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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES E DO CURSO 

1. Contexto da Instituição 

1.1. Dados da mantenedora 

Mantenedora: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba 

End.: Av. Primeiro de Maio n.: 720 

Bairro: Jaguaribe Cidade: João Pessoa CEP: 58015-430 UF: PB 

Fone: (83)3208-3000 Fax:  

E-mail: gees@cefetpb.br 

Site: www.ifpb.edu.br 

1.2. Dados da mantida 

Mantida: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba 

End.: Av. Primeiro de Maio nº: 720 

Bairro: Jaguaribe Cidade: João Pessoa CEP: 58015-430 UF: PB 

Fone: (83)3208-3000 Fax:  

E-mail: gees@cefetpb.br 

Site: www.ifpb.edu.br 

 

1.3. Breve histórico da instituição 

A Escola Agrotécnica Federal de Sousa - PB foi criada pela portaria n.° 552 

de 04 de julho de 1955, baseado no Decreto Lei n.° 9.613, de 20 de agosto de 

1945, com a denominação de Colégio de Economia Doméstica Rural de Sousa. 

A autorização de funcionamento foi a partir de 09 de agosto de 1955, como 

objetivo de formar professores para o magistério do Curso de Extensão de 

Economia Doméstica.Através do Decreto n.° 52.666 de 11 de outubro de 1963, o 

estabelecimento passou a ministrar o Curso Técnico em Economia Doméstica a 

nível de 2° grau. 

Em 1967, através de Decreto nº 60.731, a Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinário (SEAV) foi transferida para o Ministério da Educação e da 

Cultura com a denominação da Diretoria de Ensino Agrícola (DEA). Depois de 

passar por reformulação, foi implantada a metodologia do sistema escola-

fazenda que tinha por base o princípio: “Aprender a fazer e fazer para aprender”. 

Isso tudo, graças à idéia do engenheiro civil Carlos Pires de Sá. No período 

entre 1963 a 1969 o curso de preparação técnica atravessava uma série de 

crises: poucos alunos, verbas reduzidas e a maioria dos professores e pessoal 

de apoio administrativo não tinham vínculo empregatício. Sem sede própria, o 
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curso passou a funcionar em um prédio alugado pela prefeitura, localizado a rua 

Cônego José Viana (antiga Sucata Bezerra).Rescindindo esse contrato de 

locação, transferiu-se para imóveis residenciais na rua Basílio Silva, local onde 

funcionou até conseguir suas próprias instalações no ano de 1970. O nome de 

Escola de Economia Doméstica Rural de Sousa foi estabelecido em 11 de 

outubro de 1963.Em 1969, médico sousense José Sarmento Júnior, conhecido 

como Dr. Zezé, proprietário de um loteamento no bairro Jardim Sorrilândia, 

demonstrando amor a sua terra natal, fez doação de uma área de 16.740m2, 

registrando no 1º cartório de imóveis de Sousa para que em 6 de fevereiro de 

1969 fosse construída a “Escola de João Romão”, como era conhecida na 

época. 

No mesmo ano, a Diretoria do Ensino Agrícola elaborou o projeto de 

construção e as obras foram iniciadas em 1969. Na mesma data foi criado o 

Departamento do Ensino Médio (DEM).Na época, o agrônomo Wanderley de 

Prado Barreto, diretor do DEM, liberou uma verba de 50.000 cruzeiros e a escola 

se transferiu para a sua sede definitiva.Subordinado ao DEM e com um maior 

número de alunos, a escola começou a expandir. Em 1970 foi firmado um 

convênio com o Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-obra (PIPMO) e 

passou a oferecer cursos de 120 horas, tais como: Enfermagem, Parteira e 

Datilografia. Para atender aos anseios da população, nos anos de 1971 e 1972, 

os cursos também foram disponibilizados em horário noturno. No mesmo ano de 

1972 foi aprimorado o ensino e a aprendizagem, criado um novo o quadro de 

professores, e com isso, houve também a implantação de uma habilitação em 

nível de segundo grau: o Curso Técnico em Economia Doméstica.  

Em 9 de julho do mesmo ano foi criada a Coordenação Nacional do Ensino 

Agrícola, com a finalidade de oferecer assistência técnica e financeira à 

estabelecimentos com o ensino agrícola. Somente em 14 de outubro de 1975, a 

Coordenação Nacional do Ensino Agrícola, passou a denominar-se 

Coordenação Nacional de Ensino Agropecuário (COAGRI) pela manutenção, 

melhoria e evolução do ensino profissionalizante agropecuário. Sob a 

administração da COAGRI, no período de 1975 a 1986, a escola recebeu 
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benéficos como treinamento e especialização do pessoal docente. A partir de 

então, constatou-se a expansão do ensino profissional na região. 

Em 13 de dezembro de 1978 o primeiro regulamento interno foi aprovado, 

e em 4 de setembro de 1979 a escola recebeu o nome de Escola Agrotécnica 

Federal de Sousa, com base no Decreto n.º 83.935, de 04 de setembro de 1979. 

A Escola teve declarado a sua regularidade de estudos pela Portaria n.° 085, de 

07 de outubro de 1980, da Secretaria de Ensino de 1° e 2° graus do Ministério da 

Educação e do Desporto, publicado no D.O.U de 10 de outubro de 1980. 

No ano de 1987 iniciou-se a construção do projeto escola-fazenda nessa 

área, constando de aviários, suinoculturas, blocos pedagógicos e internato, a fim 

de receber alunos oriundos de outras regiões. O projeto também contava com 

refeitório e residências de funcionários, entre outros. Nesse mesmo ano foi 

implantada a Semana Tecnológica, com a finalidade de enriquecer os conteúdos 

curriculares, além de oferecer lazer e cultura aos alunos. Com base na Lei n.º 

8.731, de 16 de novembro de 1993, a Escola Agrotécnica Federal de Sousa foi 

transformada em autarquia, tornando-se entidade autônoma, com independência 

financeira, administrativa e pedagógica, vinculada à Secretaria de Educação 

Média e Tecnológica e ao Ministério da Educação e do Desporto.  

Em 2008 por determinação do Governo Federal, com base na Lei nº 

11.092/2008, Escola Agrotécnica Federal de Sousa se uniu ao Centro Federal 

de Educação (CEFET), tornando-se Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba. O IFPB-Campus Sousa possui cursos técnicos em nível 

médio nas áreas de Agropecuária, Agroindústria, Informática e Meio Ambiente; e 

cursos Superiores de Tecnologia em Agroecologia, Tecnologia em Alimentos, 

Licenciatura em Química, Bacharelado em Medicina Veterinária e Licenciatura 

em Educação Física. Além dos cursos a distância de Técnico em Segurança do 

Trabalho e de Licenciatura em Letras. 

1.4. Cenário socioeconômico da região 

O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido 

brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação 

tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. 
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Sousa está situada na zona fisiográfica do Sertão Paraibano a 220 metros de 

altitude, de coordenadas geográficas latitude 6º45'33" Sul e longitude 38º13'41" 

Oeste. Fundada em 1730, Sousa passou a categoria de cidade em 1854. 

O município tem uma área territorial de 842 Km² e limita-se ao Sul com os 

municípios de Nazarezinho e São José de Lagoa Tapada, ao Norte com Vieirópolis, 

Santa Cruz e Lastro, a Leste com São Francisco e Aparecida e a Oeste com São 

João do Rio do Peixe e Marizópolis. Essa região é entrecortada pelos rios do Peixe, 

Piancó e Piranhas, possibilitando a irrigação de algo em torno de 5.000 ha. 

É na agricultura irrigada e na ovinocaprinocultura que a economia da 

cidade e região se baseia e é nesse contexto que o município de Sousa tem se 

destacado como grande produtor de coco e uma das áreas de maior potencial de 

desenvolvimento da irrigação e do complexo agroindustrial processador de frutas, 

hortaliças, matéria prima para a indústria, tanto para o abastecimento interno como 

para exportação. É hoje uma cidade de porte médio com uma população estimada 

em 63.622 habitantes (IBGESousa2006), com a maioria do sexo feminino (52%) e 

apenas 26% morando na zona rural, tendo o privilégio de possuir no seu território 

dois perímetros irrigados: o de São Gonçalo (DNOCS) e o Orgânico Várzeas de 

Sousa (Governo do Estado). 

 A economia da cidade é bastante diversificada, embora tenha o setor de 

serviços o maior responsável pela arrecadação de impostos no município. A cidade 

se destaca também na produção de coco, No entanto, a produção de coco da cidade 

contribui apenas em 1% da produção nacional gerando uma receita bruta de R$ 

5.700.000,00 reais, o que situa Sousa na 15ª posição entre as regiões produtoras de 

coco do Brasil. No Ramo industrial Sousa se destaca como uma das cidades mais 

industrializadas da Paraíba, com pouco mais de 164 indústrias. 

Atualmente atua no município de Sousa 02 Instituições públicas de ensino 

superior: Universidade Federal de Campina Grande (UFC – Campus Sousa) e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB – Campus 

Sousa). Conta também, com 20 escolas estaduais, 44 escolas municipais e 09 

escolas da rede privada de ensino. De acordo com os Resultados Preliminares do 

Censo Escolar 2009 – Educacenso, o número de matrículas para o Ensino Médio na 

rede estadual foi de 1.909 , nas instituições federais de ensino foram efetuadas 246 

matrículas, nas escolas municipais foram realizadas 266 e na Rede privada de 
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ensino 305 matrículas. Para o ensino fundamental o número de matrícula inicial para 

rede estadual de ensino foi de 2.608 , 2.549 matrículas nas escolas municipais e 

595 nas escolas particulares. 

Na Educação Profissional (Nível Técnico) foram registradas 265 matrículas 

nas instituições federais de ensino. O Campus de Sousa foi inaugurado como Escola 

Agrotécnica Federal de Sousa em 09 de agosto de 1955, pela Portaria n.º 552 de 04 

de julho de 1955 baseada no Decreto - Lei n.º 9.613, de 20 de agosto de 1946, com 

a denominação de Colégio de Economia Doméstica Rural de Sousa, com o objetivo 

de formar professores para o magistério do Curso de Extensão de Economia Rural 

Doméstica. Com a Lei 11.892/2008 foi incorporado ao IFPB e a tualmente oferta os 

cursos de educação profissional e tecnológica. 

1.5. Identidade Estratégica da IES 

1.5.1. Missão 

Formar profissionais-cidadãos com sólida formação ética e humanista, 

conscientes de que devem promover uma agropecuária sustentável e através do 

ensino, da pesquisa e da extensão, mediante a aplicação e disseminação dos 

conhecimentos acadêmicos, dentro de uma perspectiva empresarial e da agricultura 

orgânica, atender às demandas da sociedade e do setor produtivo, contribuindo para 

o progresso sócio-econômico, local, regional e nacional. 

1.5.2. Princípios institucionais 

Art. 3º. O Instituto Federal da Paraíba, em sua atuação, observa os 
seguintes princípios norteadores: 
 
I. compromisso com a prática da justiça social, equidade, cidadania, ética, 

conservação e preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; 

II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 

III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

humanístico, científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais 

e culturais; 

IV. compromisso com a educação inclusiva e emancipatória, em especial de 

pessoas com necessidades educacionais e deficiências específicas; 

V. natureza laica, pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União; 

VI. respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica; 
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VII. pluralismo de pensamento; 

VIII. indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

IX. flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos de ensino; 

X. excelência educacional; e 

XI. defesa dos direitos humanos. 

Parágrafo Único. Na formulação de suas diretrizes de ações voltadas à 

educação e à produção científico-tecnológica, o Instituto Federal da Paraíba 

deve levarem consideraçãoos pilares de sustentação da política nacional de 

educação, assim definidos no Plano Nacional de Educação 

a) visão sistêmica da educação; 

b) territorialidade 

c) desenvolvimento; 

d) regime de colaboração; 

e) responsabilização; e 

f) mobilização social. 

1.5.3. Valores institucionais  

   No exercício da Gestão o Instituto Federal da Paraíba deve garantir a 

todos os seus Campi a autonomia da Gestão Institucional democrática a partir de 

uma administração descentralizada tendo como referencia os seguintes princípios: 

a) Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

b) Desenvolvimento Humano – Desenvolver o ser humano, buscando sua 

integração à sociedade através do exercício da cidadania, promovendo o seu bem 

estar social; 

c) Inovação – Buscar soluções às demandas apresentadas; 

d) Qualidade e Excelência – Promover a melhoria continua dos serviços 

prestados; 

e) Autonomia dos Campi – Administrar preservando e respeitando a 

singularidade de cada campus; 

f) Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de 

conhecimento das ações da gestão, aproximando a administração da comunidade; 

g) Respeito – Atenção com alunos, servidores e público em geral; 

h) Compromisso Social – Participação efetiva nas ações sociais, cumprindo 

seu papel social de agente transformador da sociedade. 
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1.5.4. Visão de futuro 

Neste cenário de aceleradas transformações culturais, sociais e científicas 

da sociedade contemporânea, marcada pela avassaladora onda das relações 

globais, a educação no IFPB tem o papel de formar profissionais que pensem e 

ajam de forma solidária e engajada socialmente, vivenciando o que CHAUI 

(2001,p.193) chama de uma formação que desperte a “visão compreensiva de 

totalidades, sínteses abertas que suscitam a interrogação e a busca”. 

Formar nesta sociedade sem fronteiras, assolada pela competitividade e 

individualismo requer o reconhecimento de valores e princípios que contribuem 

para práticas integradoras, emancipatórias e inclusivas, formando pessoas com 

visões abertas e rigorosamente críticas. 

2. Contexto do Curso 

2.1. Dados Gerais 

Denominação do Curso: LICENCIATURA EM QUÍMICA 
Modalidade: PRESENCIAL 

Endereço de Oferta: 
R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N, JARDIM 
SORRILANDIA. CEP: 58800-970 

SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO  
 Autorização: Reconhecimento: 

Documento RESOLUÇÃO CS/IFPB  

N. Documento 015   

Data Documento 05/06/2009  

Data da Publicação 01/10/2009  

N. Parecer/Despacho   
Conceito MEC   

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas anuais:    30 30 
Turmas Teóricas      

Regime de Matrícula: ANUAL 
  

 

2.2. Breve histórico do curso 

Após uma audiência pública no município de Sousa-PB, que polariza 7 

municípios da 10ª Região Geoadministrativa da Paraíba, foi constatado a carência 

de professores na área de química. Em atendimento a Lei 11.892/2008 o curso de 

Licenciatura em Química do IFPB Campus Sousa foi criado com o objetivo de 

minimizar a falta de profissionais de educação nas Escolas de Educação Básica. 
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Diante deste fato o  Curso de Licenciatura em Química foi criado e autorizado pela 

Resolução CS/IFPB no 015, de 05/06/2009. 

 

II. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1. Concepção do curso 

O Curso de Licenciatura em Química foi criado com o objetivo de atender as 

demandas do Escolas de Educação Básica da 10ª Região Geoadministrativa da 

Paraíba , a partir da percepção da necessidade de se formar um profissional com 

habilidades e competências especificas, já que é grande o número de profissionais 

que atua na região sem possuir certificação do Curso de Licenciatura em Química. 

Sua metodologia foi definida para contribuir para a formação de um egresso criativo, 

de formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos 

campos da Química em consonância com o mundo atual. O conjunto de disciplinas 

que integralizam os oito períodos de formação são apresentadas aos alunos 

utilizando-se de práticas pedagógicas teórico-práticas que procuram proporcionar ao 

aluno um aprendizado significativo, interativo e uma educação problematizadora, 

com o intuito de fomentar no aluno uma visão critica sobre as diversas situações que 

ele ira encontrar na pratica profissional. 

Assim, seus componentes curriculares são distribuídos na matriz de forma a 

permitir ao aluno o conhecimento inicial necessário, com o aporte de disciplinas 

teóricas e práticas, ate chegar ao Estágio Curricular Supervisionado, que são o 

cerne de sua formação. 

1.1. Justificativas do curso 

Vivemos na era do conhecimento. Mas, na realidade da escola pública 

brasileira e em especial na Paraíba, podemos encontrar, ainda, professores leigos 

lecionando. A Educação atual não se preocupa apenas com a apresentação dos 

conteúdos de disciplinas de uma matriz curricular e com a manutenção de 

professores para efetivar esta tarefa. Questões amplas como prática profissional, 

responsabilidade social, inclusão social e digital, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, aprendizagem significativa, velocidade de produção de novos 

conhecimentos, surgimento de novas tecnologias de ensino, fragmentação de 
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conhecimentos, ética profissional, entre outras, devem nortear os projetos 

pedagógicos dos cursos de formação de professores.  

O professor formado na escola atual deve estar totalmente inserido dentro 

de sua realidade, com visão crítica e capacidade criativa que o capacite a ser um 

transformador da sua sociedade. Ele deve ter noção clara da importância do trinômio 

ensino-pesquisa-extensão em sua prática profissional. Não existe mais espaço para 

instituições formadoras ausentes nas quais são apresentados conhecimentos 

conteudistas e fragmentados, sendo o aluno um agente passivo. 

É dentro desse quadro que nos propomos, enquanto instituição, a oferecermos a 

Licenciatura em Química, a partir de uma nova concepção de educação, voltada 

para uma formação de qualidade na qual o professor se aproprie de conhecimentos 

e ações necessários ao pleno exercício do Magistério. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química do IFPB visa a 

formação docente para atender o Ensino Médio e a Educação Profissional, com 

base nas necessidades educacionais apresentadas no último censo escolar 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP (INEP, 2008). 

Demanda Regional 

A Sinopse do Professor da Educação Básica de 2008 fornecida pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, apesar de 

não trazer informações específicas sobre professores de química, deixa bem claro 

as necessidades de professores de licenciatura e profissionais da área de educação 

na Paraíba. A Tabela 1 apresenta os dados referentes à escolaridade dos 

professores do nível médio no nordeste. Os dados informam que 6.909 professores 

de um total de 8.415, ou seja, 82% deles, apresentam escolaridade com educação 

superior. Este parece ser um dado animador. Também, como se pode analisar da 

Tabela 2, que indica o número de professores com atuação no nível médio, um outro 

quadro animador se apresenta: dos 6. 906 professores, 6. 451 apresentam 

licenciatura, de uma forma geral. 

 

Tabela 1. Escolaridade de professores de nível médio no nordeste 
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Fonte: MEC/Inep/Deed 

 

 

 

Tabela 2. Informações do INEP sobre professores da área de educação no 

nordeste. 

 

 
Fonte: MEC/Inep/Deed 

 

Entretanto, quando se analisam estes dados segundo a área de formação, o 

quadro muda. Como pode ser verificado da Tabela 3, de um total de 7. 060 

professores analisados, apenas 473 tem formação em Ciências (Biologia Física ou 

Química) o que representa apenas 6,7% do total. Na educação profissional o quadro 

não é diferente. De acordo com a Tabela 4, dos 688 professores com formação 

superior e com atuação no ensino profissional, apenas 198 apresentam uma 

licenciatura, ou seja, 29% do total. Se considerarmos os dados anteriores pode-se 

facilmente inferir que o percentual de professores licenciados em Química é ainda 
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menor. 

O quadro descrito reflete um fenômeno nacional. O relatório do Conselho 

Nacional de Educação – CNE estimou uma demanda em 272.327 professores 

(MEC, 2007) apenas no campo das ciências da natureza. 30% dos docentes da 

educação básica não têm curso superior completo. Em 2007, o MEC indica que 

70.507 brasileiros se formaram em cursos de licenciatura: 4,5% menos do que no 

ano anterior. Em anos anteriores, a redução foi de 9,3%. Letras (queda de 10%), 

Geografia (menos 9%), Química (menos 7%). Em alguns Estados, faltam 

professores de Física, Matemática, Química e Biologia. 

Tabela 3. Números de professores no Ensino com formação superior. 

 
Fonte: MEC/INEP/Deed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Professores da Educação Profissional com Educação Superior. 
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Fonte: MEC/INEP/Deed 

 

A LDB, em seu artigo 67, discorre sobre a valorização do magistério e 

destaca em seu inciso I que o ingresso no magistério público dar-se-á 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando que apenas 

profissionais habilitados devam assumir o magistério. 

Paralelo a esse quadro, temos o aumento de demanda de matrículas no 

Ensino Médio, nas escolas estaduais, que era de 58.086 alunos em 1997, 95.371 

em 2001 e agora se encontra 147.776 alunos, segundo o censo escolar realizado 

em 2009 pelo INEP. 

Digno de nota também é o número de alunos jovens e adultos em salas de 

ensino médio de escolas públicas. Existem 34.875 alunos matriculados com 

necessidades de metodologias educacionais específicas e de profissionais que 

consigam desenvolvê-las, justificando desta forma, a qualificação dos professores 

de Química para atuarem no Ensino Médio.  

 

1.2. Objetivos do curso 

  

1.2.1. Geral 

Formar professores capazes de assumir a docência com competência 
técnica e humana no campo do Ensino Médio e Profissional, capazes de atuar no 
mundo do trabalho e na construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária. 
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1.2.2. Específicos 

• Desenvolver ao longo do curso atividades que fortaleçam a relação 

teoria/prática com situações de aprendizagem vivenciadas dentro dos 

componentes curriculares e extra-curriculares; 

• Garantir uma formação sólida que compreenda o saber científico em sua área 

de atuação e nas dimensões: Humanista, Pedagógica, Política, Histórica e 

Social. 

