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     INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

UNIDADE ACADÊMICA DE LICENCIATURAS E FORMAÇÃO GERAL 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA – CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Disciplina: Laboratório com Materiais Alternativos I 

Carga horária: 50 horas 

Pré-requisito: Química Geral II e Didática II 

 

1. Ementa 

A Crise Ambiental. Ecossistema. Atividades Práticas em Laboratório. Elaboração de Projetos e 

Montagem de equipamentos. Estudo de caso. 

 

2. Objetivos 

 Contribuir para que o aluno possa adquirir conhecimentos básicos sobre os aspectos práticos 

da reutilização de materiais, visando a melhor compreensão dos impactos que podem ser minimizados.  

 Auxiliar o aluno a tomar decisões, solucionar problemas e propor alternativas de acordo com 

os princípios da ética profissional. 

 

3. Objetivos específicos 

 Ao final deste componente curricular o aluno deve: 

 Identificar os fatores responsáveis pela crise ambiental; 

 Utilizar a reciclagem como um processo educativo; 

 Montar equipamentos de laboratório com materiais recicláveis; 

 Entender a linguagem técnico-organizacional; 

 Difundir conhecimentos adquiridos por meio de treinamentos; 

 Interpretar dados e variáveis de processo e suas alterações; 

 Atuar de acordo com os princípios da ética profissional; 

 

4. Conteúdo Programático 

 

4.1. A Crise Ambiental: 

4.1.1 População; 

4.1.2 Recursos Naturais; 

4.1.3 Poluição 

 

4.2. Ecossistema: 

4.2.1 Definição e Estrutura; 
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4.2.2 Reciclagem de matéria e fluxo de energia; 

4.2.3 Aplicação. 

 

4.3. Atividades Práticas em Laboratório: 

4.3.1 Temas diversos; 

4.3.2 Aplicação. 

 

4.4. Elaboração de Projetos e Montagem de equipamentos: 

4.4.1 Produção e importância; 

4.4.2 Realizar estudo de caso e propor através de projeto possíveis soluções; 

4.4.3 Aplicação. 

 

4.5. Estudo de casos: 

4.5.1 Realizar estudo de caso e propor através de projeto possíveis soluções; 

4.5.2 Visita Técnica. 

 

5. Metodologia de Ensino 

 As aulas serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas dialogadas e através de aulas 

práticas e elaboração e execução de projetos.  Dinâmica de grupos. Poderá ser utilizado o retro-

projetor e os recursos de TV e computador.  

 

6. Avaliação 

As avaliações serão realizadas por meio de provas escritas, relatórios de aulas práticas e trabalhos 

técnicos. 

As avaliações escritas deverão abranger um ou mais conteúdos programáticos. 

Será efetuada uma única avaliação como reposição de uma das avaliações do período no qual o 

aluno não tenha participado. 
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