
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Prática Profissional VII CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.077 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

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

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33 hs PRÁTICA: 34 hs EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 hs CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Márcia de Lourdes Bezerra dos Santos Lima 

 

EMENTA 

 

Projetos de pesquisa interdisciplinares contextualizados preferencialmente na área de inclusão social. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Elaborar e defender um projeto de pesquisa, preferencialmente na temática de inclusão social, numa 

perspectiva interdisciplinar e contextualizada. 

 

Específicos 

- Desenvolver habilidades de relações interpessoais, de colaboração, de liderança, de comunicação, 

de respeito, aprender a ouvir e a ser ouvido; 

- Adquirir uma atitude interdisciplinar, a fim de descobrir o sentido dos conteúdos estudados; 

- Ser capaz de identificar e saber como aplicar o que está sendo trabalhado em sala de aula, na busca 

de soluções para os problemas que possam emergir em sua prática docente; 

- Desenvolver a capacidade para pesquisa que ajude a construir uma atitude favorável à formação 

permanente. 

- Elaborar projetos preferencialmente na área de inclusão social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Conteúdo a ser desenvolvido de acordo com as temáticas selecionadas pelos discentes durante a 

elaboração dos projetos preferencialmente abordando Educação em Direitos Humanos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O discente terá momentos em sala de aula, nos quais receberá orientações acerca da construção dos 

projetos, bem como tempo específico para desenvolvê-los. Os projetos terão caráter interdisciplinar 

relativos à prática docente em Química. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ x ] Quadro 

[ x ] Projetor 

[ x ] Vídeos/DVDs 

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[  ] Laboratório 



[    ] Softwares:______________________________________________________ 

[    ] Outros:_________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua, considerando as produções dos discentes. O discente será avaliado quanto: 

ao desempenho em grupo durante a confecção do projeto e individualmente durante a defesa do 

projeto. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 