• Criar condições teórico-metodológicas que permitam ao aluno vivenciar 

programas, projetos e experiências vinculadas a processos formais de 

escolarização básica; 

• Desenvolver a capacidade de identificar e solucionar problemas 
• relativos a sua área de atuação por meio de atividades de observação, 

análise e construção de propostas de intervenção junto às escolas de 

Educação Básica; 

• Utilizar tecnologias de ensino compatíveis com o nível e complexidade dos 

conhecimentos relativos a sua área de atuação; 

• Despertar nos alunos a consciência crítica voltada para trabalho coletivo e 

interdisciplinar utilizando o ensino, a pesquisa e a extensão como meio de 

modificar a sua realidade social. 

1.3. Perfil do egresso do curso 

O Licenciado em Química deve ter uma sólida formação teórica, prática e 

metodológica com base em competências e habilidades nos diversos campos da 

Química em consonância com o mundo atual e futuro, através de aplicação 

pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na 

atuação profissional como educador nos ensinos Médio e Profissional.  

 

1.3.1. Competências e Habilidades do egresso do curso de Licenciatura em Química 

1.3.1.1. Com relação à formação pessoal profissional 

 
� Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação 

(competência profissional garantida pelo domínio do saber sistematizado 

dos conteúdos da Química e em áreas afins), com domínio das técnicas 
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básicas de utilização de laboratórios bem como dos procedimentos 

necessários de primeiros socorros, nos casos de acidentes mais comuns 

em laboratórios de Química; 

� Possuir capacidade crítica para analisar os seus próprios conhecimentos; 

assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou educacionais e refletir 

sobre o comportamento ético que a sociedade espera de uma atuação e 

de suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político; 

� Identificar os aspectos filosóficos /históricos e sociais que definem a 

realidade educacional; 

� Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência, a sua 

natureza epistemológica , compreendendo o seu processo histórico-social 

de construção; 

� Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas 

etapas que compõem uma pesquisa educacional; 

� Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade 

para estudos extracurriculares individuais ou em grupo, espírito 

investigativo, criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões 

individuais e coletivas relacionadas com o ensino da Química, bem como 

para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas oferecidas pela 

interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de 

Química; 

� Ter conhecimentos humanos que permita exercer plenamente sua 

cidadania e, enquanto educador, buscar sempre melhor qualidade de vida 

para todos os que serão alvo do resultado de suas atividades; 

� Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de 

recursos didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da 

qualidade do material disponível no mercado, além de ser preparado para 

atuar como pesquisador no ensino de Química; 

� Interessar-se pelos aspectos culturais, políticos e econômicos da vida da 

comunidade a que pertence, estando engajado na luta pela cidadania 

como condição para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

responsável. 
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1.3.1.2. Com relação à compreensão da Química.  

� Compreender os conceitos, leis e princípios da Química; 

� Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e 

compostos, que possibilitem entender e prever o seu comportamento 

físico-químico, aspectos de reatividade, mecanismos e estabilidade; 

� Acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos e 

educacionais; 

� Reconhecer a Química como uma construção humana compreendendo os 

aspectos históricos de sua produção e suas relações com os contextos 

cultural, socioeconômico e político. 

 

1.3.1.3. Com relação à busca de informação e à comunicação e expressão.  

� Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes para 

a Química, inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e remota, 

que possibilitem a contínua atualização técnica, científica, humanística e 

pedagógica; 

� Ler, compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos em idioma 

pátrio e estrangeiro; 

� Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação (tabelas, 

gráficos, símbolos, expressões, etc.); 

� Saber escrever e avaliar criticamente os materiais didáticos, como livros, 

apostilas, “kits”, modelos, programas computacionais e materiais 

alternativos; 

� Demonstrar bom relacionamento interpessoal e saber comunicar 

corretamente os projetos e resultados de pesquisa na linguagem 

educacional, oral e escrita (textos, relatórios, pareceres, “pôsteres”, 

Internet, etc.) em idioma pátrio. 

1.3.1.4. Com relação à formação pedagógica 

� Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de 

ensino-aprendizagem, bem como os princípios de planejamento 

educacional; 

� Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 
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aprendizagem e o desenvolvimento do aluno; 

Identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo humano 

em construção; 

� Orientar suas escolhas e decisões didáticas por valores democráticos e 

por pressupostos metodológicos coerentes; 

� Conhecer, analisar, interpretar e aplicar a legislação; 

� Refletir de forma crítica em sala de aula, identificando problemas de 

ensino/aprendizagem; 

� Intervir nas situações educativas com sensibilidade, acolhimento e 

afirmação responsável de autoridade; 

� Avaliar situações didáticas, utilizando o conhecimento sobre avaliação, 

aprendizagem escolar, bem como as situações didáticas envolvidas; 

� Compreender e utilizar estratégias diversificadas de avaliação da 

aprendizagem; 

� Manejar diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos, sabendo 

eleger as mais adequadas, considerando a diversidade dos alunos, os 

objetivos das atividades propostas e as características dos próprios 

conteúdos; 

� Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática, 

diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso para 

diferentes situações. 

1.3.1. Atribuições no mercado de trabalho 

O egresso do Curso de licenciatura em química deve ser capaz de 

desenvolver as seguintes atribuições: 

� Assumir conscientemente as tarefas educativas, cumprindo o papel social 

de preparar os alunos para o exercício consciente da cidadania. 

� Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, 

ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da Química na 

sociedade; 

� Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Química 

como recurso didático; 

� Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação 

em ensino de Química; 
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� Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no 

laboratório; 

� Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de 

Química; 

� Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados da 

pesquisa educacional em ensino de Química, visando solucionar os 

problemas relacionados ao ensino/aprendizagem. 

� Conhecer os fundamentos e a natureza das pesquisas do ensino em 

Química. 

� Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de 

desenvolvimento social e coletivo; 

� Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento 

relevante para a comunidade; 

� Atuar no magistério, em nível de ensino médio e profissional, de acordo 

com a legislação específica, utilizando metodologia de ensino variada, 

contribuir para o desenvolvimento intelectual dos estudantes e para 

despertar o interesse científico em adolescentes; 

� Exercer a sua profissão com espírito dinâmico, criativo, na busca de novas 

alternativas educacionais, enfrentando como desafio às dificuldades do 

magistério; 

� Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros; 

� Identificar no contexto da realidade escolar os fatores determinantes no 

processo educativo, tais como o contexto socioeconômico, política 

educacional, administração escolar e fatores específicos do processo de 

ensino-aprendizagem de Química. 

1.4. Diferenciais competitivos do curso 

O Curso Superior de licenciatura em Química do IFPB Campus Sousa 

possui profissionais com experiência tanto com a realidade do Ensino Médio e 

Técnico quanto do Tecnológico. Os docentes do IFPB Campus Sousa, através da 

indissociabilidade teoria e prática fruto da sua experiência diária em sala de aula e 

em contato com o discente dos diferentes níveis de Ensino, apresenta elementos 

que o capacitam a oferecer uma licenciatura dessa natureza. Os alunos do curso 

supracitado poderão se beneficiarem com as turmas dos cursos Técnico Integrado e 
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Subsequente nas atividades de Prática Profissional. 

2. Políticas Institucionais e sua correlação com o Curso 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Político-

pedagógico Institucional (PPI) do IFPB têm como premissa central o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Desta forma, seu objetivo é aperfeiçoar a educação em 

geral, o desenvolvimento do pensamento, as ciências, as artes, as letras e formar 

profissionalmente os interessados nas carreiras escolhidas. 

As políticas de ensino do IFPB, para o quinquênio 2010-2014, pautam-se pela 

busca da excelência do ensino, qualificação do corpo docente, melhoria das 

condições do processo de ensino e de aprendizagem e garantia do ensino público e 

gratuito, numa gestão democrática. Para a implementação destas políticas, algumas 

ações tem sido desenvolvidas, a exemplo da capacitação de professores nos níveis 

de doutorado (Dinter) e mestrado (Minter); atualização pedagógica continuada; 

incentivo à participação de alunos e docentes em congressos e eventos acadêmicos 

e profissionais da área; ampliação da infraestrutura física e do acervo da biblioteca, 

entre outros.  

Especificamente no âmbito do Curso Superior de Licenciatura em Química – 

Campus Sousa, tem-se: a instituição do Núcleo Docente Estruturante – NDE, órgão 

consultivo dos cursos superiores do IFPB, responsável pela concepção, 

acompanhamento e revisão do Projeto Pedagógico do Curso, composto por 

professores e presidido pelo coordenador; a instituição do Colegiado de Curso, 

órgão de administração acadêmica dos cursos de graduação do IFPB, constituído 

por professores efetivos e representação discente indicado pelos alunos.  

As políticas do IFPB, voltadas para pesquisa e extensão visam construir e 

difundir conhecimentos; apoiar tecnologicamente o setor produtivo; estimular a 

pesquisa científica e tecnológica; fazer a realimentação curricular dos cursos; obter 

recursos para a instituição e incentivar a formação em pós-graduação dos 

servidores.  

Em termos práticos, a instituição tem buscado parcerias com órgãos de 

fomento, a exemplo do CNPq, viabilizando programas destinados a discentes de 

graduação, orientados por professores pesquisadores. Nesse sentido, a própria 

instituição também tem destinado recursos financeiros do seu próprio orçamento 

para viabilizar um programa de iniciação científica semelhante, denominado PIBICT, 
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reservado para o público de alunos de graduação orientados por professores 

pesquisadores doutores, mestres e especialistas. Além disso, o IFPB dispõe de 

bolsas de pesquisador criadas pela instituição com vistas a incentivar a formação de 

pesquisadores. Também foram implantadas recentemente as taxas de bancada para 

os Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq e certificados pela instituição, como 

forma de incentivar a criação e/ou o fortalecimento de grupos de pesquisa do IFPB.  

No âmbito do Curso de Licenciatura em Química, são realizados eventos e 

palestras que visam fornecer ao aluno subsídios para uma formação mais próxima 

da realidade do mercado local; a contribuição do curso para o desenvolvimento do 

setor produtivo e de serviços se dá pelo fornecimento profissionais capacitados.  

O diálogo entre os saberes acadêmicos e os saberes populares acontece com 

a implantação da política de extensão, sociabilizando e democratizando o 

conhecimento produzido. Como prática acadêmica, interliga as atividades de ensino 

e de pesquisa com as demandas dos diversos segmentos da sociedade, 

possibilitando a formação de um profissional cidadão.  

Assim, em termos de extensão, nesse ano, na área de ensino de Química, 

está sendo desenvolvido um projeto vinculado ao PROBEXT – Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão, proporcionando para o discente do curso uma 

maior experiência de sua prática profissional, como também, para a sociedade, um 

ensino de qualidade para àqueles que desejam realizar o Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM. 

3. Organização curricular  

 
Princípios Éticos e Pedagógicos  

O Curso Superior de Licenciatura em Química do IFPB Campus Sousa se 

pautará em princípios éticos que integrará o discente na sociedade com uma visão 

holística dos diversos contextos, buscando a compreensão e valorização das 

dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no discente e no profissional 

atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade. 

 Assim, o Licenciado em Química que se busca formar deverá durante todo o 

percurso da sua formação envolver-se com atividades teórico-práticas 

fundamentadas em sólidos princípios éticos inerentes a todo cidadão e ao exercício 
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profissional tais como: respeito à vida e aos direitos de todos, responsabilidade, 

solidariedade, compromisso com a comunidade e o ambiente no qual se insere. 

 Os princípios pedagógicos do curso Superior de Licenciatura em Química do 

IFPB campus Sousa contemplará as seguintes dimensões:  

 

● Contextualização 

Etimologicamente, contextuar significa enraizar uma referência em um texto, 

de onde fora extraída, e longe do qual perde parte substancial de seu significado. 

Neste sentido contextualizar significa assumir que todo conhecimento envolve uma 

relação entre sujeito e objeto. Assim o tratamento contextualizado do conhecimento 

é um recurso que se tem para tirar do discente a condição de recebedor passivo do 

conhecimento, mudando essas relações para a reciprocidade e diálogo, evocando 

nessa relação dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural do indivíduo. 

 

● Abordagem interdisciplinar 

No cenário atual, com o advento da globalização e informatização da 

sociedade, parece indispensável ao cidadão entender as teias de relações que se 

estabelecem no interior dos objetos de conhecimento das diversas áreas, pois o 

enquadramento dos fenômenos na visão de uma única disciplina já não mais 

satisfaz as necessidades humanas. Dessa forma a abordagem interdisciplinar neste 

curso deverá se fazer presente em todas as áreas/núcleos que o compõe levando o 

discente a desenvolver competências que relacionem o conhecimento nos diversos 

campos do saber, possibilitando um trabalho interdisciplinar. 

 

● Flexibilidade curricular 

As práticas do ensinar e do aprender na educação brasileira, principalmente 

nos cursos superiores sempre se basearam na organização linear do conhecimento, 

tendo na ordenação Conteana e na Árvore Cartesiana, a supremacia das Ciências 

Exatas sobre as demais áreas do conhecimento. Dessa forma a organização do 

conhecimento acadêmico sempre se sustentou na ideia de que se deve partir do 

particular para o geral, do teórico para o prático, do ciclo básico para o profissional.  

A flexibilidade curricular implica na opção por processo de formação aberto as novas 

demandas e possibilidades dos diferentes campos do conhecimento e da formação 
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profissional, atitude fundamental para educar para a cidadania e a participação plena 

na sociedade. 

Ao assumir a dimensão da flexibilidade no currículo, como aponta as 

diretrizes, admite-se a mudança nas concepções e práticas que regulam os rígidos 

modelos de gestão acadêmica dos cursos de graduação. O horizonte que se 

vislumbra agora é a diversidade de alternativas que o estudante terá para construir 

seu percurso formativo. 

● Articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

A articulação entre ensino pesquisa e extensão, reforça a indissociabilidade 

da aprendizagem, pesquisa e extensão, pois para que aprendizagem aconteça 

nessa perspectiva, o profissional em formação precisa conhecer a realidade na qual 

irá intervir, estudar os problemas e as soluções prováveis, aplicá-los nessa mesma 

realidade, refletir sobre os resultados e assim produzir conhecimento. A relação é de 

unidade teoria-prática, no desenvolvimento das competências profissionais. O que 

se vê então como necessário é a ligação entre ensino, pesquisa e extensão na 

promoção das aprendizagens e na formação do profissional.  

  Assim, além dos princípios éticos e pedagógicos que fundamentam o Curso 

de Licenciatura Plena em Química do IFPB – Campus Sousa, destacam-se ainda os 

seguintes: estética da sensibilidade; política da igualdade; ética da identidade; e 

intersubjetividade. São todos princípios de bases filosóficas e epistemológicas que 

dão suporte à Estrutura Curricular do curso e, consequentemente, fornecem os 

elementos imprescindíveis  à  definição  do  perfil  do  licenciado  em Química.   

. 

3.1. Estrutura Curricular 

 
A estrutura curricular do Curso Superior de Licenciatura Plena em Química na 

modalidade presencial observa as determinações legais presentes na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394/96; nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em 

nível superior, de graduação plena em  Química,  por meio  dos  Pareceres  

CNE/CES  nº  1.303/2001  de  06  de novembro de 2001, CNE/CP 28/2001 e 

Resoluções  CNE/CP nº 8/2002 e 2/2002 CNE/CP 28/2001 e nas demais Normas 

internas do IFPB.   

   A matriz curricular do curso está organizada por disciplinas em regime seriado 
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semestral, distribuídas em quatro núcleos de organização dos conteúdos: específico, 

comum e didático-pedagógico. 

 

3.1.1. Núcleo I: Componentes Curriculares de Natureza Específica  

Compreende as abordagens teórica e experimental dos conceitos, princípios e 

aplicações de todas as áreas da Química, como a Química Geral, Físico-Química, 

Química Inorgânica, Química Orgânica, Química Analítica, Ensino de Química e 

Química Ambiental. Consiste no conteúdo de Química do ensino médio, revisto em 

maior profundidade, com os conceitos e ferramentas matemáticas adequadas, além 

de trabalhar ferramentas para a formação do cidadão consciente da importância de 

se conservar bem o meio ambiente. São ainda contempladas práticas de laboratório 

que ressaltam o caráter da Química como ciência experimental. 

A Instrumentação para o ensino de Química compreende os conhecimentos 

de métodos e técnicas específicas para o ensino de Química, abordando o uso da 

tecnologia da informática, estudo e revisão de metodologias de ensino de Química e 

elaboração de projetos de ensino. O Quadro 1 apresenta as informações sobre a 

matriz curricular do Curso de Licenciatura em Química para o núcleo específico. 

 
 
Quadro 1. Componentes curriculares do núcleo específico. 
 

N
Ú

C
L

E
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CH 
1º 
P 

CH 
2º 
P 

CH 
3º 
P 

CH 
4º 
P 

CH 
5º 
P 

CH 
6º 
P 

CH 
7º 
P 

CH 
8º 
P 

CH  
TOT
AL 

Pré - Requisito 

QUIMICA GERAL I 4        80 Não Há 
INTR. À QUIM. 
EXPERIMENTAL I 

2        40 
Não Há 

QUÍMICA GERAL II  4       80 QUIMICA GERAL I 
INTR. À QUIM. 
EXPERIMENTAL II 

 2       40 INTR. À QUIM. 
EXPERIMENTAL I 

QUÍMICA INORGÃNICA I   4      80 QUÍMICA GERAL II  
QUÍMICA INORGÃNICA II    4     80 QUÍMICA 

INORGÃNICA I 
QUÍMICA ANALITICA 
QUALITATIVA 

   4     80 QUÍMICA 
INORGÃNICA I 

QUIMICA ANALITICA 
QUANTITATIVA 

    4    80 QUÍMICA 
ANALITICA 
QUALITATIVA 

FISICO-QUÍMICA I      4   80 QUÍMICA GERAL II 
E  
CÁLCULO 
APLICADO À 
QUÍMICA II 

FISICO-QUÍMICA II       4  80 FISICO-QUÍMICA I 
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FISICO QUÍMICA III        4 80 FISICO-QUÍMICA II, 
CALCULO 
APLICADO A 
QUÍMICA II E 
FÍSICA APLICADA 
A QUÍMICA II  

QUIMÍCA ORGANICA I   4      80 QUÍMICA GERAL II 
QUÍMICA ORGANICA II    4     80 QUIMÍCA 

ORGANICA I 
QUIMICA ORGANICA III     4    80 QUÍMICA 

ORGANICA II 
QUIMICA AMBIENTAL        4 80 QUÍMICA GERAL II 
QUIMICA ANALITICA 
APLICADA 

     4   80 QUÍMICA 
ANALITICA 
QUALITATIVA E 
QUIMICA 
ANALITICA 
QUANTITATIVA 

BIOQUIMICA      3   60 QUIMÍCA 
ORGANICA I E 
QUIMÍCA 
ORGANICA II 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO ESPECÍFICO 1260  
 

3.1.2. Núcleo II: Componentes Curriculares de Natureza Comum 

Compreende as disciplinas de caráter interdisciplinar básicas para a formação 

do Químico Educador. É composto por disciplinas que norteiam a formação científica 

do professor dentro da perspectiva de um ensino interdisciplinar das ciências da 

natureza e suas tecnologias. Abrange o conhecimento das ferramentas matemáticas 

necessárias ao tratamento adequado dos fenômenos químicos, o uso das 

linguagens técnica e científica, os conhecimentos históricos e epistemológicos da 

Química e conhecimentos de Física e Biologia. Estes conhecimentos são 

fundamentais para a atuação do professor e sua articulação com profissionais 

dessas áreas do conhecimento no ambiente da escola. No Quadro 2 estão 

presentes as informações sobre o núcleo comum do Curso de Licenciatura em 

Química do campus de Sousa do IFPB. 

 

 

Quadro 2. Componentes curriculares do núcleo comum. 

N
Ú

C
L

E
O

 
C

O
M

U
M

 

QUIMIOMETRIA     3    60 CALCULO APLICADO 
A QUÍMICA II 

HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 2        40 Não Há 
MATEMÁTICA BÁSICA 3        60 Não Há 
CÁLCULO APLICADO À 
QUÍMICA I 

 3       60 
MATEMÁTICA BÁSICA 
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CALCULO APLICADO A 
QUÍMICA II 

  3      60 CÁLCULO APLICADO 
À QUÍMICA I 

FÍSICA APLICADA A 
QUÍMICA I 

   4     80 CALCULO APLICADO 
A QUÍMICA II 

FÍSICA APLICADA A 
QUÍMICA II 

    4    80 FÍSICA APLICADA A 
QUÍMICA I 

PORTUGUÊS 
INSTRUMENTAL 

3        60 
Não Há 

INGLÊS INSTRUMENTAL 2        40 Não Há 
METODOLOGIA  
CIENTÍFICA 

 3       60 
Não Há 

LABORATÓRIO COM  
MATERIAIS 
ALTERNATIVOS I 

     2   40 
Não Há 

LABORATÓRIO COM  
MATERIAIS 
ALTERNATIVOS II 

      2  40 LABORATÓRIO COM  
MATERIAIS 

ALTERNATIVOS I 
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO COMUM 680  

 

 

3.1.3. Núcleo III: Componentes Curriculares de Natureza Didático-Pedagógica  

Neste núcleo, estão contempladas as disciplinas que fundamentam a atuação 

do licenciado como profissional da educação. Aborda o papel da educação na 

sociedade, os conhecimentos didáticos, os processos cognitivos da aprendizagem, a 

compreensão dos processos de organização do trabalho pedagógico e a orientação 

para o exercício profissional em âmbitos escolares e não-escolares, articulando 

saber acadêmico, pesquisa e prática educativa. 

