
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Prática profissional V CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.057 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE:5º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33,5 hs PRÁTICA: 33,5 hs EaD: -- 

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

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos 

 

EMENTA 

 

Desenvolvimento de um projeto de pesquisa interdisciplinar e contextualizado. Proposição e 

desenvolvimento de estratégias para o Ensino Inclusivo de Química para alunos especiais. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa, preferencialmente com propostas para educação 

inclusiva em química para alunos especiais numa interdisciplinar e contextualizada gerando um produto 

para utilização didático-pedagógica para o ensino de Química de nível médio. 

 

Específicos 

- Desenvolver o pensamento crítico, científico, social e político, e o significado de ser professor 

através do desenvolvimento de projetos socialmente relevantes (abordagem CTSA) que 

sedimentem a importância da integração da tríade ensino-pesquisa-extensão; 

- Utilizar conhecimentos interdisciplinares e contextualizados como princípios básicos para a 

elaboração de propostas de projetos que convirjam para os interesses da sociedade; 

- Apresentar propostas de projetos de instrumentos didático-pedagógicos diversos 

preferencialmente na área de ensino inclusivo de química experimental para alunos especiais;  

- Explorar a diversidade de conhecimentos esperados para um aluno do 5o período do curso, 

com aprofundamento de conhecimentos sobre química experimental para deficientes visuais; 

- Aprender a buscar, quando necessário, assessorias de professores experientes no 

desenvolvimento de projetos que necessitem de habilidades eletrônicas e mecânicas;  

- Desenvolver instrumentos inclusivos que sejam simples e de baixo custo, de modo que os 

conhecimentos possam facilmente ser transferidos a professores de escolas públicas de nível 

médio para efetivação do processo de educação continuada através de feiras de ciências, 

oficinas, encontros, estágios, entre outros processos de troca de conhecimentos acadêmicos 

e interinstitucionais; 

- Desenvolver projetos utilizando Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs); 

- Desenvolver metodologias e práticas didático-pedagógicas para aplicar os produtos do projeto 

para o ensino de inclusivo de química; 

- Desenvolver a capacidade para a pesquisa que auxilie na construção de uma atitude favorável 

à procura permanente da melhoria de sua formação enquanto docente; 

- Apresentar um produto (instrumento) para aulas de química experimental inclusivas de nível 

médio aplicável em análises químicas de amostras reais, sintéticas e ou ambientais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



Eletrônica básica. Espectroscopia Molecular na Região Visível. Abordagem Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente (CTSA). Química Experimental para Alunos Especiais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas teórico-práticas dialogadas e desenvolvimento de um projeto interdisciplinar e contextualizado 

preferencialmente para o ensino inclusivo de química experimental de nível médio. Aplicação do projeto 

no desenvolvimento de um produto (instrumento). Avaliação do instrumento desenvolvido e elaboração 

de uma metodologia para sua aplicação em aulas inclusivas de química experimental de nível médio. 

O professor orientador pode apresentar conteúdos novos que sejam relevantes quando e se perceber 

que os conhecimentos apresentados pelos discentes possam ser insuficientes para a resolução de 

possíveis problemas advindos do desenvolvimento do projeto. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ x] Quadro 

[ x ] Projetor 

[ x ] Vídeos/DVDs 

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[ x ] Laboratório 

[    ] Softwares:______________________________________________________ 

[    ] Outros:_________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua, considerando as produções dos alunos. O aluno será avaliado quanto ao 

desempenho em grupo durante a elaboração do projeto, individualmente durante a defesa e construção 

do projeto e na apresentação dos resultados do produto elaborado no semestre. 
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OBSERVAÇÕES 

 


