidade da sala de aula: acompanhamento de aulas de Ciências e
Matemática no Ensino Fundamental, conhecimento sobre plano de ensino e escolha de turmas
para atuar como regente.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Química I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32 h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Estudo do desenvolvimento da tecnologia (química) desde a época paleolítica até o começo da
era cristã; A contribuição egípcia no aparecimento da alquimia; As famosas escolas da
Alexandria, os cientistas helênicos e a alquimia na Índia, na China e entre os Árabes. A alquimia
na Europa Medieval e o desenvolvimento da iatroquímica. Avanços científicos do século XVII
e sua influência na protoquímica. A química newtoniana e o flogisto. Conceitos e princípios da
química empírica da antiguidade e da idade média.

COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Soluções e propriedades coligativas.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Orgânica I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
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Carga horária total: 64h
Ch teórica: 48h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Introdução a Química Orgânica. Ocorrência e importância dos compostos orgânicos no nosso
dia a dia. Estudo do átomo de carbono. Postulados de Kekulé. Tipos de ligação e hibridação.
Representação de fórmulas estruturais e moleculares. Classificação das cadeias carbônicas.
Radicais Orgânicos. Regras de nomenclatura. Classificação e nomenclatura dos compostos
orgânicos: Hidrocarbonetos, Compostos Aromáticos, Haletos Orgânicos, Álcoois, Enóis,
Fenóis, Éteres, Cetonas, Ácidos carboxílicos, Aldeído, Ésteres, Anidridos, Aminas, Amidas,
Nitrocompostos.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Inorgânica
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: 64h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Funções Inorgânicas: Ácidos, bases, sais e óxidos. Fórmulas e Nomenclaturas dos compostos
Inorgânicos. Propriedades dos compostos Inorgânicos. Equação Química. Tipos de reação
química: Reações de neutralização, síntese, decomposição, deslocamento, dupla troca. Ligação
Química e Estrutura (Ligações iônicas e suas propriedades; Ligações covalentes; VSEPR;
Hibridação; Orbitais moleculares; Ligações metálicas; Propriedades Periódicas; Metais
Alcalinos (grupo I-A); Metais Alcalinos Terrosos (grupo II-A); Gases Nobres (grupo zero);
Halogêneos (grupo VII-A); Calcogêneos (grupo VI-A); grupo do Nitrogênio (grupo V-A).

COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Recursos didáticos, avaliação no processo de ensino e aprendizagem; avaliação dos recursos
didáticos de química utilizados na educação básica; pressupostos educacionais e proposta
metodológica de projetos inovadores de ensino de química. Teorias epistemológicas de
Bachelard, Kuhn, Popper, Vigotski e Piaget; abordagem epistemológica da história da química,
com ênfase nos principais conceitos químicos estudados; análise do valor pedagógico e do
significado cultural da história da química na perspectiva do ensino fundamental e médio de
química.
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COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas V
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 48 h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Laboratório de ensino de Ciências e Matemática: preparação de atividades, experimentos e
sequências didáticas visando o desenvolvimento de atividades de regência de Ciências e
Matemática nas séries finais do ensino fundamental.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Elaboração de um projeto de atuação na escola do Ensino Fundamental, regência de aulas de
Ciências ou Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental. Aprendizagem sobre trabalho
docente. Aprendizagem sobre a regência. Aprendizagem sobre projetos educacionais.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Química II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Lavoisier e a revolução química. A calorimetria e a eletricidade a serviço da química. O início
da teoria atômica de Dalton a Ampere. A atitude positivista contra a teoria atômica. Força vital
ou fenômeno natural. A estrutura das moléculas orgânicas. Desenvolvimento da teoria atômica
séc XIX e XX. Descoberta dos elementos, leis periódicas e tabela periódica. Surgimento e
evolução da Química Inorgânica e Química Orgânica.
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COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: 64h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Alguns conceitos fundamentais. Estrutura dos gases. Gases Ideais e Reais. Leis Boyle, Charles
e Gay Lussac, Equação de Clapeyron, Mistura de Gases, Lei de Dalton das Pressões Parciais.
Estrutura e propriedades dos sólidos e líquidos.Energia e o Primeiro Princípio da
Termodinâmica; Termoquímica. O Segundo Princípio da Termodinâmica. Propriedades da
Entropia e o Terceiro Princípio da Termodinâmica.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Orgânica II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Fatores que afetam disponibilidade de elétrons em ligações; Ácidos e Bases Orgânicos.
Estereoquímica. Estudo dos alcanos. Estudo dos Alcenos. Alcinos. Alcadienos.
Hidrocarbonetos aromáticos. Álcoois, ésteres, fenóis, aldeídos e cetonas. Ácidos carboxílicos e
seus derivados. Compostos carbonilados polifuncionais. Compostos nitrogenados. Reações
Orgânicas: Reações de Substituição Nucleofílica e de Eliminação em Carbono Saturado,
Reações de Substituição eletrofílica em Aromáticos, Reações Nucleofílicas em Carbono
Insaturado, Reações de Adição Eletrofílica ou por Radicais Livres, Reações de Adição
Nucleofílica à Carbonila, Reações de Oxidação, Reações de Redução.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica I
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 48h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
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Equilíbrios em solução aquosa. Separação e identificação de cátions e ânions. Com e sem uso
de H2S e inclusive íons menos comuns na marcha sistemática qualitativa; técnicas de spot tests,
extração com solventes e cromatográficas no decorrer da marcha de análise de cátions e ânions;
ácidos e bases moles e duros; solventes não aquosos; equilíbrios orgânicos; análise qualitativa
de amostras reais (ligas minérios, produtos de uso cotidiano.)

COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Função social do ensino de Química nos diferentes níveis da educação escolar; estudo da
realidade do ensino de Química na Educação Básica em Mato Grosso e no Brasil. Estudo das
Diretrizes Curriculares do ensino de Química na Educação Básica em Mato Grosso e no Brasil.
Projeto político-pedagógico da escola-estudo e análise do projeto político-pedagógico da escola
segundo as correntes de ensino-aprendizagem mais importantes, com destaque às várias linhas
do construtivismo.

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Práticas Educativas VI
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 48 h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 48

Ch aula de campo: -

EMENTA
Laboratório de ensino de Ciências e Matemática: preparação de atividades, experimentos e
sequências didáticas visando o desenvolvimento de atividades de regência de Ciências e
Matemática nas séries finais do ensino fundamental.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio supervisionado IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64 h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -
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EMENTA
Elaboração de um projeto de atuação na escola do ensino Fundamental, regência de aulas de
Matemática ou Ciências nas séries finais do Ensino Fundamental. Aprendizagem sobre trabalho
docente. Aprendizagem sobre a regência. Aprendizagem sobre projetos educacionais.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Química III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Surgimento e evolução da Química Analítica, da Físico-Química e da Bioquímica.

COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Espontaneidade e Equilíbrio. Cinética Química. Sistemas de Composição variável; Equilíbrio
Químico. Equilíbrio entre fases em sistemas simples: a regra das fases. Eletroquímica: Agente
oxidante e redutor. Ponte salina. Pilha de Daniel, células galvânicas. Tipos de eletrodo.
Diagrama de célula. Potenciais padrão de eletrodo. Espontaneidade das reações redox nas
células eletroquímicas. Eletrólise. Pilhas alcalinas. Galvanoplastia. Células secundarias. Fases
de carga e descarga.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica II
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 64h
Ch teórica: 48h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Metodologia de Análise Quantitativa. Erros em Análises Químicas. Análise Volumétrica.
Análise Gravimétrica. Potenciometria.
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COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: -

Ch prática: -

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo: -

EMENTA
Técnicas de observação e de avaliação de ensino; Planejamento de Ensino; A avaliação e a
flexibilização da estrutura de um planejamento de ensino. Experimentação e ensino de ciências;
história da ciência e ensino de ciências; Educação em espaços formais e não formais; Museus
e Centros de Ciências; Popularização da Ciência; Alfabetização Matemática e científica;
Elaboração, execução e apresentação de projeto de pesquisa, teórico-experimental, que propicie
dialogar com experimentação e ensino de química, com o uso da história da ciência na
construção de atividades de ensino voltadas à realidade – comunidade e escolas. Contribuir para
apresentação das pesquisas em espaços formais e não-formais de educação.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado V
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 64h
Ch teórica: -

Ch prática: 64h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Participação em projetos de educação. Elaboração de mini-cursos, experiências didáticas em
diferentes ambientes e situações de aprendizagem. Educação não escolar, etc.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Química IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A química do século XXI. A teoria da complexidade: a Ciência do século XXI. A teoria da
complexidade: Crise de Percepção vivenciada pela ciência e sociedade contemporânea.
Complexidade dos problemas vivenciados pela sociedade contemporânea. Evolução dos
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conceitos ocorrida em diversas áreas de conhecimento (na biologia, Lynn Margulis e a Nova
Teoria da Evolução das Espécies; na filosofia, Prigogine e a questão do fim das certezas; na
matemática, o formalismo fundamentado nas equações não-lineares; na físico-química,
Prigogine e os fundamentos da Teoria da Complexidade; na educação, Morin e Varela, e as
questões do pensar complexo e da interdependência entre sujeito e objeto; na economia, os
trabalhos realizados no Instituto de Santa Fé sobre comportamento de sistemas complexos, na
psicologia, a sincronicidade de Jung e a Teoria de Relações entre Objetos; nas artes, Klee e
Kandinsky e o advento da arte moderna; etc.) que contribuíram e contribuem para a construção
da Ciência da Complexidade.

COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
A química e a mecânica quântica: A estrutura da matéria. A procura de um modelo matemático
para o átomo. O oscilador harmônico, partícula livre, partículas em poços de potencial e efeito
túnel.

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica III
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Espectrofotometria. Fotometria de Chama. Espectroscopia de Absorção e de Emissão Atômica.
Métodos Cromatográficos de Análise.

COMPONENTE CURRICULAR: Bioquímica
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: 64h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -
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EMENTA
Estrutura e propriedades dos Carboidratos, lipídeos, Proteínas e Nucleotídeos. Enzimas,
Coenzimas e a Catálise Enzimática. Metabolismo intermediário das biomoléculas. Efeitos da
poluição ambiental nos processos bioquímicos. Manipulação de reagentes e as possíveis
consequências bioquímicas. A Bioquímica na preservação da saúde e desenvolvimento do
educando.

COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Química IV
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica:

Ch prática:

Ch PCC: 32h

Ch aula de campo:

EMENTA
Projeto de Ensino de Química: elaboração e execução de um projeto de pesquisa em ensino de
Química voltado à realidade da escola. Teorias epistemológicas de Bachelard, Kuhn, Popper,
Vigotski e Piaget; abordagem epistemológica da história da Química, com ênfase nos principais
conceitos químicos estudados; análise do valor pedagógico e do significado cultural da história
da química na perspectiva do ensino fundamental e médio de Química. Análise do papel dos
recursos didático e da avaliação no processo de ensino e aprendizagem; a avaliação dos recursos
didáticos de química utilizados na educação básica; estudo dos pressupostos educacionais e da
proposta metodológica de projetos inovadores de ensino de química.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado VI
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 80h
Ch teórica: -

Ch prática: 80h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Regência de aulas de química no Ensino Médio
COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais.
Carga horária total: 96 h
Ch teórica: 96

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: 299

EMENTA
Desenvolvimento de projeto monográfico – trabalho de conclusão de curso.
COMPONENTE CURRICULAR: Química Ambiental
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Educação ambiental. Fontes de energia. Principais problemas ambientais: resíduos sólidos,
Efeito estufa, camada de ozônio, aquecimento global, chuva ácida. Poluição do solo, ar e da
água. Fossas e a contaminação do lençol freático. Produtos químicos e poluição. Relação entre
meio ambiente e qualidade de vida. Agricultura e meio ambiente. Medidas antipoluentes,
monitoramento ambiental.

COMPONENTE CURRICULAR: Toxicologia Forense
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência Naturais,
Sigla: ICNHS
Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 16h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Análise forense: finalidades e características. Papel da análise em toxicologia forense. Cadeia
de custódia. Investigação toxicológica de morte causada por um agente químico.
COMPONENTE CURRICULAR: Química dos Alimentos
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 32h

Ch prática: 16h

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceito de alimentos e produtos alimentícios. Constituintes, composição centesimal e valor
energético de alimentos. Rotulagem de alimentos. Métodos para determinação da composição
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centesimal. Legislação e padrões de qualidade em alimentos. Análises físico-químicas no
controle de qualidade de produtos lácteos, produtos cárneos, frutas e vegetais, óleos e gorduras,
mel, cereais e farinhas e bebidas alcoólicas, não alcoólicas e estimulantes.
COMPONENTE CURRICULAR: Introdução ao Cálculo Numérico
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciências
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Erros; Zeros de Funções; Resolução de sistemas lineares; Interpolação; Integração numérica.

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Especial e Acessível
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 32h
Ch teórica: 32h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Conceito e definição de educação especial e acessibilidade. Legislações vigentes. Os
movimentos sociais versus educação especial e acessível. A responsabilidade do Estado e do
sujeito para o convívio com as diversidades. Fundamentos e recursos pedagógicos para
inclusão: acessibilidade e tecnologia assistiva. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos em Química
Unidade Acadêmica ofertante: Instituto de Ciência
Sigla: ICNHS
Naturais, Humanas e Sociais
Carga horária total: 48h
Ch teórica: 48h

Ch prática: -

Ch PCC: -

Ch aula de campo: -

EMENTA
Seminários temáticos em métodos e técnicas da química contemporânea: espectrofotometrias,
microscopias, princípios de química combinatória, Mineralogia, Análise de alimentos, química
medicinal e farmacológica
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