Além dos núcleos de organização dos conteúdos, compõe a matriz, uma 

carga horária para a Prática como Componente Curricular, o Estágio Curricular 

Supervisionado e as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, totalizando uma 

carga horária de 3.283 horas. No Quadros 3 estão presentes informações sobre o 

núcleo didático-pedagógico do Curso de Licenciatura em Química do campus de 

Sousa do IFPB. Na seção Apêndices são apresentadas as ementas e programas 

das disciplinas. 

 

 

 
Quadro 3. Componentes curriculares do núcleo didático-pedagógico. 
 

N
Ú

C
L

E
O

 

FUNDAMENTOS 
HISTÓRICOS E 
FILOSÓFICOS DA 
EDUCAÇÃO 

4        80 

Não Há 
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FUNDAMENTOS 
SOCIOPOLÍTICOS E 
ECONÔMICOS DA 
EDUCAÇÃO 

 4       80 

Não Há 

PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO 

 4       80 
Não Há 

DIDÁTICA   5      90 Não Há 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

     3   60 
Não Há 

FUNDAMENTOS E 
PRÁTICAS CURRICULARES 
NA EJA 

      3  60 
Não Há 

MÍDIAS EDUCACIONAIS       3  60 Não Há 
EDUCAÇÃO EM LIBRAS       3  60 Não Há 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
QUÍMICA  

  2      40 
Não Há 

PRÁTICA PROFISSIONAL I   2      40   
PRÁTICA PROFISSIONAL II    4     80 PRÁTICA 

PROFISSIONAL I 
PRÁTICA PROFISSIONAL III     4    80 PRÁTICA 

PROFISSIONALII 
PRÁTICA PROFISSIONAL IV      2   40 PRÁTICA 

PROFISSIONAL III 
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 850  

 
 
Quadro 4. Informações sobre carga horária total por período para o curso proposto. 

1º Período 
Disciplinas Teórica Prática Total 

Química Geral 80 - 80 
Introdução à Química Experimental I - 40 40 
História das Ciências 40 - 40 
Matemática Básica 60 - 60 
Português Intrumental 60 - 60 
Inglês Instrumental 40 - 40 
Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. 80 - 80 

Subtotal 360 40 400 
 
 

2º Período 
Disciplinas Teórica Prática Total 

Química Geral II 80 - 80 
Introdução à Química Experimental II - 40 40 
Cálculo Aplicado à Química 60 - 60 
Metodologia Científica 60 - 60 
Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação. 80 - 80 
Psicologia da Educação 80 - 80 

Subtotal 360 40 400 
 

3º Período 
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Disciplinas Teórica Prática Total 
Química Inorgânica I 60 20 80 
Química Orgânica I 80 - 80 
Cálculo Aplicado à Química II 60 - 60 
Didática  90 - 90 
Pesquisa em Educação Química 40 - 40 
Prática Profissional I 20 20 40 

Subtotal 350 40 390 
 

4º Período 
Disciplinas Teórica Prática Total 

Química Inorgânica II 60 20 80 
Química Orgânica II 80 - 80 
Química Analítica Qualitativa 60 20 80 
Física Aplicada à Química I 80 - 80 
Prática Profissional II 40 40 80 

Subtotal 320 80 400 
 

5º Período 
Disciplinas Teórica Prática Total 

Química Analítica Quantitativa 60 20 80 
Química Orgânica III 80 - 80 
Quimiometria 60 - 60 
Física Aplicada à Química II 80 - 80 
Prática Profissional III 40 40 80 

Subtotal 320 60 380 
 

6º Período 
Disciplinas Teórica Prática Total 

Físico-Química I 80 - 80 
Química Analítica Aplicada - 80 80 
Bioquímica 60 - 60 
Laboratório com Materiais Alternativos I 20 20 40 
Organização e Gestão da Educação Brasileira 60 - 60 
Prática Profissional IV 20 20 40 

Subtotal 240 120 360 
 

7º Período 
Disciplinas Teórica Prática Total 

Físico-Química II 60 20 80 
Laboratório com Materiais Alternativos II 20 20 40 
Fundamentos e Práticas Curriculares na EJA 60 - 60 
Mídias Educacionais 60 - 60 
Educação em Libras 60 - 60 
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Subtotal 260 40 300 
 

8º Período 
Disciplinas Teórica Prática Total 

Físico-Química III 60 20 80 
Química Ambiental 60 20 80 

Subtotal 120 40 160 
 
 
Quadro 5. Informações sobre outros componentes curriculares para o curso proposto. 

QUADRO RESUMO 
Demonstrativo CHT (%) 

Disciplinas 2790 78,59 
Estágio Supervisionado 400 11,27 
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 200 5,63 
Trabalho de Conclusão de Curso  160 4,51 

Carga Horária Total do Curso 3550 100 

 

3.1.4. Prática Profissional  
 

A Prática Profissional terá carga horária mínima de 1.000 horas, divididas em três  

partes:  a prática como componente curricular, o estágio curricular supervisionado, e outras 

atividades acadêmico-científico-culturais. O Quadro 6 detalha as atividades de Prática 

Profissional por período do Curso. 

 

Quadro 6. Detalhamento das atividades de Prática Profissional por período do curso. 

DESCRIÇÃO 

CH de Prática Profissional por Período do curso 
1º 

P 

2º 

P 

3º 

P 

4º 

P 

5º 

P 

6º 

P 

7º 

P 
8º 
P 

Total 

Prática como 

componente 

Curricular - 

Projeto Integrador 

  40 80 80 40   240 

Prática como 

Componente 

Curricular - TCC 

      80 80 160 

Estágio Curricular 

Supervisionado 
     100 100 200 400 

Atividades 

Acadêmico-
       200 200 
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científico-

culturais. 

Total 0 0 40 80 80 40 280 480 1000 

 

 

3.1.5. A Prática como Componente Curricular: Projetos Integrados. 

A prática como componente curricular envolve atividades de pesquisa e 

extensão, voltadas para o ensino de Química. Para essa atividade, é previsto um 

mínimo de 400 (quatrocentas) horas a serem desenvolvidas a partir do 3º Período do 

curso.  

A metodologia escolhida para a realização dessas atividades inclui a realização 

de projetos integradores, que serão desenvolvidos do 3º ao 6º período.  Assim, 

nesses períodos, o aluno terá momentos em sala de aula, nos quais receberá 

orientações acerca da construção dos projetos, bem como tempo específico para 

desenvolvê-los. Em cada um desses períodos os projetos envolverão, no mínimo, 

três disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar, relativos à prática docente em 

Química.  

Dentre essas atividades, podemos citar a participação em pesquisas 

educacionais, programas de extensão, elaboração de material didático, 

desenvolvimento de projetos de eventos científicos, entre outros. A definição dessas 

atividades será efetuada conjuntamente pelo colegiado do curso e docentes das 

diversas disciplinas a partir de sugestões das partes envolvidas.   

  Além disso, no 7º e 8º períodos, o aluno desenvolverá o TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso, podendo verticalizar os conhecimentos construídos nos 

projetos anteriormente desenvolvidos. Da mesma forma que nos projetos 

integradores, o aluno terá momentos de orientação e tempo destinado à elaboração 

do respectivo TCC.  

  

3.1.5.1. Projetos Integradores 

Os Projetos Integradores objetivam fortalecer a articulação da teoria com a 

prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, o que funcionará como um 

espaço interdisciplinar, com a finalidade  de proporcionar,  ao  futuro  professor,  

oportunidades  de  reflexão  sobre  a  tomada  de  decisões  mais adequadas à sua 

prática docente, com base na integração dos conteúdos ministrados em cada 
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período letivo.  

  

● Objetivos Específicos  

Os projetos integradores têm, como objetivos específicos, proporcionar ao 

aluno: 

 

� Elaborar e apresentar um projeto de investigação numa perspectiva 

interdisciplinar, tendo como principal referência os conteúdos 

ministrados ao longo do(s) semestre(s) cursado(s);   

� Desenvolver habilidades de relações interpessoais, de colaboração, de 

liderança, de comunicação, de respeito, aprender a ouvir e a ser ouvido  

- atitudes  necessárias  ao  bom desenvolvimento de um trabalho em 

grupo;  

� 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.  

 

● Metodologia  

Para a realização de cada projeto integrador são fundamentais algumas fases 

distintas, as quais, em seguida, serão especificadas.  

 

(a) Intenção: Fase em que os professores de cada período se reúnem e 

pensam  sobre  os objetivos e  finalidades das disciplinas, as necessidades 

de aprendizagem de cada  turma e sobre os encaminhamentos do projeto. 

Com isso, os professores instrumentalizar-se-ão para problematizar  o  

conteúdo  e  canalizar  as  curiosidades  e  os  interesses  dos  alunos  na 

concepção  do(s)  projeto(s).  As atividades  de  elaboração  deverão  ser  

sempre  coletivas  e socializadas  entre  alunos  e  professores.  Estes 

deverão conjuntamente escolher os temas significativos a serem 
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problematizados e questionados.  

(b) Preparação e planejamento: Fase de estabelecimento das etapas de 

execução.  Alunos e professores devem identificar as  estratégias  possíveis  

para  atingir  os  objetivos  propostos; coletar  materiais  bibliográficos  

necessários  ao  desenvolvimento  da  temática  escolhida; organizar os 

grupos e/ou duplas de  trabalho por suas  indagações afins e suas  

respectivas competências, podendo ser organizados grupos com tarefas 

específicas; buscar informações em  livros,  Internet,  etc;  programar  

pesquisas  laboratoriais;  organizar  instrumentos  de investigação;  

programar  a  coleta  de  dados;  analisar  resultados,  escrever  relatórios;  

definir duração das pesquisas; buscar outros meios necessários para a 

solução das questões e/ou hipóteses  levantadas  na  fase  anterior;  

aprofundar  e/ou  sistematizar  os  conteúdos necessários  ao  bom  

desempenho  do  projeto.  Em  conjunto,  alunos  e  professores  devem 

planejar  a  divulgação  do  projeto  com  apresentação  pública,  exposição  

de  trabalhos,  bem como  planejar  a  apresentação  dos  resultados  finais  

da  pesquisa,  tanto  no  âmbito  da gerência como em outras dimensões da 

Instituição. 

(c)  Execução ou desenvolvimento: Fase de realização das  atividades,  das  

estratégias programadas, na busca de respostas às questões e/ou 

hipóteses definidas anteriormente. A turma ou os grupos de pesquisa 

planejam e executam sua tarefa, trazendo com frequência à apreciação da 

turma o que se está fazendo, as dificuldades que encontra e os resultados 

que são alcançados. Os alunos deverão ter a oportunidade de seguir o 

trabalho dos diversos grupos e cooperar com eles. É importante que sejam 

elaborados relatórios parciais orais ou escritos a fim de acompanhar o 

desenvolvimento do tema (ou dos temas) e implementar a participação  dos  

alunos. Os alunos e os professores devem criar um espaço de confronto 

científico e de discussão de pontos de vista diferentes, pois são condições  

fundamentais para a construção do conhecimento. O aluno, com a 

participação ativa e conjunta de todos os professores  da  turma,  precisa  

sentir-se  desafiado  a  cada  atividade  planejada,  e  o professor também.  

(d) Resultados finais: Fase posterior à associação entre ensino e pesquisa, 
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em que se contribui para a construção da autonomia intelectual dos futuros 

graduados, avaliando os conteúdos ou  saberes  que  foram  programados  

e  desenvolvidos  de  maneira  integrada  por  meio  de projetos  de  ensino 

e aprendizagem,  oportunizando  ao  aluno  verbalizar  seus  sentimentos 

sobre o projeto: O que  foi mais importante? Quais as novidades 

proporcionadas? O ato de ensinar tornou-se mais dinâmico?  Como foi a 

participação individual e dos grupos nas atividades do(s) projeto(s) 

integrador(es)?  O que se pode melhorar para os próximos projetos?  Quais 

foram as conclusões e recomendações elaboradas e o crescimento 

evidenciado pelos alunos durante a realização do(s) projeto(s)? 

Geralmente, nos resultados finais, surgem interesses que  podem  

proporcionar  novos  temas  e,  por  conseguinte,  novos projetos a serem 

seguidos nos períodos subsequentes. 

 

 

● O papel do Corpo Docente  

O corpo docente tem um papel fundamental no planejamento e no 

desenvolvimento do projeto integrador. Por isso, para  desenvolver  o  planejamento  

e  acompanhamento  contínuo  das  atividades,  o docente deve estar disposto a 

partilhar o seu programa e suas  ideias com os outros professores; deve refletir 

sobre o que pode ser  realizado em conjunto; estimular a ação  integradora dos 

conhecimentos e das  práticas;  deve  compartilhar  os  riscos  e  aceitar  os  erros  

como  aprendizagem;  estar  atento  aos interesses  dos  alunos  e  ter  uma  atitude  

reflexiva,  além  de  uma  bagagem  cultural  e  pedagógica importante  para  a  

organização  das  atividades  de  ensino-aprendizagem  coerentes  com  a  filosofia 

subjacente à proposta curricular.  

Durante o desenvolvimento do projeto, é necessária a participação de um 

professor na figura de tutor (ou orientador) para  cada  turma,  de  forma  que  os  

alunos  que  estejam  desenvolvendo  projetos integradores  reúnam-se  sob  a  

orientação  deste.  O professor/tutor terá o papel de  acompanhar  o 

desenvolvimento  dos  projetos  de  cada  um  dos  grupos  da  respectiva  turma,  

detectar  as  dificuldades enfrentadas por esses grupos, orientá-los quanto à busca 

de bibliografia e outros aspectos relacionados com a  redação de  trabalhos 
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científicos. O professor-tutor também deverá contribuir para que haja uma maior 

articulação  entre  as  disciplinas/professores  que  têm  relação  com  os  

respectivos  projetos integradores, além de desempenhar outras atividades 

pactuadas entre os professores do Curso Superior de  Licenciatura  em  Química,  

assumindo  um  papel  motivador  do  processo  de  ensino-aprendizagem, levando 

os alunos a questionarem suas ideias e demonstrando continuamente um interesse 

real por todo o  trabalho  realizado.  Isso implica a necessidade de que o corpo 

docente saiba aproveitar os erros dos alunos para revisar o trabalho realizado e para 

criar as condições para que estes possam detectar seus próprios erros e aprender a 

corrigi-los. 

Ao trabalhar com projeto integrador, os docentes aperfeiçoar-se-ão como 

profissionais reflexivos e críticos e como pesquisadores  em  suas  salas  de  aula, 

promovendo  uma  educação  crítica comprometida com ideais éticos e políticos que 

contribuam no processo de humanização da sociedade.  

  

● O papel do Corpo Discente  

O Corpo Discente deve participar da proposição do  tema do projeto, bem 

como  dos objetivos, das estratégias de  investigação e das estratégias de 

apresentação e divulgação, que serão  realizados pelo grupo, contando com a 

participação dos professores das disciplinas do semestre em questão que estiverem 

inseridos no projeto.   

Caberá aos discentes, sob a orientação  do  professor-tutor,  desenvolver  uma  

estratégia  de investigação que possibilite o esclarecimento do tema proposto.  

O projeto deverá fazer parte do processo de avaliação de cada disciplina 

participante do projeto no semestre em curso.  Os grupos deverão socializar o 

resultado de suas  investigações  (pesquisas  bibliográficas, entrevistas, 

questionários, observações, diagnósticos etc.) quinzenalmente à turma.  

Para a apresentação dos trabalhos, cada grupo deverá:  

� Elaborar um roteiro da apresentação, com cópias para os colegas e para os 

professores.  

� Providenciar o material didático para a apresentação  (cartaz,  transparência,  

recursos multimídia, faixas, vídeo, filme etc).  
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Finalmente, ressalta-se que os  temas  selecionados  a  cada  semestre  para  

a  realização  dos Projetos  Integradores poderão ser aprofundados, dando origem à 

elaboração de  trabalhos acadêmico-científico-culturais.  

 

 

3.1.5.2. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Para a conclusão do Curso de Licenciatura e obtenção do diploma de 

Licenciado em Química, o licenciando deverá elaborar e defender uma monografia. 

Para tanto, o mesmo deverá estar matriculado na disciplina TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso), desenvolvida durante os 7° e 8° períodos (um ano).  

Para a matrícula em TCC do 7° período o aluno deverá apresentar um pré-

projeto de TCC onde constará título do TCC, justificativa, objetivos, metodologias e 

cronograma de trabalho para os dois períodos. O pré-projeto deverá ter sido 

avaliado e ter a assinatura do orientador para ser aceito. Durante o 7° período, 

adequações do pré-projeto poderão ser realizadas, desde que de comum acordo 

entre orientando e orientador. No final do 7° período o aluno é avaliado pelo 

professor orientador que deverá informar ao docente responsável pelo TCC sobre o 

resultado da avaliação realizada para o adequado registro no controle acadêmico. 

Ainda neste período, o aluno deverá apresentar a proposta de continuidade de TCC 

ou realizar uma nova proposta. Em qualquer dos dois casos o aluno deverá defender 

a sua monografia no final do 8° período. 

A prática como componente curricular poderá ser materializada por meio de 

uma monografia abrangendo os resultados da prática profissional realizada durante 

o curso. 

A Monografia será apresentada a uma banca examinadora composta pelo 

professor orientador e mais dois componentes, professores do IFPB, podendo ser 

convidado, para compor essa banca, um profissional externo de reconhecida 

experiência profissional na área de desenvolvimento do objeto de estudo. O trabalho 

deverá ser escrito de acordo com as normas da ABNT estabelecidas para a redação 

de trabalhos científicos, conforme estabelecido nas Normas das Licenciaturas 

oferecidas pelo IFPB. Após as correções e proposições da banca examinadora, o 

trabalho fará parte do acervo bibliográfico da Instituição. 
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3.1.5.3. Estágio Curricular Supervisionado  

O Estágio Curricular supervisionado  é  entendido  como  tempo  de 

aprendizagem,  no  qual  o formando exerce  in  loco atividades específicas da sua 

área profissional sob a  responsabilidade de um profissional já habilitado. O Parecer 

nº CNE/CP 28/2001 de 02/10/2008 destaca:  

O estágio supervisionado é um modo de capacitação 

em serviço e que só deve ocorrer em unidades 

escolares onde o estagiário assuma efetivamente o 

papel de professor.  

 

 A carga horária do estágio supervisionado será de 400 (quatrocentas) horas 

divididas entre as fases de observação (100 horas), e regência (300 horas); o 

estágio supervisionado terá início a partir do 6º período  do  curso,  

preferencialmente,  em  escolas  da  rede  pública  de  ensino  com  as  quais  o  

IFPB tenha parceria em projetos de extensão e/ou pesquisa.  

  As atividades programadas para o Estágio devem manter uma 

correspondência com  os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no 

decorrer do curso.  

  O Estágio é acompanhado por um Professor Coordenador de Estágios e  um  

Professor Orientador  para  cada  aluno,  em  função  da  área  de  atuação  no  

estágio  e  das  condições  de disponibilidade de carga-horária dos professores. São 

mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:  

 

a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da 

disciplina campo de estágio;  

b) reuniões do aluno com o professor orientador;  

c) visitas à escola por parte do professor orientador, sempre que necessário;  

d) relatório do estágio supervisionado de ensino. 

 

O período de observação, preparatório para o de regência, consiste em  uma  

avaliação participativa em que o formando irá integrar-se ao cotidiano da escola, 

para que possa  familiarizar-se com o processo pedagógico real, desde instalações, 

projeto político-pedagógico e atividades didáticas dos professores e alunos.  
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 A regência compreende atividades específicas de sala de aula em que o 

estagiário poderá desenvolver habilidades inerentes à  profissão  docente,  sob  

supervisão  do  professor  orientador  do estágio.  

 Após a realização do estágio, o aluno terá um prazo de 90 (noventa) dias 

para apresentar o relatório final para ser avaliado e, juntamente  com  a  Monografia,  

servirá como  requisito  a  ser considerado para aprovação final de conclusão do 

curso superior de Licenciatura em Química.   

 

3.1.5.4.  Outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais  

  Complementando a prática profissional e o estágio  supervisionado de ensino, 

o  aluno  deverá cumprir, no mínimo, 200 (duzentas) horas em outras formas de 

atividades acadêmico-científico-culturais de acordo com a Resolução CNE/CP Nº 02, 

de 19 de fevereiro de 2002, e reconhecidas pelo IFPB. São atividades de cunho 

acadêmico, científico e cultural que deverão ser desenvolvidas pelos licenciandos ao 

longo de sua formação, como forma de incentivar uma maior inserção em outros 

espaços acadêmicos. Essas atividades devem envolver ensino, pesquisa e 

extensão, com respectivas cargas horárias previstas no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Distribuição da Carga Horária das outras atividades Acadêmico-Científico-

Culturais. 

ATIVIDADES 
Carga horária máxima 

semestral por atividade (h) 

Carga horária máxima em 

todo o curso (h) 

Conferências e Palestras 

isoladas 
5 40 

Cursos e Minicursos de 

extensão (presencial ou à  

distância)  na  área  do  

curso  ou diretamente afim 

20 160 

Encontro Estudantil na área  

do  curso  ou diretamente 

afim. 

5 40 

Iniciação científica na área  

do  curso  ou diretamente 

afim. 

