
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: História das Ciências CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.074 

PRÉ-REQUISITO: Não tem 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50 hs PRÁTICA: -- EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 hs CARGA HORÁRIA TOTAL:50 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Anderson Savio de Medeiros Simões 

 

EMENTA 

 

Aspectos relacionados às ciências naturais, com ênfase na Química, ao longo dos tempos. O 

Conhecimento Filosófico-Científico na explicação do conceito de elemento e de transformação. As 

contribuições dos Gregos e Árabes no desenvolvimento da Ciência Moderna. O desenvolvimento da 

Alquimia até o surgimento da Química Moderna. As teorias para surgimento do universo e dos seres 

vivos. Análise do valor pedagógico e do significado social e cultural da história da Química, na 

perspectiva da Educação Básica. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Realizar uma abordagem crítica sobre o desenvolvimento do conhecimento científico, tendo em vista 

uma perspectiva que avalie sua formação histórica, suas determinações culturais, suas limitações e 

contradições, apresentando o desenvolvimento dos conceitos das ciências, com ênfase na Química, 

em uma visão sócio-histórico-educacional. 

Específicos 

- Refletir sobre o processo histórico de formação da ciência. 

- Relacionar as transformações da ciência às variações culturais. 

- Entender as relações entre conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico.  

- Avaliar implicações políticas, socioambientais e culturais das ciências naturais e de suas 

tecnologias. 

- Identificar possíveis modelos epistemológicos para a compreensão da ciência em diferentes 

contextos históricos. 

- Entender a vida em sua diversidade de formas, reconhecendo a imprevisibilidade de fenômenos e 

os limites das explicações e do próprio conhecimento científico 

- Compreender os usos sociais da ciência em relação a outras formas de conhecimento. 

- Desenvolver atitudes que promova a construção dos conhecimentos científicos embasando-se na 

histórica da química. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Os conhecimentos da matéria na pré-história e na antiguidade.  

2. As concepções teóricas dos filósofos gregos sobre elementos e transformação.  

3. As contribuições dos povos árabes no desenvolvimento da ciência. 

4. A alquimia ocidental e oriental e a Iatroquímica. 

5. A Teoria do Flogisto e os trabalhos de Lavoisier.  

6. O desenvolvimento da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. 

7. A evolução das Teorias Atômicas e sua influência no desenvolvimento Tecnológico. 

8. As teorias para surgimento do universo e dos seres vivos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 



Aulas expositivo-dialogadas associadas com dinâmicas grupais. Estudos dirigidos em sala de aula. 

Delimitação prévia de grupos de trabalho que auxiliarão no andamento das aulas de acordo com os 

temas propostos. Elaboração de resumo/resenha crítica de textos e livros. Apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[x] Quadro 

[x] Projetor 

[x] Vídeos/DVDs 

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de Som 

[  ] Laboratório 

[  ] Softwares:  

[  ] Outros: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação será contínuo, ao longo do desenvolvimento de todas as atividades propostas, 

priorizando o aspecto formativo dos acadêmicos. Será considerado o envolvimento nos debates e na 

exposição de ideias, além da apresentação de resumos, sínteses e outras reflexões críticas. A média 

final será obtida com base na média aritmética das avaliações. 
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