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EMENTA 

 

Temas para Pesquisa no Curso de Licenciatura em Química - Primeiros contatos: Evasão Escolar. 

Currículo. Interdisciplinaridade e Contextualização. Sustentabilidade. Inclusão Social (A questão 

indígena, alunos especiais, questões de gênero e raça, inclusão ambiental e digital). Materiais 

Alternativos. TICs. Ética. Cidadania. Direitos Humanos. Iniciação à pesquisa. 

 

Geral 

Apresentar para os alunos ingressantes no Curso de Licenciatura em Química os primeiros contatos 

com Temas Geradores diversos que serão discutidos com profundidade durante os 8 semestres do 

curso como um panorama da diversidade de saberes que eles trabalharão, permitindo, desta forma, 

que os alunos selecionem um tema específico para debate e, se possível, idealizem um pequeno 

projeto.  

Específicos 

- Apresentar as orientações do PPC do Curso de Licenciatura em Química sobre o que são os 

projetos integradores; 

- Apresentar a matriz curricular do curso de licenciatura em Química para que os alunos 

compreendam os caminhos de sua formação indicando como se distribuem as cargas horárias 

das práticas profissionais dentro do curso; 

- Explicar que as cargas horárias são crescentes para permitir que o aluno desenvolva as suas 

habilidades didático-pedagógicas, cognitivas e pensamento crítico que serão explorados de forma 

mais aprofundada ao avançar no curso; 

- Apresentar os temas geradores relativos ao trabalho docente integrando ciência, tecnologia, meio 

ambiente e cultura como dimensões da formação humana; 

- Apresentar de maneira inicial a pesquisa como princípio pedagógico e esclarecer que os saberes 

relativos à mesma serão aprofundados nos componentes curriculares específicos em momentos 

posteriores do curso; 

- Orientar os discentes sobre o desafio de fazer com que os novos conhecimentos sejam 

socializados de modo a promover a elevação do nível geral de educação da população; 

- Apresentar os debates sobre sustentabilidade ambiental como meta universal; 

 

– O Curso de Licenciatura em Química – Matriz Curricular; 

– Temas Geradores para produção de pesquisa no curso de Licenciatura em Química; 

– Iniciação à pesquisa científica: recursos utilizados como fontes de pesquisa;  

– Avaliação de projetos de pesquisa encontrados na internet; 

– Tema gerador e construção de projeto – Passos iniciais. 

 METODOLOGIA DE 

ENSINO 

OBJETIVOS 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 



Os alunos ingressantes no curso de licenciatura em Química, com experiências e capacidades 

cognitivas diversas, serão apresentados ao espaço acadêmico das Práticas Profissionais que se 

estendem do 1o ao 7o período do curso. A principal responsabilidade do curso neste momento é 

apresentar as atividades acadêmicas de forma agradável e responsável de modo a evitar evasão 

escolar e transformar a pesquisa como um ato necessário, mas prazeroso da atividade docente. 

Assim, pretende-se seguir a seguinte Metodologia: 

1. Apresentar o fluxograma do curso, onde eles observarão e questionarão sobre as componentes 

curriculares e suas importâncias em sua formação. O professor orientador explicará, então, o 

porquê da existência das componentes curriculares; 

2. Explicar a distribuição de cargas horárias para as práticas profissionais e como elas se 

apresentam na matriz curricular; 

3. Apresentar os temas para pesquisa dentro do Curso de Licenciatura em Química abrindo um 

leque de possibilidades de pesquisa para os alunos. O professor orientador, poderá neste 

momento, apresentar vídeos, palestras, textos, preferencialmente utilizando ludicidade para 

apresentar os temas. A intensão é fazer o aluno gostar do que vê/aprende; 

4. Realizar debates para avaliar a compreensão dos alunos sobre o significado dos temas. Ao 

discutirem entre si o professor orientador pode avaliar a compreensão geral e propor pesquisas 

pontuais; 

5. Selecionar alunos específicos ou realizar sorteios dos temas geradores para que cada aluno 

apresente, em um próximo momento, uma pequena pesquisa para esclarecer questões, ou 

dúvidas advindas dos debates sobre os temas, iniciando-se aí, os primeiros contatos com as 

pesquisas; 

6. Discutir sobre os recursos que cada aluno utilizou para a pesquisa e, havendo necessidade, o 

professor orientador poderá apresentar outras fontes de consulta para pesquisas, sempre 

lembrando aos alunos que os aprofundamentos sobre pesquisas e suas normas serão 

desenvolvidas em componentes curriculares específicas; 

7. Orientar os alunos para escolherem seus temas de interesse e pesquisar na internet projetos 

realizados por pesquisadores brasileiros sobre os temas. O aluno deverá apresentar o projeto 

em sala informando como o projeto foi organizado pelo autor. Desta forma, projetos diversos 

serão apresentados pelos alunos e comparações entre diversos modelos serão observadas e 

debatidas em sala. Questionar aos alunos que áreas da ciência foram utilizadas no estudo. 

Iniciar diálogos sobre interdisciplinaridade e contextualização. 

8. Finalmente, orientar os alunos para criarem uma ideia de projeto para ser defendida. 

Lembrando que, neste momento acadêmico, é mais importante valorizar as atitudes 

comportamentais, a dedicação aos projetos, o uso de recursos de pesquisa, a ludicidade e 

criatividade em contraponto à conhecimentos didático-pedagógicos, e de normas oficiais de 

escrita de projetos, que os alunos iniciantes ainda não conhecem. 

[ x ] Quadro 

[ x ] Projetor 

[ x ] Vídeos/DVDs 

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links [x ] 

Equipamento de Som 

[ x ] Laboratório 

[ x ] Softwares:   

[    ] Outros:    

 

As avaliações serão contínuas e realizadas a cada contato com os alunos. Serão observadas atitudes 

comportamentais como dedicação às atividades propostas, criatividade, comportamento em grupo e 

RECURSOS DIDÁTICOS 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 



individual, solidariedade, ética nas atitudes com colegas e professor e no cumprimento das tarefas. 

A humanização das atividades e a criatividade serão os principais valores avaliados. 
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