10 80 

Monitoria na área do curso 

ou  diretamente afim. 
20 160 
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Atividades não previstas  

nos  outros  núcleos na área 

do curso ou diretamente 

afim. 

15 120 

Atividades de Voluntariado 15 90 

Publicações de  trabalhos  

em revistas 

técnicas/científicas,  anais  e  

revistas eletrônicas. 

20 (10 pontos por trabalho 

publicado) 
120 

Viagem / visita técnica na 

área do curso ou 

diretamente afim. 

10 80 

Atividades de extensão na 

área do curso de assistência 

à comunidade. 

10 80 

Congressos ou  seminários  

na  área  do  curso ou 

diretamente afim. 

10 40 

Exposição de  trabalhos  em  

eventos  na  área do curso 

ou diretamente afim. 

10 ( 5 pontos por trabalho 

apresentado) 
80 

Núcleos de estudos ou 

grupos de discussão na área 

do curso ou diretamente 

afim. 

10 (5 por estudo ou núcleo de 

estudos ou núcleo de 

discussão) 

80 

Membro de diretoria 

discente ou  colegiado 

acadêmico no IFPB. 

10 80 

 

O discente do Curso Superior de Licenciatura Plena em Química terá um 

portfólio, contendo comprovantes dessas atividades. Para a contabilização das 

atividades acadêmico-científico-culturais, o discente do curso deverá solicitar, por 

meio de requerimento à Coordenação do Curso, a validação das atividades 

desenvolvidas com os respectivos documentos comprobatórios.  Cada documento 

apresentado só poderá ser contabilizado uma única vez, ainda que possa ser 

contemplado em mais de um critério. Uma vez reconhecido o mérito, o 

aproveitamento e a carga horária pelo Coordenador do Curso, essa carga horária 

será contabilizada.  
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A cada período letivo, o Coordenador do Curso determinará os períodos de 

entrega das solicitações das atividades acadêmico-científico-culturais e de 

divulgação dos resultados. O Coordenador do Curso encaminhará os processos aos 

membros do Colegiado de Curso para análise e apresentação de parecer que serão 

analisados na Plenária do Colegiado. Após a aprovação, a computação dessas 

horas de atividades acadêmico-científico-culturais pelo Colegiado, o Coordenador do 

Curso fará o devido registro relativo a cada aluno no Sistema Acadêmico. O 

Colegiado do Curso pode exigir documentos que considerar importantes para 

computação das horas das outras atividades acadêmico-científico-culturais. 

Só poderão ser contabilizadas as atividades que forem realizadas no decorrer 

do período em que o discente estiver vinculado ao curso. 

Os casos omissos e as situações não previstas nessas atividades serão 

analisados pelo Colegiado do Curso. 

3.2. Coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares  

A proposta do Curso de Formação em Química baseia-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de Licenciatura, de Graduação Plena, constante no Parecer nº 

009/2001 e a Resolução CNE/ CP 1/2002, no Parecer CNE/CES 1.303/2001 e na 

Resolução CNE/CES 8/2002 que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Química, Bacharelado e Licenciatura Plena, bem como na 

Resolução CNE/CP 2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica 

em nível superior. Demonstra também o cumprimento das seguintes diretrizes: 

Decreto 5.626/2005 referente a disciplina de Educação em Libras(60h), Resolução 

CNE nº 1/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana e do Decreto nº 4.281//2002, que regulamenta a Lei nº 9.795/1999, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, abordada na disciplina de 

Fundamentos históricos e filosóficos da educação ( 80h). 

3.2.1. Coerência dos Conteúdos Curriculares com os Objetivos do Curso 
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O currículo do curso de Licenciatura em Química do IFPB – Campus Sousa 

está coerente com os objetivos do curso e com o compromisso da instituição com a 

região onde está inserido, além de orientar para a formação de profissionais 

integrados com a realidade local e para a qualificação despertada para o 

aproveitamento das potencialidades socioeconômicas e culturais, de modo a tornar 

os profissionais instrumentos do desenvolvimento regional. A visão humanística e 

crítica da realidade social são trabalhadas ao longo de todo o curso, imprimindo ao 

docente, por meio da conjugação teoria à prática, uma perspectiva pluralista da 

atividade docente. 

Respeitando os aspectos pedagógicos, o currículo do curso está fortemente 

subsidiado por atividades que abordam diversas áreas do conhecimento, 

habilidades, atitudes e valores éticos fundamentais à formação profissional. 

 

3.2.2. Coerência dos Conteúdos Curriculares com o Perfil do Egresso 

 

Buscando coerência com o perfil desejado para o seu egresso, o curso de 

Licenciatura em Química do IFPB – Campus Sousa define seu currículo objetivando 

a formação de um profissional-cidadão capaz de atuar de maneira crítica e criadora, 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais democrática, justa e 

humana. 

O curso de Licenciado em Química por apresentar uma proposta de currículo 

transdisciplinar propicia aos egressos uma formação generalista, sólida e 

abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química, com preparação 

adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de 

áreas afins na atuação profissional como educador no ensino fundamental e médio. 

Enfim, a organização curricular do curso pretende propiciar condições para 

que o docente possa se tornar um professor-pesquisador, dominar os 

conhecimentos químicos e pedagógicos e atuar de forma crítica e reflexiva, 

respeitando princípios da ética e da cidadania. 
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3.3. Ementário e Bibliografia  

3.3.1. Adequação e Atualização das Ementas 

Sabe-se que o ementário e a seleção de conteúdos é o resultado de um 

universo maior de conhecimento e de saberes conforme o objetivo que se tenha de 

educação. Na visão do IFPB - Campus Sousa, para formar um ser humano crítico e 

participativo na sociedade, é necessário selecionar conhecimentos diferentes 

daqueles que são tradicionalmente escolhidos e que muitas vezes não priorizam a 

formação crítica, humana e cidadã do egresso.  

Perante a legislação vigente, o ementário e a seleção de conteúdos, bem 

como a estrutura curricular, é uma questão de autonomia da instituição. Assim, ao 

selecioná-los, está-se escolhendo aquilo que melhor atende à necessidade da 

região e ao perfil do egresso que se pretende formar.  

A definição do ementário e dos conteúdos a serem desenvolvidos nas 

diferentes disciplinas do curso de Licenciatura em Química do IFPB – Campus 

Sousa parte de premissas teóricas e práticas, tendo em conta a análise da realidade 

operada com referenciais específicos, que consideram os diferentes aspectos da 

realidade social em que o currículo será aplicado.  

O processo educacional deve estar centrado em um ementário de conteúdos 

relevantes para a formação do cidadão, respeitando as especificidades das 

diferentes disciplinas. Nessa ótica, ocorre a seleção do ementário, dos conteúdos, 

dos procedimentos, da avaliação e a definição do tipo de relação pedagógica a ser 

estabelecida. Para isso, é fundamental saber que o ementário só adquire significado 

quando se constitui em um instrumental teórico-prático para a compreensão da 

realidade do aluno, tendo em vista a sua transformação.  

3.3.2. Descrição do Ementário e Bibliografia do curso 

1º Período 
Química geral I Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Medidas: Incerteza na Medida; Exatidão e Precisão; Algarismos 

Significativos; Unidades de Medidas: As sete unidades básicas do Sistema 

Internacional (SI) e as unidades derivadas do SI; 

• Estrutura da Matéria: Classificações da Matéria; Propriedades da 

Matéria; As Transformações da Matéria e as Leis das Transformações 
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Químicas; Misturas e Métodos de Separação de Misturas; 
• Teoria Atômica: A Descoberta da Estrutura Atômica; Raios Catódicos e 

Elétrons; Radioatividade; Raios Canais e Prótons; A Visão Moderna da 
Estrutura Atômica; Estrutura Eletrônica dos Átomos; Natureza Ondulatória da 
Luz; Radiação Eletromagnética; Modelo Atômico de Bohr para o Átomo de 
Hidrogênio; Modelo da Mecânica Quântica; Números Quânticos; Orbitais 
Atômicos; Átomos Polieletrônicos; Configurações Eletrônicas; 

• Periodicidade Química: Tabela Periódica; Carga Nuclear Efetiva; 
Tamanho de Átomos e Íons; Energia de Ionização; Afinidade Eletrônica; 
Metais, Não-metais e Metalóides; 

• Ligações Químicas: Símbolos de Lewis e a Regra do Octeto; Ligação 
Iônica; Ligação Covalente; Polaridade da Ligação e Eletronegatividade; 
Propriedades das Ligações; Geometria Molecular; Modelo VSEPR; Teoria da 
Ligação de Valência (LV); Hibridização: Orbitais Híbridos; Teoria do Orbital 
Molecular (OM); 

• Funções Inorgânicas: Ácidos - características físico-químicas, 
nomenclatura; Bases - características físico-químicas, nomenclatura; Sais - 
características físico-químicas, nomenclatura; Óxidos - características físico-
químicas, nomenclatura. 

 
Bibliografia básica 

• RUSSEL, J. B., “Química Geral”, 2a edição, volume 1, Editora Pearson 
Makron Books, São Paulo, 2006 

• ATKINS, P., “ Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna”, 
Editora Bookman, Porto Alegre, 2006. 
• MAHAN, Bruce M., MYERS, Rollie,.  “Química – Um Curso 

Universitário”. Editora Edgard Blücher. 2003. 
• BROWN, T. L; LEMAY, H. E; BURSTEN, E. L.” Química – A Ciência 

Central”, 9a ed,  Editora Pearson Prentice Haal, São Paulo, 2005. 
• MASTERTON, W. L.; SLOWINSKI, E. J.;STANITSKI, C. L. “Princípios de 

Química”. 6a edição, Ed.LTC, 2009. 
  
Bibliografia complementar 

• BRADY, J. E & HUMISTON, G. E., “Química Geral”, 2a edição, volumes 1 
e 2, Editora LTC - Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1986. 

• KOTZ, J.C.; TREICHEL. P. Química e Reações Químicas. 4ª edição, volume 
1. Editora LTC - Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2002 

• VAITSMAN, E. P., VAITSMAN, D. S., Química & Meio Ambiente – Ensino 
contextualizado, Editora Interciência, 2006. 

 
 
Química experimental I Carga horária: 40 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Instruções gerais para o trabalho em laboratório. Cores e símbolos de 
segurança. Acidentes e primeiros socorros; 

• Materiais e vidrarias de laboratório; 
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• Transferência de sólidos e líquidos. Medição de volume de um líquido. 
Erros. 

• Limpeza e conservação de vidrarias; 
• Utilização do bico de Bunsen. Calcinação; 
• Técnicas de pesagem; 
• Modelagem de vidro: corte, dobra, arredondamento das pontas e 

formação de capilares; Perfuração de rolhas; 
• Técnicas de filtração; 
• Preparação de soluções. Diluição, misturas e titulações; 
• Separação de misturas. Destilação simples e fracionada; 
• Extração com solventes. Cromatografia; 
• Solubilidade e polaridade; 
• Catálise 

 
Bibliografia básica 

● TRINDADE, D. F., et alii, Química básica experimental, Editora ícone, São Paulo, 
2006. 

● SILVA, R., BOCCHI, N. E ROCHA FILHO, R. C. , Introdução à Química 
experimental, Editora McGraw Hill, São Paulo, 1990. 

● CHRISPINO, A , Manual de Química Experimental, Editora Ática, São Paulo, 
1991. 

·         WILSON, M. J., Introdução à Química, 3ed, Editora Átomo, Campinas-SP, 
2006. 

● CRUZ, R., FILHO, E. G., Experimentos de Química – Em microescala, com 
materiais de baixo custo e do cotidiano, 1ed,Editora Livraria da Física, São 
Paulo, 2004. 

 
Bibliografia complementar 

• OLIVEIRA, E. A. , Aulas práticas de Química, Editora Moderna, 3a Edição, São 
Paulo, 1995. 

• CONSTANTINO, Maurício G., SILVA, Gilvaldo José da, DONATE, Paulo Marques. 
Fundamentos de Química Experimental. EDUSP., 1ª Ed. 2004 

• GIESBRECHT, E. et alii, Projetos de ensino de Química – Experiências de 
Química, Editora Moderna, São Paulo, 1982. 
 

História das ciências Carga horária: 40 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• O conhecimento científico; 
• Teorias gregas sobre a natureza da matéria; 
• A Alquimia; 
• A Iatroquímica; 
• A Teoria do Flogisto; 
• As contribuições de Lavoisier; 
• A descoberta de Elementos Químicos; 
• Mendeleiev e a Tabela periódica; 
• A evolução da estrutura atômica; 
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Matemática básica Carga horária: 60 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Sistema de numeração decimal - representação polinomial. Propriedades 
algébricas dos conjuntos N, Z, Q, R e C.  

• Grandezas direta e inversamente proporcionais.  

• A evolução do conceito de função – relação entre grandezas, entre variáveis, 
entre conjuntos e como relação binária - representações.  

• Funções elementares. Função direta e inversa. Funções Logarítmica e 
Exponencial.   

• Trigonometria e Funções Trigonométricas.  

• Equações e Inequações.  

• Mapa conceitual de funções e conceitos associados.  
• Desenvolvimento histórico da Álgebra como aritmética generalizada, como 

ferramenta para resolver problemas (incógnitas) e como representação de 
relações.    

Bibliografia básica 
• COXFORD, Arthur F. e SHULTE, Albert. P. As idéias da Álgebra.  São Paulo: 

Atual, 1994. 

• LIMA, Elon L. et al. A Matemática do Ensino Médio, Volumes 1, 2 e 3. Coleção 

do Professor de Matemática.   Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 

Matemática, 2002. 

• DO CARMO, Manfredo P.  et al. Trigonometria e números Complexos. Coleção 
do professor de matemática. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 
Matemática, 2002. 

Bibliografia complementar 
• MOREIRA, M.A. Aprendizagem significativa. Brasília, Editora da UnB, 2006. 

• As origens da teoria estrutural em química orgânica; 
• Marie Curie e a radioatividade.   

 
Bibliografia básica 

• STRATHERN, P. O sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da Química. Rio 
de Janeiro: Editora JZE, 2002. 

• GREENBERG, A. Uma Breve História da Química: da alquimia às ciências 
moleculares modernas. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2010. 

• CAPRA, F. O ponto de mutação. Trad. de Álvaro Cabral. São Paulo: Editora 
Cultrix, 2007. 

Bibliografia complementar 
• FARIAS, R. F. Para gostar de ler a história da química. Volume 1, 2 e 3; 3ª 

edição Campinas: Editora Átomo, 2008. 
• FARIAS, R. F.; NEVES, L. S; SILVA, D. D. A história da Química no Brasil. 

Campinas: Editora Átomo, 2003. 
• BIEHI, L. V. A ciência ontem, hoje e sempre. Canoas: Editora ULBRA, 2003. 
• CHASSOT, A. A Ciência Através dos Tempos. 2ª edição. São Paulo: Editora 

Moderna, 1994. 
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• IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar. 8ed. 

São Paulo: Atual, 2004, v.1.  

• IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar. 9ed, São Paulo: Atual, 

2004, v.3.  

 
 
Português instrumental Carga horária: 60 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

•   Linguagem e construção de sentidos 

• O ato de ler 

• Conceituações sobre leitura 

•  Características do processo de leitura: Analítico, construtivo e estratégico 

• Modelos de leitura: Ascendente, descendente, interativo. 

• Estratégias de leitura: Predição, integração e  confirmação. 

• Níveis de compreensão leitora: Literal, interpretativa e crítica. 

• Concepção de textos 

• Mecanismos da textualidade 

• Coesão e coerência 

• Intertextualidade e polifonia no texto referencial 

• Gêneros textuais  
 
Bibliografia básica 

• ALIENDE, Felipe; CONDEMAIR, Mabel. A leitura: teoria, avaliação e 

desenvolvimento. Trad. José Claudio de Almeida. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1987. 

• ABREU, Antônio S. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 1998. 

• BAGNO, MARCOS. Preconceito Linguístico: o que é como se faz. 50ª Ed. São 
Paulo: Loyola, 2008. 

Bibliografia complementar 
• BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 2ª ed. São Paulo: Ática, 

2000. 

• CEGALA, Domingos P. Novíssima gramática. São Paulo: Cortez, 2005 

• DIONÍSIO, Ângela P. ET AL.(orgs). Gêneros textuais e ensino. 2ª. ed. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2002. 

• FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. 11ª 
ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

• FAVERO, Leonor. L. Coesão e coerência textuais. 7ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 
 
 

 

Inglês instrumental Carga horária: 40 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Estratégias de Leitura  
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○ Identificação de idéia central  
○ Localização de informação específica e compreensão da 

estrutura do texto  
○ Uso de pistas contextuais  
○ Exercício de inferência  

• Estratégias de Leitura  
○ Produção de resumos, em português, dos textos lidos  
○ Uso de elementos gráficos para “varredura” de um texto  

• Conteúdo Sistêmico  
○ Contextual reference  
○ Passive to describe process  
○ Defining relative clauses  
○ Instructions: imperative  
○ Present perfect  

○ Present perfect continuous  
○ Conditional sentences  
○ Modal verbs  
○ Prepositions  
○ Linking words (conjunctions)  

• Conteúdo Sistêmico  
○ Compound adjectives  
○ Verb patterns  
○ Word order  
○ Comparisons: comparative and superlative of adjectives  
○ Countable and uncountable nouns  
○ Word formation: prefixes, suffixes, acronyms and compounding 

 
Bibliografia básica 

• AZAR, Betty Schrampfer. Understanding and Using English Grammar. 3rd Ed. 

Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall Regents, 1998.  

• OLIVEIRA, Sara. Estratégias de Leitura para Inglês Instrumental. Brasília: Ed. 

UnB., 1998.  

• TOUCHÉ, Antônio Carlos; ARMAGANIJAN, Maria Cristina. Match Point. São 

Paulo: Longman, 2003.   

 
Bibliografia complementar 

• OLIVEIRA, Sara. Estratégias de Leitura para Inglês Instrumental. Brasília: Ed. 
UnB., 1998. 

 

 

Fundamentos históricos e 
filosóficos da educação 

Carga horária: 80 horas 

Conteúdo 
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A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 
• Definição, importância e utilidade da filosofia;  
• Os principais períodos da história da filosofia;  
• Filosofia da educação na formação e na prática do educador;  
• A educação  mediando  a  prática  dos  homens:  a  educação  na  

comunidade  primitiva,  a  educação  do  homem antigo, a educação do 
homem feudal, a educação do homem burguês, A educação e o contexto 
histórico atual no Brasil;  

• Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, 
preconceito e discriminação; 

• A população brasileira, a história e a cultura Afro-brasileira e Indígena e 
o resgate das contribuições nas áreas social, econômica e Políticas de Ações 
Afirmativas e Discriminação Positiva – a questão das cotas. 

 
Bibliografia básica 

• CANDAU, Vera Maria. Somos todos iguais? – Escola, discriminação e 
educação em direitos humanos – Rio de Janeiro, DP&A. 2003. 

• CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 5. ed. São Paulo: Àtica, 1995.  
• CNE/MEC. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 

DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA.SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e 
(Relatora). Brasília: Conselho Nacional de Educação/Ministério da Educação, 
2004. 

• FRANCISCO FILHO, Geraldo. A educação brasileira no contexto 
histórico. Campinas,         SP: Ed. Alínea, 2001.  

• FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática 
educativa. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005, (Coleção Leitura).  

• MEC/SECAD. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal n 
10.639/03 – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
2005 – Brasília – DF. 

• PREZIA, Benedito; HOORNAERT, Eduardo. Brasil Indígena: 500 anos de 
resistência, São Paulo: FTD, 2000. 

 
Bibliografia complementar 

• ALENCAR, Francisco. História da sociedade brasileira. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Ao livro técnico, 1985.  

• GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. 3. ed. São Paulo: Petrópolis, 2000. 
(Série Brasil cidadão). 

• GOMES, Nilma Lino; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. O desafio da 
diversidade. In: Experiências étnico-culturais para a formação de professores. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

• MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação: da antiguidade 
aos nossos dias.12. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

• PONCE, Aníbal. Educação e luta de classes. 12. ed. São Paulo: Cortez, 
1995.  

• SEVERINO, A. J. Filosofia da Educação. Construindo a cidadania. São 
Paulo: FTD, 1994.  
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2º Período 
 
Química geral II Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Estudo dos Gases; 
• Soluções: unidades de concentração e processos de solução;  
• 3. Termoquímica – Tipos de reações químicas e Termodinâmica. Capacidade 

calorífica específica e transferência de energia térmica. Energia e mudança de estado. 
Entalpia. Lei de Hess e as funções de estado.  

• Cinética Química;  
• Equilíbrio Químico e Equilíbrios em solução; Ácidos e Bases;  
• Reações de Transferência de elétrons -reações de óxido-redução. 

 
Bibliografia básica 

● Atkins, P;  Jones, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora  BOOKMAN 
COMPANHIA , 2006.  

● BROWN, T., LEMAY, H.E., Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 
2005. 

● William L. Masterton, Emil J. Slowinski, Conrad L. Stanitski. Princípios de 
química. 6ª ed. Editora LTC, 2009. 

 
Bibliografia complementar 

● Russell, J. B. Química geral, 1V. 2ª ed. Editora MAKRON, 1994. 
● Russell, J. B. Química geral, 2V. 1ª ed. Editora MAKRON, 1996. 
● Mahan, B.; Myers, R. J. Química - um curso universitário. 4ª ed. Editora Edgard 

Blucher, 1996. 
● Skoog, D.A.; West D.M.; Holler, F.J. Fundamentos de Química Analítica. Trad. 

da 8ª ed. Norte-Americana, Thomson Learning Ltda, 2006. 
● Atkins, P. W; Paula, J. de . Físico-química. 1V, 9ª ed. Editora LTC, 2012. 

 
 
 
Química experimental II Carga horária: 40 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

● Estudo das Reações Químicas; 
● Rendimento de uma Reação de Precipitação; 
● Metais Alcalinos e Metais Alcalino-Terrosos; 
● Halogênios; 
● Condutividade de Eletrólitos; 
● Equilíbrios químicos. 
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Bibliografia básica 
• BROWN, T. L., LEMAY JR, H. E. e BRUCE, E. B. Química a ciência central, 9ª 

Edição, Editora Pearson Education, 2005 
• RUSSEL, J. B., “Química Geral”, 2a

 edição, volume 1, Editora Pearson Makron 
Books, São Paulo, 2006. 

• SILVA, R. R.; BOCHI, N.; ROCHA, FILHO. R. C., “Introdução à Química 
Experimental”,  Editora McGraw-Hill do Brasil, São Paulo,1990. 
 
Bibliografia complementar 

• OLIVEIRA, E. A., “Aulas Práticas de Química”, 3a edição, Editora Moderna, São 
Paulo, 1993. 
 
 
Cálculo aplicado à química I Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Números Reais 
• Funções 
• Limites e Continuidade 
• Derivadas e Aplicações. 

 

Bibliografia básica 
• JAMES, Stewart. Cálculo 1. São Paulo, 5. ed.,Thomsom Pioneira, 2002. 

• THOMAS George; FINNEY Ross; WEIR Maurice; GIORDANO Frank. Cálculo: 

Volume 1, 10 ed., São Paulo: Pearson, 2002. 

• FLEMMING, Diva Maria; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A – Funções, Limite, 

Derivação e Integração. 5. ed., São Paulo:  Prentice Hall, 2004. 

•  
Bibliografia complementar 

• ANTON H., BIVENS I. e DAVIS S. Cálculo: Volume 1. 8 ed.,. Porto Alegre: 
Bookman, 2007. 

• ÁVILA. G. Cálculo I – Funções de uma Variável. Rio de Janeiro, LTC, 
1994. 

 
 
Metodologia científica Carga horária: 60 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• A documentação como método de estudo; 
• Conceito e função da metodologia científica; 
• Ciência, conhecimento e pesquisa; 
• Desenvolvimento histórico do método científico; 
• Normas Técnicas de Trabalhos científicos; 
• Etapas formais para  elaboração  de  trabalhos  acadêmicos  (fichamentos,  

resumos,  resenhas, relatórios, monografias.); 
• Pesquisa, projeto e relatórios de pesquisa. 
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Bibliografia básica 

• ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.  NBR  14724:  Informação  
e  documentação:  trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.   

• BARROS, Aidil da Silveira; FEHFELD, Neide A. de Souza. Fundamentos de 
metodologia científica. São Paulo : Pearson Makron Books, 2000.  

• CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ed. Ática. 1995. 
Bibliografia complementar 

• GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. São Paulo: 
Loyola, 2003.  

• GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas da pesquisa social. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 1999.  

• ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos 
científicos. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2005.  

• LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 
ed., São Paulo: Atlas, 2004.  

• LAVILLE,  Chistian  e  Jean  Dionne.  O  nascimento  do  saber  científico.  In:  A  
construção  do  saber:  manual  de metodologia e pesquisa em ciências humanas. Porto 
Alegre: ArTmed, 1999.  
 
 
Fundamentos Sociopolíticos e 
econômicos da educação 

Carga horária: 80 horas 

Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• As políticas educacionais do Brasil da década de 1930 aos dias atuais;  
• Educação e suas relações com a sociedade e o mundo do trabalho;  
• Os principais programas governamentais para ao setor educacional a 

partir dos anos 1930;  
• Capitalismo e impactos na educação e trabalho (Taylorismo e 

acumulação flexível); 
• O papel da educação na indústria moderna e a Teoria do Capital 

Humano;  
• Empregabilidade e educação;  
• Mudanças no mundo do trabalho e os seus impactos na educação 

brasileira.   
Bibliografia básica 

• ANTUNES, Ricardo. Adeus mundo ao trabalho? Ensaio sobre as 
metarmorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 3ed. São Paulo: 
Cortez, 1995  

• FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. São 
Paulo: Cortez, 1996.  

• KUENZER, A. Z; CALAZANS, Maria J.; GARCIA, W. Planejamento e 
educação no Brasil. 3ed. São Paulo: Cortez, 1996. (Questões da Nossa Época, 
V. 21).  

 
Bibliografia complementar 
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• ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: 
geral e Brasil.          3 ed. São Paulo: Moderna, 2006 

• Ghiraldelli Júnior, Paulo. História da Educação. 2ed. São Paulo: Cortez, 
2001. 

• LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estrurura e 
organização/Josè                            Carlos Libâneo, João Ferreira de Oliveira, 
Mirza SEABRA Toshi- 6 ed. São Paulo: Cortez, 2008. (Coleção Docência em 
Formação/Coordenação Antônio Joaquim Severino, Selma Garrido Pimenta) 

• PEREIRA, Luiz C. Bresser. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e 
mecanicismo de controle. Lua Nova: São Paulo, 1998.  

 
 
Psicologia da Educação Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Introdução a Psicologia; 
• Personalidade e emoções: estruturação e desenvolvimento; 
• Percepção e tomadas de decisões; 
• Motivação: conceitos básicos; 
•  Aprendizagem, Desenvolvimento, Educação e Instrução.   
• Teorias da aprendizagem:  Condutista ;  J.Piaget;  L.S.Vygotsky ; H. 

Wallon              . Aprendizagem significativa de P. D. Ausubel.   
• Possibilidades e limitações das teorias de aprendizagem.  
• Aprendizagem e desenvolvimento.   
• Aprendizagem e ensino 

 
Bibliografia básica 

• MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ta a 8va Série. Livro Introdução.  
• PLACO. V. M. S de S. (org). Aprendizagem do adulto Professor. São Paulo: 

Edições Loyola. 2006.   
• COOL,C. PALACIOS,J. & MARCHESI,A. Desenvolvimento psicológico e 

educação.Psicologia da educação.Porto Alegre:Artes Médicas,1996. 
 

Bibliografia complementar 

• SEBER, M.G.. Piaget: o diálogo com a criança e o desenvolvimento do 
raciocínio.São Paulo:Scipione, 1997. 

• BOLIVAR, Antonio(org). Profissão professor: O itinerário profissional e a 
construção da escola. Bauru: São Paulo: EDUSC, 2002.   

• REVISTA MENTE, Série O olhar adolescente. Duetto Editorial.   
 
 
3º Período 
 
Química inorgânica I Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 
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• Estrutura Atômica: A radiação eletromagnética; O espectro de linhas do 
hidrogênio e o cálculo da energia entre as raias; As formas dos orbitais d; 

• Sólidos Iônicos e Ligação Química: A ligação Iônica; Equações para o 
cálculo da energia reticular, Born-Landé e Kapustinskii; O ciclo de Born-Haber; 
Retículos cristalinos mais comuns e o número de coordenação; 

• Teoria do orbital molecular: Orbital ligante, anti-ligante e não-ligante; 
Distribuição eletrônica com a simbologia g e u; Montagem dos diagramas de 
energia e estabilidade das moléculas; Noções sobre espectroscopia 
fotoeletrônica; 

• Propriedades gerais dos grupos s, p, d e f; 
• Síntese de complexos: Síntese do alúmen de potássio e do cloreto de 

hexamincobalto(III). 
 
Bibliografia básica 
• LEE, J. D. Química Inorgânica Não Tão Concisa. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2003.  
• ATKINS, P.W. e JONES L.L., “Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e 
o Meio Ambiente”, Artmed Ed. Ltda, Porto Alegre (RS), 2006. 
• MAHAN, “Química um Curso Universitário”, 4a edição, Ed. Edgard Blucher Ltda, São 
Paulo, 2000. 
Bibliografia complementar 
• ATKINS, P. W.; SHRIVER, D. F. Química Inorgânica. 4. ed. São Paulo: Bookman, 2008.  
• BARROS, H. C. Química Inorgânica: uma Introdução. Belo Horizonte: UFMG, 1989. 
 
 
Química orgânica I Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Origem, evolução histórica e importância da Química Orgânica; 
• Ligação Química e Estrutura Molecular em Moléculas Orgânicas: Estruturas de 

Lewis; O Modelo VSEPR; A Ligação Covalente e suas Propriedades (comprimento, 
energia e polaridade); Estruturas Moleculares (Teoria da Ligação de Valência, Teoria 
dos Orbitais Híbridos e Teoria dos Orbitais Moleculares); 

• Grupos Funcionais: Características estruturais das diversas funções orgânicas, 
nomenclatura sistemática das funções e intermediários de reação (carbocátions, 
carbânions e radicais);  

• Propriedades Físicas dos Compostos Orgânicos: Forças Intermoleculares 
(Forças de van der Waals: forças de dispersão e interação dipolo-dipolo);  

• Propriedades físicas: ponto de ebulição (PE), ponto de fusão (PF), solubilidade, 
densidade; Relação da estrutura da molécula com propriedades como PE, PF, 
solubilidade (moléculas anfifílicas e o efeito hidrofóbico); 

• Estereoquímica: Quiralidade. Conceito de centro estereogênico; Nomenclatura 
R-S; Relação estrutura-atividade biológica; Conceito de luz plano-polarizada e 
atividade óptica, princípio de funcionamento do polarímetro, rotação específica, 
conceito de enantiômeros e diastereômeros;  

• Propriedades Químicas dos Compostos Orgânicos: conceito de acidez e 
basicidade, segundo Bronsted e Lowry, e Lewis (nucleofilicidade e eletrofilicidade); 
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Fatores que influenciam a estabilidade e a reatividade das moléculas: efeito de 
ressonância, efeito indutivo, tensão estérica, tensão angular, tensão torcional; 
Influência dos efeitos de ressonância e efeito indutivo sobre a acidez (ou 
eletrofilicidade) e basicidade (ou nucleofilicidade) dos compostos. Oxidação e redução 
em Química Orgânica.  
 
Bibliografia básica 
•  SOLOMONS, T.W; FRYHLE, Craig. Química Orgânica. 9ed. São Paulo: LTC, 2009. v1.  
•  SOLOMONS, T.W; FRYHLE, Craig. Química Orgânica. 9ed. São Paulo: LTC, 2009. v2. 
• MCMURRY, J., Química Orgânica - Combo - Tradução da 7ª Norte-americana,  ed. 
Cengage Learning., Rio de Janeiro, 2011. 
 
Bibliografia complementar 
• BROWN, T. L; LEMAY, H. E; BURSTEN, E. L.” QUÍMICA – A Ciência Central”, 9a ed,  
Editora Pearson Prentice Haal, São Paulo, 2005 
 • LAMPMAN, GARY M. / PAVIA, DONALD L. / KRIZ, GEORGE S. / VYVYAN, JAMES R., 
Introdução a Espectroscopia; 1ed Cengage Learning. Rio de Janeiro, 2010. 
 
 
 
Cálculo aplicado à química II Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Introdução à Integração. 
• Métodos de Integração e Aplicação de Integral.  
• Funções de mais de uma variável.  

Bibliografia básica 
● STEWART, James.  Calculo 1. 5. ed.,São Paulo: Thomsom Pioneira,  2002. 

● THOMAS, George; FINNEY, Ross; WEIR, Maurice; GIORDANO, Frank. Cálculo: 

Volume 1 e 2. 10. ed., São Paulo: Pearson, 2002. 

● FLEMMING, Diva Maria. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação e Integração. Mirian 

Buss  GONÇALVES.  5. ed. São Paulo, Prentice Hall, 2004. 

•  
Bibliografia complementar 
● ÁVILA, G. Cálculo I e II – Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

● SWOKOWSKI, E. Cálculo Com Geometria Analítica. 2.  ed ., São Paulo: Makron Books 

do Brasil, 1995 

 
 
Didática Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• O conceito de didática e a sua evolução histórica;  
• As tendências pedagógicas e o papel da didática na formação docente;  
• A didática na construção de uma concepção teórico-prática do processo de 

ensino-aprendizagem;  
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• O planejamento da prática pedagógica e seus componentes de ensino;  
• Projeto Político Pedagógico da escola e suas etapas de elaboração;  
• Os métodos e as técnicas de ensino-aprendizagem;  
• O processo de ensino-aprendizagem (enfoques teóricos);  
• O planejamento da ação pedagógica;  
• O papel da didática na formação do educador;  
• A função social e política da escola;  
• Interdisciplinaridade e a pressupostos metodológicos da pedagogia de 

projetos;  
• Avaliação da aprendizagem.  

 
Bibliografia básica 

• CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007. 
• LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Curitiba: Cortez, 1998. 
• MENEGOLLA, Maximiliano e SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que planejar? Como 

planejar – currículo – área – aula. Petrópolis: vozes, 1992. 
• MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. EPU, 2001. 
• PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto 

político-pedagógico da escola. São Paulo: Cortez; IPF. 2001, V. 7. 
• VEIGA, Ilma Passos A. (org.) Projeto político-pedagógipo da escola: uma 

construção possível. 15. Ed. – Campinas, SP: Papirus, 1995. 
 
Bibliografia complementar 

• BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégia de ensino-aprendizagem. 12. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1991. 

• FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 
• MASETTO, Marcos. Didática: a aula como centro. 4.ed. São Paulo: FTD, 1997.  
• MORAIS, Regis de. Sala de aula: que espaço é esse? 13a ed., Campinas, SP: 

Papirus, 2000.  
 
 
 
Pesquisa em educação química Carga horária: 40 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Pesquisa em educação química em âmbito internacional e no Brasil;  
• Discussão das diferentes linhas de pesquisa em educação química no 

Brasil: formação de professores, produção de material didático, uso das novas 
tecnologias da informação e da comunicação, linguagem e formação de 
conceitos, experimentação e resolução de problemas; 

• Principais métodos de pesquisa em educação: Investigação qualitativa. 
Investigação-ação. Investigação em sala de aula. Exemplos de pesquisas em 
educação química; 

• Experimentos de investigação na educação; 
• Elaboração de textos de apresentação de trabalhos de investigação 

qualitativa. Estruturação de um projeto de investigação. 
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Bibliografia básica 
• MALDANER, O.A. A Formação Inicial e Continuada de Professores de Química. 

Ijuí, RS: UNIJUÍ, 2000.  
• MORAES, Roque, LIMA, Valderez. (org). Pesquisa em Sala de Aula. Porto 

Alegre: PUCRS, 2002.  
• ROSSI, Adriana Vitorino, ROSA, Maria Inês Petrucci (org). Educação Química no 

Brasil: memórias, políticas e tendências. Campinas, SP: Átomo, 2008  

•  
Bibliografia complementar 

• DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1997.  

• LÜDKE, M., ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986.  
• CHASSOT, Attico Inácio. Catalisando transformações na educação. 3. 

ed. Ampliada. Ijuí, RS: UNIJUÍ, 1995. (Coleção Ensino de 2º Grau).  

• MACIEL, Lizete Shizue Bomura. A Formação do professor pela pesquisa: 
ações e reflexões. In: MACIEL, Lizete Shizue Bomura e NETO, Alexandre 
Shigunov (org). Formação de Professores, Passado, presente e Futuro. São 
Paulo: Cortez, 2004. 

• DEMO, Pedro. Pesquisa: principio científico e educativo. 6 ed.,São 
Paulo: Cortez,1999.  

 
 
4º Período 

Química inorgânica II Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Introdução à química de coordenação; 
• Diversos tipos de ligantes e seus modos de coordenação; 
• Números e poliedros de coordenação; 
• Isomeria em compostos de coordenação; 
• Nomenclatura de compostos de coordenação; 
• O conceito do campo ligante (TCL); 
• Desdobramento de energias de orbitais em campo octaédrico, 

tetraédrico e quadrado; 
• A série espectroquímica de ligantes; 
• Complexos de alto e baixo spin; 
• TCL e propriedades magnéticas;  
• Energia de estabilização pelo campo ligante; 
• O efeito JahnTeller; 
• Química descritiva sistemática dos elementos de transição mais 

comuns levando em consideração os seguintes aspectos; 
• Obtenção, estruturas e propriedades das substâncias mais comuns; 
• Processos industriais envolvendo metais de transição ou seus 

compostos; 
• Processos catalíticos envolvendo compostos de metais de transição.  
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Bibliografia básica 
● ATKINS, P. W.; SHRIVER, D. F. Química Inorgânica. 4. ed. São Paulo: Bookman, 2008.  
● LEE, J. D. Química Inorgânica Não Tão Concisa. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2003.  
 ●  FARIAS, R. F. Química de coordenação- fundamentos e atualidades. 1 ed. Editora 
Átomo, 2005. 
 
Bibliografia complementar 
● BARROS, H. C. Química Inorgânica: uma Introdução. Belo Horizonte: UFMG, 1989. 
 
 

Química analítica qualitativa Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Química Analítica: Introdução, definição, objetivo e classificação das técnicas 
analíticas; 

• Soluções: Natureza e classificação das soluções, unidades de concentração, 
solução saturada, solventes e diluição; 

• Equilíbrio Químico: Princípio de Lê Chatelier; Lei da ação das massas; 
Constantes de equilíbrio; Solubilidade; Produtos de solubilidade; Reação de 
precipitação; Formação de íons complexos; 
• Equilíbrio ácido-base: teorias ácido-base de Brönsted-Lowry e de Lewis; pH; 

Dissociação e Ionização de eletrólitos fracos; Efeito do íon comum; Hidrólise; Solução-
Tampão; 

• Instruções gerais sobre o trabalho em laboratório; Balança analítica; Regras e 
técnicas de pesagem; Soluções; Amostragem; 

• Processos de Separação: Filtração, centrifugação, utilização de efeitos de 
complexação, acidez e alcalinidade; 

• Semi-micro análise: métodos e técnicas; 
• Análise por via seca: Ensaios em chama; 
• Análise por via úmida; 
• Análise de cátions: Grupo I:  Ag+, Hg2

2+ e Pb2+; Grupo II: Subgrupo IIA - Hg2+, 
Pb2+, Cu2+, Bi3+ e Cd2+; Subgrupo IIB - As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ e Sn4+; Grupo III 
Subgrupo IIIA - Al3+, Cr3+ e Fe3+ ;  Subgrupo IIIB - Mn2+, Zn2+, Co2+ e Ni2+; Grupo IV Ca2+, 
Sr2+ e Ba2+; Grupo V  Mg2+, Na+, K+ e NH4

+; 
• Análise de Ânions: Grupo I   Cl-, Br-, I-, ferrocianeto [Fe(CN)6]4-, e ferricianeto 

[Fe(CN)6]3; Grupo II  CO3
2-, HCO3

-,  CrO4
2-,  Cr2O7

2-  e  PO4
3-; Grupo III MnO4

-,  NO3
-   e  

SO4
2-. 

Bibliografia básica 
● VOGEL, A.; Química Analítica Qualitativa. 5ª ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. 
● SKOOG, D.A.; WEST D.M.; HOLLER, F.J. Fundamentos de Química Analítica. 

Tradução da 8ª ed. Norte-Americana, Pioneira Thomson Learning Ltda, 2006. 
●  BACCAN, N. et al.  Introdução à Semimicroanálise Qualitativa. 7ª ed. 

Campinas, SP. Unicamp, 1997. 
 
Bibliografia complementar 

● VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 
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● ATKINS, P; JONES, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora BOOKMAN 
COMPANHIA, 2006. 

● BROWN, T., LEMAY, H.E. Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 
2005. 

● HARRIS, D. C.; Análise Química Quantitativa. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 2012. 

● BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; BARONE, J. S.; GODINHO, O.E.S. Química Analítica 
Quantitativa Elementar. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

 
 

Química orgânica II Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Alcanos: Reações e mecanismos.  
• Compostos Aromáticos: Reações e mecanismos. Efeitos de grupos 

substituintes  
• Alcenos e Alcinos: Reações e mecanismos.  
• Álcoois e Éteres: Reações e mecanismos.  
• Haletos de Alquila: Reações SN1 e SN2, E1 e E2 – reatividades, estereoquímica 

e mecanismos.  
• Preparação do cicloexeno 
• Preparação do p-cloronitrobenzeno; 
• Preparação do brometo de t-butila. 

 
Bibliografia básica 
•  SOLOMONS, T.W; FRYHLE, Craig. Química Orgânica. 9ed. São Paulo: LTC, 2009. v1.  
•  SOLOMONS, T.W; FRYHLE, Craig. Química Orgânica. 9ed. São Paulo: LTC, 2009. v2. 
• MCMURRY, J., Química Orgânica - Combo - Tradução da 7ª Norte-americana,  ed. 
Cengage Learning., Rio de Janeiro, 2011 
 
Bibliografia complementar 
• BROWN, T. L; LEMAY, H. E; BURSTEN, E. L.” QUÍMICA – A Ciência Central”, 9a ed,  
Editora Pearson Prentice Haal, São Paulo, 2005 
 • LAMPMAN, GARY M. / PAVIA, DONALD L. / KRIZ, GEORGE S. / VYVYAN, JAMES R., 
Introdução a Espectroscopia; 1ed Cengage Learning. Rio de Janeiro, 2010. 
 
 

Física aplicada à química I Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Grandezas físicas;  
• Vetores e escalares;  
• Leis de Newton;  
• Dinâmica  de  rotação;  
• Trabalho  e  Energia;  
• Conservação  da Energia;  
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• Colisões (momento linear e angular). 
 

Bibliografia básica 
• NUSSENZVEIG, Hersh Moysés. Curso de Física Básica 1: Mecânica. 4ed. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2001.  
• HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física 1: 

Mecânica. 7ed. São Paulo: LTC, 6. v.1.  
Bibliografia complementar 

• TIPLER, Paul. Física - Mecânica , Oscilações e Ondas , Termodinâmica. 5ed. 

São Paulo: LTC, 2006. v.1. 

 
5º Período 
 
Química analítica quantitativa Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Introdução aos métodos de análise quantitativa. Estudo dos erros na Química;  
• Analítica e Tratamento Estatístico dos resultados; 
• Análise gravimétrica; 
• Análise Volumétrica - Bases teóricas; 

• Volumetria de Neutralização. Curvas de titulações ácido-base (monopróticos e 
polipróticos). Indicadores. Erro de titulação. Cálculos; 
• Volumetria de Precipitação. Curvas de titulação de precipitação. Indicadores. 

Erro de titulação. Cálculos; 
• Volumetria de Complexação. Quelatos. Constantes condicionais. 

Mascaramento. Curvas de titulações complexométricas. Indicadores. Erros de 
titulação. Cálculos; 

• Fundamentos teóricos da volumetria de Oxidação - redução. Curvas de 
titulações redox. Indicadores redox. Erro de titulação. Cálculos; 

• Determinação de água em alguns sólidos; 
• Determinação gravimétrica de SO4

-2 como sulfato de bário; 
• Determinação gravimétrica de ferro como F2O3; 
• Determinação de água de cristalização do cloreto de bário hidratado; 
• Preparação e padronização de solução de HCl e NaOH; 
• Determinação de acidez em uma amostra de vinagre; 
• Determinação do teor em Mg(OH)2 no leite de magnésia; 
• Preparação e padronização de solução de AgNO3 pelo método de Mohr; 
• Preparação e preparação de solução de KSCN pelo método de Volhard; 
• Determinação de cloretos pelo método de Mohr; 
• Determinação de iodetos pelo método de Volhard; 
• Determinação de Ca e Mg em água com EDTA (dureza); 
• Preparação e padronização de solução de KMnO4; 
• Determinação de ferro com KMnO4. 

 
Bibliografia básica 

● SKOOG, D.A.; WEST D.M.; HOLLER, F.J. Fundamentos de Química Analítica. 
Tradução da 8ª ed. Norte-Americana, Pioneira Thomson Learning Ltda, 2006. 
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● VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 
● BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; BARONE, J. S.; GODINHO, O.E.S. Química Analítica 

Quantitativa Elementar. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 
  
Bibliografia complementar 

● HARRIS, D. C.; Análise Química Quantitativa. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 2012. 

● ATKINS, P; JONES, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora BOOKMAN 
COMPANHIA, 2006. 

● BROWN, T., LEMAY, H.E. Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 
2005. 

● WILLIAM L. MASTERTON, EMIL J. SLOWINSKI, CONRAD L. STANITSKI. Princípios 
de química. 6ª ed. Editora LTC, 2009. 

● MAHAN, B.; MYERS, R. J. QUÍMICA - um curso universitário. 4ª ed. Editora 
Edgard Blucher, 1996. 

  
 
Química orgânica III Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Aldeídos e Cetonas: Reações e mecanismos – reações de adição à carbonila; 
• Ácidos Carbaxílicos e Derivados: Reações e mecanismos – reações de 

substituição nucleofílica aciclica; 
•  Polímeros; 
• Métodos de separação e de identificação de compostos orgânicos; 
• Ressonância Magnética Nuclear de 1H, 13C; 
• Espectros de massa; 
• Infravermelho ( IV ). 

Bibliografia básica 
•  SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X., Indentificação Espectróscópico de compostos 
orgânicos, 7ª Ed., Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 2000. 
• LAMPMAN, GARY M. / PAVIA, DONALD L. / KRIZ, GEORGE S. / VYVYAN, JAMES R., 
Introdução a Espectroscopia; 1ed Cengage Learning. Rio de Janeiro, 2010. 
• SOLOMONS, T.W; FRYHLE, Craig. Química Orgânica. 9ed. São Paulo: LTC, 2009. v1.  
 
Bibliografia complementar 
• SOLOMONS, T.W; FRYHLE, Craig. Química Orgânica. 9ed. São Paulo: LTC, 2009. v2. 
•  MCMURRY, J., Química Orgânica - Combo - Tradução da 7ª Norte-americana,  ed. 
Cengage Learning., Rio de Janeiro, 2011 
• BROWN, T. L; LEMAY, H. E; BURSTEN, E. L.” QUÍMICA – A Ciência Central”, 9a ed,  
Editora Pearson Prentice Haal, São Paulo, 2005 
 
Quimiometria Carga horária: 60 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

● Introdução a Quimiometria; 
● Planejamento Experimental de Fatores;  
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● Análise de Componentes Principais;  
● Técnicas de Agrupamento;  
● Análises Multivariadas.  

 
Bibliografia básica 

● Atkins, P;  Jones, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora  BOOKMAN 
COMPANHIA , 2006.  

● William L. Masterton, Emil J. Slowinski, Conrad L. Stanitski. Princípios de 
química. 6ª ed. Editora LTC, 2009. 

● Vogel, A. I. Análise química quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.  
 
Bibliografia complementar 

● Russell, J. B. Química geral, 1V. 2ª ed. Editora MAKRON, 1994. 
● Russell, J. B. Química geral, 2V. 1ª ed. Editora MAKRON, 1996. 
● Mahan, B.; Myers, R. J. Química - um curso universitário. 4ª ed. Editora Edgard 

Blucher, 1996. 
● Skoog, D.A.; West D.M.; Holler, F.J. Fundamentos de Química Analítica. Trad. 

da 8ª ed. Norte-Americana, Thomson Learning Ltda, 2006. 
● BROWN, T., LEMAY, H.E., Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 

2005. 
 
 
 
 
Física aplicada à química II Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Ondulatória;  
• Calorimetria;  
• Termodinâmica; 
• Campos elétricos e magnéticos; 
• Eletrodinâmica. 

  

Bibliografia básica 
• NUSSENZVEIG, Hersh Moysés. Curso de Física Básica II e III: 4ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2001.  

• HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física II e 

III: 7ed. São Paulo: LTC, 6. v.1 e 2.  

Bibliografia complementar 
• TIPLER, Paul. Física - Mecânica , Oscilações e Ondas , Termodinâmica. 

5ed. São Paulo: LTC, 2006. v.1 e 2. 

 
6º Período 
 
Físico-química I Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
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A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 
• Sistemas físico-químicos; 
• Teoria Cinética dos Gases: postulados; distribuições e funções de distribuição; 

a distribuição de Maxwell; a lei de distribuição de Maxwell-Boltzmann; processos de 
transportes em gases; 

• Gases Ideais: a equação de estado; propriedades extensivas e intensivas; 
determinação das massas moleculares dos gases e substâncias voláteis; Lei de Dalton; 
Lei de Amagat; 

• Gases Reais: desvios do comportamento ideal; Equação de Van der Walls; fator 
de compressibilidade; o estado crítico; 

• Capacidade Calorífica: o princípio da equipartição e as capacidades caloríficas; 
• Teoria das Soluções: aspectos termodinâmicos das propriedades das soluções; 

soluções ideais; propriedades coligativas; pressão osmótica e sua medida; solubilidade 
de sólidos em líquidos; curvas de solubilidade; soluções de eletrólitos; desvios em 
relação ao comportamento ideal. 
 
Bibliografia básica 

● ATKINS, P. W; PAULA, J. de . Físico-química. 1V, 9ª ed. Editora LTC, 2012,  
● ATKINS, P. W; PAULA, J. de . Físico-química. 2V, 9ª ed. Editora LTC, 2012,  
● Atkins, P;  Jones, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora  BOOKMAN 

COMPANHIA , 2006.  
 
Bibliografia complementar 

● BROWN, T., LEMAY, H.E., Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 
2005. 

● William L. Masterton, Emil J. Slowinski, Conrad L. Stanitski. Princípios de 
química. 6ª ed. Editora LTC, 2009. 

● Russell, J. B. Química geral, 1V. 2ª ed. Editora MAKRON, 1994. 
● Russell, J. B. Química geral, 2V. 1ª ed. Editora MAKRON, 1996. 
● Mahan, B.; Myers, R. J. Química - um curso universitário. 4ª ed. Editora Edgard 

Blucher, 1996. 
 
 
Química analítica aplicada Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Análise de teor de AAS em um comprimido de aspirina; 
• Análise de uma amostra de soda cáustica (NaOH e Na2CO3); 
• Determinação de H3PO4 em ácido fosfórico comercial; 
• Preparo de uma solução padrão de KMnO4 0,1 N; 
• Análise de água oxigenada comercia; 
• Dosagem do teor de álcool em aguardente; 
• Preparo de solução 0,1 N de tiossulfato de sódio; 
• Determinação do teor de cloro ativo em água sanitária comercial; 
• Água (análise de acidez, alcalinidade, sólidos totais, cloretos e dureza total); 
• Cerâmica; 
• Óleos vegetais; 
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• Fertilizantes orgânicos e inorgânicos. 
Bibliografia básica 

• SKOOG, D.A.; WEST D.M.; HOLLER, F.J. Fundamentos de Química 
Analítica. Tradução da 8ª ed. Norte-Americana, Pioneira Thomson Learning 
Ltda, 2006. 

• VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2002. 

• BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; BARONE, J. S.; GODINHO, O.E.S. Química 
Analítica Quantitativa Elementar. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

•  
Bibliografia complementar 

● HARRIS, D. C.; Análise Química Quantitativa. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 2012. 

● ATKINS, P; JONES, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora BOOKMAN 
COMPANHIA, 2006. 

● BROWN, T., LEMAY, H.E. Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 
2005. 

● WILLIAM L. MASTERTON, EMIL J. SLOWINSKI, CONRAD L. STANITSKI. Princípios 
de química. 6ª ed. Editora LTC, 2009. 

● MAHAN, B.; MYERS, R. J. QUÍMICA - um curso universitário. 4ª ed. Editora 
Edgard Blucher, 1996. 
 

 
Bioquímica Carga horária: 60 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• A importância da água nos processos biológicos; 

• Carboidratos; 

• Isoprenóides;  

• Lipídeos;  

• Aminoácidos, proteínas, enzimas e vitaminas;  

• Ácidos nucléicos. 

Bibliografia básica 
● LEHNINGER, A. L. Bioquímica. 2 ed. Americana- tradução José Reinaldo Magalhães- 

Editora Blucher. Ltda, São Paulo- SP, 1976. 

● CONN, E. E. & STUMPF, P. K., Introdução à Bioquímica, Editora Blucher, LTDA, São 

Paulo-SP, 1987. 

Bibliografia complementar 
● CONN, E. E. & STUMPF, P. K., Introdução à Bioquímica, Editora Blucher, LTDA, São Paulo-SP, 

1987. 
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Organização e gestão da 
educação brasileira 

Carga horária: 60 horas 

Conteúdo 

Laboratórios com materiais 
alternativos I 

Carga horária: 40 horas 

Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• A Química da produção de bebidas alcoólicas; 
• Determinação do teor de NaHCO3 em comprimidos efervescentes 

(estequiometria); 
• Extrato de repolho roxo e casca de uva como indicadores universais de pH; 
• Efeito-tampão de comprimidos efervescentes com extrato de repolho roxo; 
• Determinação de raios atômicos; 
• Avaliação da qualidade de detergentes; 
• Análise da composição de solos; 
• Experimentos cromatográficos; 
• Cromatografia em papel; 
• Coluna cromatográfica com areia e mármore; 
• O Princípio de Le Chatelier com NaHCO3 e vinagre; 
• Identificação da vitamina C em sucos de frutas. 

Bibliografia básica 
● Atkins, P;  Jones, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora  BOOKMAN 

COMPANHIA , 2006.  
● BROWN, T., LEMAY, H.E., Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 

2005. 
● William L. Masterton, Emil J. Slowinski, Conrad L. Stanitski. Princípios de 

química. 6ª ed. Editora LTC, 2009. 
 
Bibliografia complementar 

● Russell, J. B. Química geral, 1V. 2ª ed. Editora MAKRON, 1994. 
● Russell, J. B. Química geral, 2V. 1ª ed. Editora MAKRON, 1996. 
● Mahan, B.; Myers, R. J. Química - um curso universitário. 4ª ed. Editora Edgard 

Blucher, 1996. 
● Skoog, D.A.; West D.M.; Holler, F.J. Fundamentos de Química Analítica. Trad. 

da 8ª ed. Norte-Americana, Thomson Learning Ltda, 2006. 
● Atkins, P. W; Paula, J. de . Físico-química. 1V, 9ª ed. Editora LTC, 2012. 
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A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 
• A estrutura e a organização da educação escolar brasileira  
• Os sistemas de ensino: o sistema federal; os  sistemas estaduais; os  sistemas  

(ou  redes) municipais; e suas interrelações; 
• Conselhos no âmbito educacional   
• Níveis e modalidades de ensino: Educação básica; Educação superior;  
• Gestão democrática versus Gerencialismo: Conceitos; Centralização versus 

descentralização; Projeto Político-Pedagógico (PPP);  Planejamento participativo: o 
trabalho coletivo ; Avaliação institucional   

• Formação e profissionalização docente: Formação inicial; Formação 
continuada; 

• Profissionalização docente. 
 
Bibliografia básica 

• BREZINSKI, I (Org.) LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 9 ed. 
São Paulo: Cortez, 2005.  

• FERREIRA, N. S. C. Gestão da educação: impasses, perspectivas e 
compromissos. São Paulo: Cortez, 2006.  

• LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, 
estrutura e organização. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005.   

• MOURA, D. H.  Educação  básica  e  educação  profissional  e  tecnológica:  
dualidade  histórica  e  perspectivas  de integração.  IN:  Anais  da  30ª Reunião Anual  
da ANPED.   Caxambu/MG:  ANPED,  2007. 
 
Bibliografia complementar 

• PARO, V. H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2003.  
• SAVIANI, D. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze 

teses sobre educação e política. São Paulo SP: Autores Associados, 2003.  
• SAVIANI, D. Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação: Por uma Outra 

Política Educacional. São Paulo: Autores Associados, 2002.  
 
 
 

7º Período 

Físico-química II Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• A Primeira Lei da Termodinâmica: processos adiabáticos e isotérmicos; 

entalpia e energia interna; energia livre; Termoquímica. 

• A Segunda Lei da Termodinâmica: entropia. 

• A Terceira Lei da Termodinâmica: entropias da terceira lei. 

• Termodinâmica de fases condensadas: aplicações da primeira e 

segunda leis da Termodinâmica a fases condensadas. 

• Termodinâmica de reações de interesse industrial; 

• Cinética Química: reações de primeira e segunda ordem; fatores que 

afetam a velocidade de uma reação química; catálise homogênea e 
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heterogênea. 

• Reações homogêneas simples. 

• Reações homogêneas complexas. 

• Reações heterogêneas. 

• Teoria da velocidade das reações.   

 
Bibliografia básica 
● CASTELLAN, Gilbert W.  Físico-Química 2V. 2ª ed. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 

1971  

   ATKINS, P; PAULA, J. Físico-química, Vol.2, 8ª ed., Editora LTC, 2008. 

● MOORE, W. J. Físico-Química; 2V. 1ª ed. São Paulo, Edgar Blucher, 1976. 

● GLASSTONE, Termodinâmica para Químicos; 1 V. 1ª ed. Madrid, Aguilar, 1969 

•  
Bibliografia complementar 
● PILLA, Luiz, Físico-Química; 2V. 1ª ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 

1980 

● MACEDO, Horacio, Físico-Química I; 1V. 1ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Dois. 

1981. 

● FIGUEIREDO, D.G. Problemas Resolvidos de Físico-Química; lV, 1ª ed. Minas Gerais, 

Livros Técnicos e Científicos, 1982. 

● LAIDLER, K. J. e MEIES, J. H. Physical Chemistry, lV, Califórnia, 1982. 

● ALBERTY, R. Physical Chemistry; lV, 7ª ed. New York, John Wiley & Sons, 1987. 

 
 
 
 
Laboratórios com materiais 
alternativos II 

Carga horária: 40 horas 

Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Água dura e água mole; 
• Descrição dos princípios envolvidos na determinação da Constante de 

Avogadro; 
• Eletrólise da água para determinação da Constante de Avogadro; 
• Extração de óleos essenciais de plantas encontradas no Brasil, utilizando a 

destilação por arraste a vapor, a partir da utilização de materiais alternativos; 
• Extração e separação da caseína e a albumina de várias amostras de leite; 
• Fabricação de um polímero a partir das resinas formol-caseína; 
• Fabricação de cola a partir de leite, limão e bicarbonato de sódio; 
• Construção de orbitais atômicos com materiais alternativos; 
• Construção de modelos de orbitais atômicos com arame e bolas de isopor; 
• Construção de modelos de moléculas com palitos de churrasco e bolas de 

isopor; 
• Fabricação e caracterização da pólvora; 
• Construção um densímetro utilizando canudos de refrigerantes e areia. 
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Bibliografia básica 

● Atkins, P;  Jones, L. Princípios de química. 3ª ed. Editora  BOOKMAN 
COMPANHIA , 2006.  

● BROWN, T., LEMAY, H.E., Química: A ciência central. 9ª ed, Editora Pearson, 
2005. 

● William L. Masterton, Emil J. Slowinski, Conrad L. Stanitski. Princípios de 
química. 6ª ed. Editora LTC, 2009. 

 
Bibliografia complementar 

● Russell, J. B. Química geral, 1V. 2ª ed. Editora MAKRON, 1994. 
● Russell, J. B. Química geral, 2V. 1ª ed. Editora MAKRON, 1996. 
● Mahan, B.; Myers, R. J. Química - um curso universitário. 4ª ed. Editora Edgard 

Blucher, 1996. 
● Skoog, D.A.; West D.M.; Holler, F.J. Fundamentos de Química Analítica. Trad. 

da 8ª ed. Norte-Americana, Thomson Learning Ltda, 2006. 
Atkins, P. W; Paula, J. de . Físico-química. 1V, 9ª ed. Editora LTC, 2012. 
 
 
 
 
Fundamentos e práticas 
curriculares na EJA 

Carga horária: 60 horas 

Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

● Concepção e metodologias aplicadas na Educação de Jovens e Adultos 
articuladas com a compreensão de como o adulto aprende, considerando-o 
sujeito historicamente determinado;  

● Abordagem da Educação de Jovens e Adultos, como constituição de um sujeito 
político, epistemológicos e amoroso tendo por orientação metodológica a 
relação dialética teoria-prática e a pesquisa-ação;  

● Produção de material didático para o processo ensino-aprendizagem de jovens 
e adultos; 

● Papel das instituições e do professor na Educação de Jovens e Adultos 
enquanto mediador do processo de aprender e ensinar. 

 
Bibliografia básica 

• BRASIL, Ministério da Educação. (2000). Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília, MEC/SEF/COEJA. 

• FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Editora Paz e Terra 1970, 23ª 
Edição, 1996. 

• Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992 3ª Edição, 1994. 

• Ideologia e Educação: reflexões sobre a não neutralidade da Educação. 
Rio de janeiro: Paz e Terra, 1981. 

 
Bibliografia complementar 
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• OLIVEIRA, Inês Barbosa. Reflexões acerca da organização  curricular e 
das práticas pedagógicas na EJA. Educar, n. 29, p. 83-100. Curitiba: editora 
UFPR 

• PAIVA, Vanilda Pereira. Educação Popular e Educação de Adultos. São 
Paulo:Edições Loyola, 1987. 

• SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2000, 347 p. 

 
 
 
 
 
 
Mídias educacionais Carga horária: 60 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Normas de Conduta do Uso do Laboratório; 
• Breve História da Tecnologia Educacional;  
• Elaboração Coletiva dos Conceitos de Tecnologia Educacional, Mídias 

Educacionais e Multimídia;  
• O Movimento de Reforma Escolar e as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) na Educação;  
• Análise Crítica do Uso de Mídias Educacionais;  
• O Trabalho do Professor e as Novas Tecnologias Educacionais (Nativos e 

Imigrantes Digitais);  
• Conhecendo Técnicas Avançadas de Busca na Web;  
• Como Avaliar Sites Educacionais de Forma Criteriosa;  
• Como Integrar Recursos da Internet (Sites, Blogs, Wikis, Comunidades, 

etc.) nas Aulas e nos Projetos Educacionais;  
• Como Planejar o Uso de Mídias Educacionais de Forma Sistemática 

(Modelo ASSURE);  
• Noções de Desenho Instrucional para Projetos Multimídia;  
• Os Estilos de Aprendizagem em Projetos Multimídia;  
• Introdução a Educação a Distância - Noções sobre CDDs e LMS;  
• Avaliação Crítica de Conteúdos Didáticos Digitais;  
• Como Elaborar Roteiros para CDDs;  
• O Uso Adequado de Quadros Tradicionais;  
• Noções sobre Quadros Interativos (Smartboards);  
• Conhecendo Retroprojetores e Projetores de Multimídia;  
• Como Elaborar Cartazes para a Sala de Aula e Posters para Eventos 

Científicos;  
• Como Elaborar Transparências de Forma Profissional;  
• Como Apresentar Adequadamente Projetos, Monografias, etc. com o 

Auxílio de Recursos Tecnológicos;  
• Como utilizar Câmeras de Vídeo e de Fotografia Para Projetos 

Educacionais;  
• Glossário Técnico de Vídeo e Fotografia;  
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• Como Fotografar e Filmar Experiências e Atividades para Projetos 
Educacionais;  

• Como Editar Fotos Digitais (Photoshop para Professores);  
• Critérios para o Desenvolvimento de Vídeos Educacionais;    
• Como Editar Vídeos Educacionais (Movie Maker para professores);  
• Avaliação Crítica de Programas de Apresentação;  
• Como Elaborar Apresentações Profissionais (Powerpoint para 

Professores);  
• A Gramática da Multimídia (Os Principais Erros Cometidos por Usuários 

de Programas de Apresentação);  
• Análise Crítica de Modelos de Projetos Interdisciplinares Utilizando 

Multimídia;  
• Desenvolvimento de Produtos Multimídia (Projetos da Disciplina e 

Projeto Integrador);  
• Apresentações de Projetos de Conclusão.   

 
Bibliografia básica 

• HUGH, Hewitt, Blog: entenda a revolução que vai mudar o seu mundo. Rio de 
Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2007. 

• MORAN, Jose Manuel. Novas Tecnologias e mediação pedagógicas. 
Campinas/SP: Papirus, 2000 

Bibliografia complementar 
• BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de telejornalismo: os 

segredos da notícia na TV. Rio de Janeiro: Campus, 2002  

• BONÁSIO, Válter. Televisão – Manual de Produção e Direção. Belo Horizonte: 
Editora Leitura, 2002. 

• PARTERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV – Manual de Telejornalismo. 2ª Ed. 
São Paulo: Campus. 2004. 

 
 
Educação em Libras Carga horária: 60 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• A deficiência auditiva/surdez.  
○ Conceito e classificação  
○ Caracterização dos tipos de deficiência auditiva.  
○ A educação da pessoa surda.  
○ História da educação do surdo no Brasil  
○ Filosofias educacionais.  
○ Base legal.  

• Língua Brasileira de Sinais: estrutura lingüística e aspectos gramaticais.  
○ Plano fonológico.  
○ Plano morfológico.  
○ Plano sintático.  
○ Plano semântico – pragmático.  
o LIBRAS e Português: uma educação bilíngüe para surdo.  
○ LIBRAS e sua relação com o Português. 
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Bibliografia básica 

• BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 1998 – 
(Coleção Primeiros Passos).  

• BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  dos  Desportos.  Secretaria  de  Educação  
Especial.  Deficiência  Auditiva. Giuseppe Rinaldi (Org.). Brasília: MEC/SEESP, 1997. v. I. 
– (série Atualidades Pedagógicas; n. 4).  

• A educação dos surdos. Giuseppe Rinaldi (Org.). Brasília: MEC/SEESP, 1997. v.II. 
– (série Atualidades Pedagógicas; n. 4).  
 
Bibliografia complementar 

• A  Língua  Brasileira  de  Sinais.  Giuseppe  Rinaldi  (Org.).  Brasília:  MEC/SEESP,  
1997.  v.II.  –  (série Atualidades Pedagógicas; n. 4).  

• Saberes e Práticas da  Inclusão:  desenvolvendo  competências  para  o  
atendimento  às  necessidades educacionais de alunos surdos. Maria Salete Fábio 
Aranha (Org.). Brasília: MEC/SEESP, 2003. Caderno 5.  

• BRASIL. Secretaria  de  Educação  Especial.  O  tradutor  e  intérprete  de  língua  
brasileira  de  sinais  e  língua portuguesa. Programa Nacional de apoio à educação de 
surdos. Brasília: SEESP, 2004.  

• Saberes  e  práticas  da  inclusão:  dificuldades  de  comunicação  e  sinalização:  
surdez.  v.7.  Brasília: SEESP, 2004.   

• BUENO, José Geraldo Silveira. A educação do deficiente auditivo no Brasil: 
situação atual e perspectivas. Em Aberto, Brasília, DF, ano 13, nº 60, 1993.  

 
 
 
8º Período 
Físico-química III Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Eletroquímica: o eletrodo padrão de hidrogênio; diagrama de pilha; a 
energia de Gibbs e o potencial da pilha; a equação de Nernst; dependência do 
potencial da pilha em relação a temperatura; tipos de eletrodos; constantes de 
equilíbrio a partir dos potenciais das meias-pilhas; o significado do potencial 
de meia-pilha; determinação das atividades e dos coeficientes de atividades a 
partir dos potenciais das pilhas; eletrólise. 

• Fenômenos de superfície: Tensão superficial e interfacial; diferença de 
pressão através de superfícies curvas; pressão máxima das bolhas. tensão 
superficial das soluções; propriedades de pequenas partículas; tipos de 
interações de absorção; isotermas de absorção; efeitos eletrocinéticos; 
coloídes; eletrólitos coloidais; emulsões e espumas. 

• Equilíbrio Químico: condições para o equilíbrio químico; constantes de 
equilíbrio em unidades de concentração; medida de equilíbrios gasosos 
homogêneos; Princípio de Le Chatelier; variação da energia livre e constante 
de equilíbrio com a pressão; as constantes de equilíbrio em solução;  
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Bibliografia básica 
● CASTELLAN, Gilbert W.  Físico-Química 2V. 2ª ed. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 

1971  

   ATKINS, P; PAULA, J. Físico-química, Vol.3, 7ª ed., Editora LTC, 2004. 

● MOORE, W. J. Físico-Química; 2V. 1ª ed. São Paulo, Edgar Blucher, 1976. 

● GLASSTONE, Termodinâmica para Químicos; 1 V. 1ª ed. Madrid, Aguilar, 1969 

 
Bibliografia complementar 
● PILLA, Luiz, Físico-Química; 2V. 1ª ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 

1980 

● MACEDO, Horacio, Físico-Química I; 1V. 1ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Dois. 

1981. 

● FIGUEIREDO, D.G. Problemas Resolvidos de Físico-Química; lV, 1ª ed. Minas Gerais, 

Livros Técnicos e Científicos, 1982. 

● LAIDLER, K. J. e MEIES, J. H. Physical Chemistry, lV, Califórnia, 1982. 

● ALBERTY, R. Physical Chemistry; lV, 7ª ed. New York, John Wiley & Sons, 1987. 

 
 
 

Química Ambiental Carga horária: 80 horas 
Conteúdo 
A disciplina aborda os seguintes conteúdos: 

• Introdução à Química Ambiental; 
• Ciclos Biogeoquímicos: do carbono, do oxigênio, do enxofre e do nitrogênio; 
• Química das águas; 
• Química da atmosfera; 
• Química dos solos; 
• Poluentes orgânicos persistentes – POP’s; 
• Hidrocarbonetos poliaromáticos – PAH’s; 
• Aquecimento global e Desertificação; 
• Gerenciamento de resíduos; 
• Legislação ambiental.  

 
Bibliografia básica 

• BAIRD, C. Química ambiental. 4ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
• ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. 2ª 

edição. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
• SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. 2ª edição. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 
 

 
Bibliografia complementar 

• LENZI, E.; FAVERO, L. O. B. Introdução à Química da Atmosfera - Ciência, Vida e 
Sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2009. 

• LENZI, E.; FAVERO, L. O. B.; LUCHESE, E. B. Introdução à Química da Água - 
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Ciência, Vida e Sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2009. 
• TOLENTINO, M.; ROCHA-FILHO, R. C.; SILVA, R. R. A atmosfera terrestre. 2ª 

edição. São Paulo: Moderna, 2008. 
• MANAHAN, S. E. Química Ambiental. 9ª edição. Porto Alegre: Editora 

Bookman, 2012. 
 
 
 
 
Prática Profissional  

 
  A Prática Profissional terá carga  horária mínima  de  1.000  horas,  divididas 

em  três  partes:  a prática como componente curricular, o estágio curricular 

supervisionado, e outras atividades acadêmico-científico-culturais. O Quadro x 

detalha as atividades de Prática Profissional por período do Curso. 

Quadro 8 - Detalhamento das atividades de Prática Profissional por período do curso 

DESCRIÇÃO CH de Prática Profissional por Período do curso 
1º 

P 

2º 

P 

3º 

P 

4º 

P 

5º 

P 

6º 

P 

7º 

P 

8º 
P 

Total 

Prática como 

componente 

Curricular - 

Projeto 

Integrador 

  40 80 80 40   240 

Prática como 

Componente 

Curricular – 

TCC 

      80 80 160 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

     100 100 200 400 

Atividades 

Acadêmico-

científico-

culturais. 

       200 200 

Total 0 0 40 80 80 40 280 480 1000 
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A Prática como Componente Curricular: Projetos Integradores 

  A prática como componente curricular envolve atividades de pesquisa e 

extensão, voltadas para o ensino de Química. Para essa atividade, é previsto um 

mínimo de 400 (quatrocentas) horas a serem desenvolvidas a partir  do 3º Período 

do curso.   

  A metodologia  escolhida  para  a  realização  dessas  atividades  inclui  a 

realização  de  projetos integradores,  que  serão  desenvolvidos  do  3º  ao  6º  

período.  Assim,  nesses  períodos,  o  aluno  terá momentos  em  sala  de  aula, 

nos  quais  receberá  orientações  acerca  da  construção  dos  projetos,  bem 

como  tempo específico para desenvolver-los. Em cada um desses períodos os 

projetos envolverão, no mínimo, três disciplinas,  numa  perspectiva  

interdisciplinar,  relativos  à  prática  docente  em  Química.  

Dentre essas atividades, podemos citar a participação em pesquisas 

educacionais, programas  de extensão,  elaboração  de  material  didático,  

desenvolvimento  de  projetos  de  eventos  científicos,  entre outros.  A  definição 

dessas  atividades  será  efetuada  conjuntamente  pelo colegiado do curso e  

docentes  das diversas disciplinas a partir de sugestões das partes envolvidas.   

  Além disso, no 7º e 8º períodos, o aluno desenvolverá o TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso, podendo verticalizar os conhecimentos construídos nos 

projetos anteriormente desenvolvidos. Da mesma forma que nos projetos 

integradores, o aluno terá momentos de orientação e tempo destinado à 

elaboração do respectivo TCC.  

 Projetos Integradores: 

Os Projetos Integradores objetivam fortalecer a articulação da  teoria com a 

prática, valorizando a pesquisa  individual  e  coletiva,  o  que  funcionará  como  um  

espaço  interdisciplinar,  com  a  finalidade  de proporcionar,  ao  futuro  professor,  

oportunidades  de  reflexão  sobre  a  tomada  de  decisões  mais adequadas à sua 

prática docente, com base na integração dos conteúdos ministrados em cada 

período letivo.  

 Objetivos Específicos:  

  Os projetos integradores têm, como objetivos específicos, proporcionar ao 

aluno: 

� Elaborar e apresentar  um  projeto  de  investigação  numa  perspectiva  
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interdisciplinar, tendo como principal referência os conteúdos 

ministrados ao longo do(s) semestre(s) cursado(s);   

� Desenvolver  habilidades  de  relações  interpessoais,  de  colaboração,  

de  liderança,  de comunicação,  de  respeito,  aprender  a  ouvir  e  a  

ser  ouvido  -  atitudes  necessárias  ao  bom desenvolvimento de um 

trabalho em grupo;  

� 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.  

 

Metodologia:  

  Para a realização de cada projeto integrador são fundamentais algumas 

fases distintas, as quais, em seguida, serão especificadas.  

a) Intenção: Fase  em  que  os  professores  de  cada  período  se  reunem  e  

pensam  sobre  os objetivos e  finalidades das disciplinas, as necessidades de 

aprendizagem de cada  turma e sobre os encaminhamentos do projeto. Com isso, os 

professores instrumentalizar-se-ão para problematizar  o  conteúdo  e  canalizar  as  

curiosidades  e  os  interesses  dos  alunos  na concepção  do(s)  projeto(s).  As  

atividades  de  elaboração  deverão  ser  sempre  coletivas  e socializadas  entre  

alunos  e  professores.  Estes deverão conjuntamente escolher os temas 

significativos a serem problematizados e questionados.  

b) Preparação  e  planejamento:  Fase  estabelecimento  das  etapas  de  

execução.  Alunos  e professores  devem  identificar  as  estratégias  possíveis  para  

atingir  os  objetivos  propostos; coletar  materiais  bibliográficos  necessários  ao  

desenvolvimento  da  temática  escolhida; organizar os grupos e/ou duplas de  

trabalho por suas  indagações afins e suas  respectivas competências, podendo ser 

organizados grupos com tarefas específicas; buscar informações em  livros,  

Internet,  etc;  programar  pesquisas  laboratoriais;  organizar  instrumentos  de 

investigação;  programar  a  coleta  de  dados;  analisar  resultados,  escrever  
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relatórios;  definir duração das pesquisas; buscar outros meios necessários para a 

solução das questões e/ou hipóteses  levantadas  na  fase  anterior;  aprofundar  

e/ou  sistematizar  os  conteúdos necessários  ao  bom  desempenho  do  projeto.  

Em  conjunto,  alunos  e  professores  devem planejar  a  divulgação  do  projeto  

com  apresentação  pública,  exposição  de  trabalhos,  bem como  planejar  a  

apresentação  dos  resultados  finais  da  pesquisa,  tanto  no  âmbito  da gerência 

como em outras dimensões da Instituição.  

c) Execução  ou  desenvolvimento:  Fase  de  realização  das  atividades,  

das  estratégias programadas, na busca de respostas às questões e/ou hipóteses 

definidas anteriormente. A turma ou os grupos de pesquisa planejam e executam sua 

tarefa, trazendo com freqüência à apreciação da  turma o que  se está  fazendo, as  

dificuldades que  encontra e  os  resultados que são alcançados. Os alunos deverão 

ter a oportunidade de seguir o trabalho dos diversos grupos e cooperar com eles. É 

importante que sejam elaborados relatórios parciais orais ou escritos a  fim de 

acompanhar o desenvolvimento do  tema  (ou dos  temas) e  implementar a 

participação  dos  alunos. Os alunos e os professores devem  criar um espaço de  

confronto científico  e  de  discussão  de  pontos  de  vista  diferentes,  pois  são  

condições  fundamentais para a construção do conhecimento. O aluno, com a 

participação ativa e conjunta de  todos os  professores  da  turma,  precisa  sentir-se  

desafiado  a  cada  atividade  planejada,  e  o professor também.  

d) Resultados finais: Fase posterior à associação entre ensino e pesquisa, 

em que se contribui para a construção da autonomia  intelectual dos  futuros 

graduados, avaliando os conteúdos ou  saberes  que  foram  programados  e  

desenvolvidos  de  maneira  integrada  por  meio  de projetos  de  ensino  e  

aprendizagem,  oportunizando  ao  aluno  verbalizar  seus  sentimentos sobre o 

projeto: O que  foi mais  importante? Quais as novidades proporcionadas? O ato de 

ensinar  tornou-se  mais  dinâmico?  Como  foi  a  participação  individual  e  dos  

grupos  nas atividades  do(s)  projeto(s)  integrador(es)?  O  que  se  pode  melhorar  

para  os  próximos projetos?  Quais  foram  as  conclusões  e  recomendações  

elaboradas  e  o  crescimento evidenciado pelos alunos durante a realização do(s) 

projeto(s). Geralmente, nos resultados finais,  surgem  interesses que  podem  

proporcionar  novos  temas  e,  por  conseguinte,  novos projetos a serem seguidos 

nos períodos subseqüentes. 
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4. Proposta Pedagógica 

4.1. Metodologia de Ensino 

Em um cenário de aceleradas transformações culturais, sociais e científicas 

da sociedade contemporânea, marcada pela avassaladora onda das relações 

globais, o curso de Licenciatura em Química do IFPB tem o papel de formar 

profissionais que pensem e ajam de forma solidária e engajada socialmente, 

vivenciando o que CHAUI (2001, p.193) chama de uma formação que desperte a 

“visão compreensiva de totalidades, sínteses abertas que suscitam a interrogação e 

a busca”. 

Formar nesta sociedade sem fronteiras, assolada pela competitividade e 

individualismo requer o reconhecimento de valores e princípios que contribuem 

para práticas integradoras, emancipatórias e inclusivas, formando pessoas com 

visões abertas e rigorosamente críticas. Neste sentido, buscamos coletivamente 

articular esforços no intuito de desenvolver metodologias dialéticas combinadas com 

processo vivo de reflexão e socialização de conhecimentos capazes de interferir na 

solução dos cruciais problemas existentes na escola. Reconhecemos que a prática 

pedagógica deve estar ancorada no contexto sócio-histórico-cultural dos aprendizes, 

tendo como horizonte a superação de consciências ingênuas e a busca de 

consciências críticas, capazes de refletirem sobre a cultura em seu sentido amplo, 

assumindo as incertezas de um projeto original, pluralista e transgressor das 

concepções pedagógicas conservadoras, que relacione cultura formal e informal. 

Outro enfoque da prática pedagógica do curso de Licenciatura em Química da 

IFPB deverá ser a utilização de metodologias dialógicas, inter-transisciplinares, 

alicerçadas em conhecimentos científicos que deverão estar relacionados às 

condições histórico-sócio-culturais dos estudantes, o que requer planejamentos 

sistemáticos e coletivos, que contemplem todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição. Faz-se importante lembrar também que para se viabilizar 

uma prática pedagógica coerente, os recursos didáticos deverão ser diversificados; 

a avaliação processual e formativa, o que supõe atividades pedagógicas 

diferenciadas, amparadas em aprendizagens significativas, que consigam atender à 

diversidade de níveis de estrutura cognitiva, resultada das diferentes condições de 

vida e de motivações dos estudantes. 
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Para consolidar o vínculo do alunado com a instituição faz-se necessário 

diagnosticar a sua verdadeira identidade como ponto de partida para a produção de 

sentidos, fundamentados no respeito, reconhecimento e acolhimento das 

multiculturas existentes no país, admitindo a complexa dialética dessa apropriação 

que deverá estar embasada em princípios éticos e humanos comprometidos com a 

formação de sujeitos emancipados por meio do conhecimento, que darão respaldo a 

uma sociedade fundada na igualdade política, econômica e social, numa perspectiva 

democrática e de justiça social. 

 

4.2. Processo Ensino-Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem é um elemento de extrema importância do 

processo educativo que exige reflexões sobre a importância de se discutir a 

valorização de práticas avaliativas diversificadas, que acompanhem o estudante em 

seus avanços e dificuldades e forneçam indicadores para o aprimoramento do 

trabalho pedagógico, na perspectiva de inclusão e emancipação. 

A avaliação é um processo de reflexão coletivo e não apenas a verificação de 

um resultado parcial de momentos de aprendizagem. A avaliação do processo 

ensino/aprendizagem não pode limitar-se a extensão quantitativa daquilo que é 

adquirido pelo estudante no processo, em detrimento da verificação de qualidade do 

que é ensinado e aprendido, nem também a vertente punitiva. Por isso, a avaliação 

buscará do aluno o desenvolvimento nas suas várias dimensões, ou seja, domínio 

cognitivo, afetivo e psicomotor, capacidades motoras, a conduta, os conhecimentos 

e a capacidade intelectual do estudante. 

A discussão de idéias sobre diferentes concepções de avaliação e da 

necessidade de práticas avaliativas podem estar inseridas numa proposta que vá 

além da aferição da apreensão do conteúdo simplesmente transmitido, visando-se à 

construção do objeto principal que é o desenvolvimento do estudante jovem ou 

adulto como ser social. Tal idéia coaduna com a afirmação de Luckesi (2002) sobre 

a prática de uma avaliação escolar, a serviço de uma pedagogia que entenda e 

esteja preocupada com a educação como mecanismo de mudança da sociedade, no 

caminho da emancipação humana. 

Nesse sentido, definem-se como Princípios dos Processos Avaliativos: 
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a) Avaliação diagnóstica e formativa Diagnóstica, constituindo-se num momento 

dialético do processo, ou seja, “senso” do estágio em que se está e sua distância em 

relação à perspectiva que está colocada a ser atingida. Formativa em que os 

sujeitos envolvidos situam seus fazeres, aperfeiçoam sua ações e reconstroem suas 

práticas. 

 b) Ênfase à qualidade e ao processo de aprendizagem, não limitando o olhar de 

quem avalia simplesmente aos conteúdos objetivamente mensuráveis. 

c) Avaliação como instrumento de tomada de decisões. 

d) Avaliação enquanto compromisso com ações que possam desencadear 

mudanças. 

A opção do IFPB pela Avaliação Diagnóstica e Formativa a ser utilizada nas 

práticas pedagógicas decorre do entendimento de que os processos avaliativos 

devem ser coerentes com o Projeto Pedagógico Institucional dinâmico e 

participativo, que busca a promoção de mudanças. Evidencia-se que a avaliação 

formativa possibilita identificar os avanços e as dificuldades que forem se 

manifestando ao longo do processo de ensino e aprendizagem, ainda em tempo de 

tomar providências. Sua função é informar sempre o que está acontecendo. Essa 

informação deve ser avaliativa, possibilitando novas decisões sempre que 

necessárias. 

A partir desse enfoque, pode-se entender o papel dos atores do processo 

educativo, em especial do professor do IFPB que centralizará sua ação pedagógica 

no sentido de prover ambientes e ferramentas que ajudem os alunos a interpretar as 

múltiplas perspectivas de análise do mundo real e do seu próprio mundo. 

Dessa forma, todos os esforços devem estar voltados para a construção de 

uma metodologia de avaliação da aprendizagem que supere a fragmentação e a 

compartimentalização do conteúdo. A avaliação não pode restringir-se a aprovação 

ou reprovação dos estudantes, pois dessa forma perde a razão de existir, 

convertendo-se num catalogador de rendimentos, ao invés de servir para pensar 

meios de trabalhar as deficiências dos estudantes com dificuldades. É preciso 

compreender que uma nova prática avaliativa não depende apenas de novas 

técnicas, novos procedimentos ou novos instrumentos, mas principalmente de uma 

nova forma de olhar, pensar e agir o fenômeno educativo, a aprendizagem e a 

avaliação. 
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Poderão ser considerados como critérios de avaliação do desempenho escolar: 

I. Domínio de conhecimentos (utilização de conhecimentos na resolução de 

problemas, transferência de conhecimentos, análise e interpretação de 

diferentes situações-problema); 

II. Participação (interesse, compromisso e atenção às aulas, estudos de 

recuperação); 

III. Criatividade (indicador que poderá ser utilizado de acordo com a peculiaridade 

da atividade realizada); 

IV.  Auto-avaliação, forma de expressão do seu autoconhecimento acerca do 

processo de estudo, interação com o conhecimento, das atitudes e das 

facilidades e dificuldades (com base nos incisos I, II e/ou III ); 

V. Outras observações registradas pelo docente; 

A avaliação da aprendizagem realizar-se-á através da promoção de situações de 

aprendizagem e utilização dos diversos instrumentos de verificação que favoreçam  

identificar os níveis de domínio de conhecimentos e o desenvolvimento do discente em 

dimensões cognitivas, psicomotoras e atitudinais. 

As normas mais específicas quanto a da avaliação do aluno estão constantes 

nas Normas dos Cursos Superiores de Licenciatura oferecidos pelo IFPB e nas 

demais resoluções que tratam dos critérios de aprovação em cada uma das 

disciplinas do curso. 

4.3. Coerência do Currículo com a Proposta Pedagógica 

Há coerência entre o processo de ensino-aprendizado e a metodologia em 

relação à concepção do curso, onde a utilização de metodologias dialógicas, 

intertransdisciplinares, alicerçadas em conhecimentos científicos que deverão estar 

relacionados as condições histórico-sócio-culturais dos estudantes, o que requer 

planejamentos sistemáticos e coletivos, que contemplem todos os envolvidos no 

processo educacional da Instituição. 

Faz-se importante lembrar, também, ainda segundo o PDI-IFPB (2010), que, 

para se viabilizar uma pratica pedagógica coerente, os recursos didáticos deverão 

ser diversificados; a avaliação devera ser processual e formativa, o que supõe 

atividades pedagógicas diferenciadas, amparadas em aprendizagens significativas, 

que consigam atender a diversidade de níveis de estrutura cognitiva, resultado das 

diferentes condições de vida e de motivações dos estudantes. 
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Seguindo a metodologia do ensino presencial, os conteúdos serão 

trabalhados por meio de: 

● Aulas Expositivas e dialogadas com auxilio de datashow; 

● Salas de desenho; 

● Laboratórios das disciplinas; 

● Orientações através de Núcleos de Aprendizagem; 

● Materiais Didáticos produzidos em linguagem dialógica. 

● Ferramentas de interação como: palestras, simpósios e debates; 

Ademais, os alunos terão assistência pedagógica da Direção de Ensino e 

Coordenação Pedagógica e Apoio ao Estudante composta de uma equipe 

multidisciplinar, bem como a colaboração da Coordenação do Curso. 

A preparação, desenvolvimento e elaboração de conteúdo, produção de 

material didático, acompanhamento das disciplinas, realização e controle das 

avaliações estarão sob a coordenação do Campus Sousa, instituição ofertante do 

Curso. 

Com o auxilio da equipe que integra a Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Química, a Diretoria de Articulação Pedagógica e Diretoria de 

Educação Superior efetuará todo o acompanhamento do Curso no que diz respeito a 

metodologia e avaliação, disponibilizando assessoria e apoio técnico quando 

necessário. 

5. Atividades Articuladas ao Ensino 

A prática profissional é uma exigência para a conclusão do Curso de 

Licenciatura em Química e será realizada através de Estágio Curricular 

Supervisionado. 

O estágio supervisionado visa à realização da prática profissional no 

ambiente escolar. Nessa etapa do processo de formação, o aluno tem a 

possibilidade de conviver com situações reais do processo ensino-aprendizagem, o 

que oportunizará novas aprendizagens e/ou aperfeiçoará o conhecimento construído 

em âmbito acadêmico. 

As atividades de prática pedagógica estão presentes em todos os semestres 

do curso, e são voltadas para fazer a ligação entre teoria e prática na vivência 

pedagógica do discente. 

A Prática Profissional terá carga horária mínima de 400 horas distribuídas 
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como informado no Quadro 9 

Quadro 9 - Detalhamento das atividades de Prática Profissional por período do curso 

 

 

DESCRIÇÃO 

CH de Prática Profissional por Período do curso 

1º 

P 

2º P 3º P 4º P 5º P 6º P Total 

PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

40 40 80 80 80 80 400 

 

.A prática como componente curricular envolve atividades de pesquisa e extensão, 

voltadas para o ensino de Química. Para essa atividade, é previsto um mínimo de 

400 (quatrocentas) horas a serem desenvolvidas a partir do 1º período do curso.  

  A metodologia escolhida para a realização dessas atividades inclui a 

realização de projetos integradores, que serão desenvolvidos do 1º ao 6º períodos. 

Assim, nesses períodos, o aluno terá momentos em sala de aula, nos quais 

receberá orientações acerca da construção dos projetos, bem como tempo 

específico para desenvolvê-los. Em cada um desses períodos os projetos 

envolverão, no mínimo, duas disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar, relativos 

à prática docente em Química. 

Dentre essas atividades, podemos citar a participação em pesquisas 

educacionais, programas de extensão, elaboração de material didático, 

desenvolvimento de projetos de eventos científicos, entre outros. A definição dessas 

atividades será efetuada a partir de sugestões das partes envolvidas e sua avaliação 

será de responsabilidade do professor responsável pela disciplina Prática 

Profissional. 

Além disso, no 7º e 8º períodos, o aluno desenvolverá o TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso, podendo verticalizar os conhecimentos construídos nos 

projetos anteriormente desenvolvidos. Da mesma forma que nos projetos 

integradores, o aluno terá momentos  de orientação e tempo destinado à 

elaboração do respectivo TCC. 
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5.1. Estágio Curricular 

O Estágio Curricular supervisionado é entendido como tempo de 

aprendizagem, no qual o formando exerce in loco atividades específicas da sua área 

profissional sob a responsabilidade de um profissional já habilitado. O Parecer nº 

CNE/CP 28/2001 de 02/10/2008 destaca: 

O estágio supervisionado é um modo de capacitação em serviço e que só deve 

ocorrer em unidades escolares onde o estagiário assuma efetivamente o papel de 

professor.  

A carga horária do estágio supervisionado será de 400 (quatrocentas) horas 

divididas entre os 3º, 4°, 5° e 6° períodos. No 3º período (80 horas) ocorrerá a fase 

de observação com a confecção de um plano de estágio. Nos 4°, 5°e 6º períodos 

ocorrerão as regências (320 horas). O período de observação, preparatório para o 

de regência, consiste em uma avaliação participativa em que o aluno irá integrar-se 

ao cotidiano da escola, para que possa familiarizar-se com o processo pedagógico 

real, desde instalações, projeto político-pedagógico e atividades didáticas dos 

professores e alunos. A regência compreende atividades específicas de sala de aula 

em que o estagiário poderá desenvolver habilidades inerentes à profissão docente, 

sob supervisão do professor orientador do estágio.  

5.1.1. Acompanhamento do estágio 

O estágio supervisionado será realizado, preferencialmente, em escolas da 

rede pública de ensino com as quais o IFPB tenha parceria em projetos de extensão 

e/ou pesquisa. 

As atividades programadas para o Estágio devem manter uma 

correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no 

decorrer do curso. 

O Estágio é acompanhado por um Professor Coordenador de Estágios e um 

Professor Orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e 

das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. São 

mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio: 

a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor 

da disciplina campo de estágio; 

b) reuniões do aluno com o professor orientador; 
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c) visitas à escola por parte do professor orientador, sempre que 

necessário;  

d) relatório do estágio supervisionado de ensino. 

Após a realização do estágio, o aluno terá um prazo de 90 (noventa) dias 

para apresentar o relatório final para ser avaliado e, juntamente com a Monografia, 

servirá como requisito a ser considerado para aprovação final de conclusão do curso 

superior de Licenciatura em Química. 

A Coordenação do Curso deverá cadastrar os alunos no Estágio 

Supervisionado a cada semestre e o Sistema Acadêmico deverá permitir este 

cadastro. 

5.1.2. Relevância do estágio e da prática profissional  

A Licenciatura em Química concebe a Prática e o Estágio Supervisionado 

como componentes curriculares articulados e norteados pelos princípios da relação 

teoria-prática, ensino, pesquisa e extensão, conteúdo-forma, numa perspectiva de 

reciprocidade, simultaneidade, e dinamicidade dialética entre esses processos, que 

resultam em enriquecimento mútuo. A Prática e o Estágio Supervisionado, de forma 

interrelacionada, serão responsáveis pela integração, ao longo do curso, dos 

conteúdos de formação humanística, pedagógica e específica, nas dimensões 

técnica, política e ética. 

Com base nas orientações do Parecer CNE/CP nº 09/2001, as 400 horas de 

Prática, determinadas pela Resolução CNE/CP nº 02/2002, expressam uma 

intencionalidade em promover um "modo de operar intelectualmente”, que propicia 

significativa mudança no processo de ensinar e aprender, tanto de alunos como de 

professores, mediante a permanente articulação teoria e prática. 

Decorre desse postulado teórico o princípio metodológico geral de que todo 

fazer humano implica reflexão e toda reflexão deve resultar em um fazer. Esse 

princípio operacional exige que sua aplicação considere a teoria e a prática, 

intimamente articuladas, constituindo o aspecto essencial no processo de 

construção da autonomia intelectual dos professores e dos alunos. Os professores 

devem desenvolver conhecimentos que articulem os saberes pedagógicos, os 

saberes da experiência e os saberes científicos de forma crítica e criativa. Com as 

devidas especificidades, aos alunos são atribuídos os mesmos compromissos 

enquanto acadêmicos e futuros profissionais. 
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A Prática como componente curricular integra o ensino e, em decorrência do 

caráter reflexivo do qual deve se revestir, ocupa no projeto formativo uma dimensão 

análoga à dos demais componentes. Tem um papel fundamental na formação da 

identidade do professor como educador, articulando-se às disciplinas pedagógicas e 

específicas, às Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e ao Estágio     

Supervisionado. Esta correlação teoria e prática são essenciais para a formação do 

futuro professor no sentido de fomentar uma profissionalidade que tem como 

exigência um fecundo movimento entre saber e fazer na construção de significados 

para a gestão, a administração e a resolução de situações-problema próprias do 

ambiente educacional. 

O Estágio Supervisionado é entendido pelo Parecer CNE/CP nº 28/2001 

como o tempo de aprendizagem que supõe uma relação pedagógica entre um 

profissional reconhecido em um 

ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário, mediado pela presença de 

um professor supervisor acadêmico. 

5.2. Trabalho de Curso  

Para a conclusão do Curso de Licenciatura e obtenção do diploma de 

Licenciado em Química, o licenciando deverá elaborar e defender uma monografia. 

Para tanto, o mesmo deverá estar matriculado na disciplina TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso), desenvolvida durante os 7°e 8º períodos (um ano). Para a 

matrícula em TCC do 7° período o aluno deverá apresentar um pré-projeto de TCC 

onde constará título do TCC, justificativa, objetivos, metodologias e cronograma de 

trabalho para os dois períodos. O pré-projeto deverá ter sido avaliado e ter a 

assinatura do orientador para ser aceito. Durante o 7° período, adequações do pré-

projeto poderão ser realizadas, desde que de comum acordo entre orientando e 

orientador. No final do 7° período o aluno é avaliado pelo professor orientador que 

deverá informar ao docente responsável pelo TCC sobre o resultado da avaliação 

realizada para o adequado registro no controle acadêmico. No 8° período o aluno 

deverá apresentar a proposta de continuidade de TCC ou realizar uma nova 

proposta. Em qualquer dos dois casos o aluno deverá defender a sua monografia no 

final do 8° período. 

A prática como componente curricular poderá ser materializada por meio de 

uma monografia abrangendo os resultados da prática profissional realizada durante 
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o curso. 

A Monografia será apresentada a uma banca examinadora composta pelo 

professor orientador e mais dois componentes, professores do IFPB, podendo ser 

convidado, para compor essa banca, um profissional externo de reconhecida 

experiência profissional na área de desenvolvimento do objeto de estudo. O trabalho 

deverá ser escrito de acordo com as normas da ABNT estabelecidas para a redação 

de trabalhos científicos, conforme estabelecido nas Normas das Licenciaturas 

oferecidas pelo IFPB. Após as correções e proposições da banca examinadora, o 

trabalho fará parte do acervo bibliográfico da Instituição. 

5.2.1. Acompanhamento do trabalho de curso 

A matrícula na disciplina TCC será efetivada no Sistema Acadêmico, após a 

aprovação da proposta de TCC. Os discentes deverão solicitar a matrícula na 

disciplina TCC, observando os pré-requisitos do Projeto Pedagógico do curso, 

atendendo os prazos previstos para a matrícula em disciplinas, sendo a mesma 

efetivada quando da aprovação de sua proposta, conforme resolução que  

regulamenta o Trabalho de Conclusão de Cursos para as diversas modalidades de 

cursos de graduação do IFPB. 

O TCC aprovado deve ser concluído até o final do semestre letivo em que foi 

efetivada a matrícula. Caso a defesa não ocorra até o final deste prazo, a disciplina 

TCC ficará em aberto até o resultado final do TCC, que deve ocorrer até, no máximo, 

o início do semestre seguinte, respeitado os dias de recesso e férias docentes. 

O acompanhamento dos discentes no TCC será feito por um docente 

orientador escolhido pelo discente ou designado pelo docente responsável pelo 

TCC, observando-se sempre a área de conhecimento em que será desenvolvido o 

projeto, a área de atuação e a disponibilidade do docente orientador. 

Se houver necessidade, poderá existir a figura do co-orientador, para auxiliar nos 

trabalhos de orientação e/ou em outros que o orientador indicar, desde que 

aprovados pelo coordenador de curso. 

A mudança de orientador deverá ser solicitada por escrito e aprovada pelo 

coordenador de curso e pelo docente responsável pelo TCC. 

O acompanhamento dos Projetos de Graduação será feito através de reuniões 

periódicas, no mínimo uma por mês, previamente agendadas entre docente 
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orientador e orientando(s), devendo o cronograma ser apresentado ao docente 

responsável pelo TCC, até 20 (vinte) dias letivos após a aprovação da proposta.  

Após cada reunião de orientação deverá ser atualizada a ficha de 

acompanhamento do TCC, descrevendo de forma simplificada os assuntos ali 

tratados, deverá ser assinado pelos(s) discente(s) e pelo docente orientador e 

arquivada na pasta de acompanhamento do TCC.  É obrigatória a participação do(s) 

discente(s) em pelo menos 75% das reuniões de orientação. 

Portanto, a elaboração do projeto de TCC é de responsabilidade do 

estudante da Graduação e terá, durante o último ano do curso, um professor 

orientador, vinculado ao curso de graduação em Licenciatura em Química do IFPB 

campus Sousa, que se mostre interessado e apto. A orientação do TCC será 

formalizada por meio de documento em que o professor Orientador compromete-se 

a orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas 

etapas. 

5.2.2. Relevância do trabalho de curso 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) consiste numa atividade de 

iniciação a pesquisa na qual o aluno sob a orientação de um professor deve inserir-

se numa linha de pesquisa indicada e, a partir da mesma aprofundar seus estudos e 

construir conhecimentos relevantes para a prática docente e ou ciência pura e 

aplicada nas áreas de ciências da natureza. Desta forma, a elaboração do trabalho 

monográfico além de iniciar o aluno na atividade de pesquisa contribui para que o 

mesmo perceba a importância da articulação teoria e prática no desempenho das 

atividades docentes.  

A idéia é que o aluno consiga iniciar-se na atividade de pesquisa buscando 

uma compreensão prática dos conteúdos científicos desenvolvidos ao longo do 

curso. Nessa etapa de estudos, o aluno além de diferentes conhecimentos 

científicos na área de Ciências da Natureza, já passou por outras disciplinas que 

trabalharam as bases teórico-metodológicas que fundamentam a prática no ensino 

de Ciências. 

Todo o trabalho deve obedecer às normas da Associação Brasileira de 

Normas e Técnicas (ABNT). O TCC será divulgado na forma de uma apresentação 

pública, que será avaliada por uma banca composta por três professores, sendo um 
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destes o seu orientador e dois professores convidados, sendo que ao menos um dos 

convidados deve ser vinculado ao IFPB. Os professores avaliadores da banca do 

TCC devem ter lido e avaliado previamente o trabalho, postando suas observações 

e comentários ao aluno. A escolha dos professores participantes da banca deve ser 

feita através de carta-convite enviada pelo orientador do discente que deve levar em 

consideração a proximidade da temática de trabalho dos mesmos, com o TCC 

desenvolvido pelo aluno. 

5.3. Atividades Complementares 

Complementando a prática profissional e  o  estágio  supervisionado  de  

ensino,  o  aluno  deverá cumprir, no mínimo, 200 (duzentas) horas em outras 

formas de atividades acadêmico-científico-culturais de acordo com a Resolução 

CNE/CP Nº 02, de 19 de fevereiro de 2002, e reconhecidas pelo IFPB. São 

atividades de cunho acadêmico, científico e cultural que deverão ser desenvolvidas 

pelos licenciandos  ao  longo  de  sua  formação,  como  forma  de  incentivar  uma  

maior  inserção  em  outros espaços acadêmicos. Essas atividades devem envolver 

ensino, pesquisa e extensão, com  respectivas cargas horárias previstas no  

Quadro 10 

 

Quadro 10 – Distribuição da Carga Horária das outras atividades Acadêmico-Científico-

Culturais. 

ATIVIDADES Carga horária máxima 

semestral por atividade 

(h) 

Carga horária máxima 

em todo o curso (h) 

Conferências e 

Palestras isoladas 

5 40 

Cursos e Mini-cursos de 

extensão  (presencial ou  

à  distância)  na  área  

do  curso  ou 

diretamente afim 

20 160 

Encontro  Estudantil  

na  área  do  curso  ou 

5 40 
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diretamente afim. 

Iniciação  científica  na  

área  do  curso  ou 

diretamente afim. 

10 80 

Monitoria  na  área  do  

curso  ou  diretamente 

afim. 

20 160 

Atividades  não  

previstas  nos  outros  

núcleos na área do 

curso ou diretamente 

afim. 

15 120 

Atividades de 

Voluntariado 

15 90 

Publicações  de  

trabalhos  em revistas 

técnicas/científicas,  

anais  e  revistas 

eletrônicas. 

20 (10 pontos por 

trabalho publicado) 

120 

Viagem  /  visita  técnica  

na  área  do  curso  ou 

diretamente afim. 

10 80 

Atividades  de  extensão  

na  área  do  curso  de 

assistência à 

comunidade. 

10 80 

Congressos  ou  

seminários  na  área  do  

curso 

ou diretamente afim. 

10 40 

Exposição  de  trabalhos  

em  eventos  na  área do 

curso ou diretamente 

10 ( 5 pontos por 

trabalho apresentado) 

80 
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afim. 

Núcleos de estudos ou 

grupos de discussão na 

área do curso ou 

diretamente afim. 

10 (5 por estudo ou 

núcleo de estudos ou 

núcleo de discussão) 

80 

Membro  de  diretoria 

discente  ou  colegiado 

acadêmico no IFPB. 

10 80 

 

  O discente do  Curso  Superior  de  Licenciatura  Plena  em  Química  terá  

um  portifólio,  contendo comprovantes dessas atividades. Para a contabilização das 

atividades acadêmico-científico-culturais, o discente  do curso deverá  solicitar,  por 

meio  de  requerimento à Coordenação  do Curso, a  validação das atividades  

desenvolvidas  com  os  respectivos  documentos  comprobatórios.  Cada  

documento apresentado só poderá ser contabilizado uma única vez, ainda que 

possa ser contemplado em mais de um  critério. Uma  vez  reconhecido  o mérito,  o  

aproveitamento  e  a  carga  horária  pelo Coordenador  do Curso, essa carga 

horária será contabilizada.  

 A cada período  letivo,  o  Coordenador  do  Curso  determinará  os  

períodos  de  entrega  das solicitações das atividades acadêmico-científico-culturais 

e de divulgação dos resultados. O Coordenador do Curso encaminhará os processos 

aos membros do Colegiado de Curso para análise e apresentação de parecer que 

serão analisados na Plenária do Colegiado. Após a aprovação, a computação  

dessas  horas  de  atividades  acadêmico-científico-culturais  pelo Colegiado,  o 

Coordenador do Curso  fará  o  devido  registro  relativo  a  cada  aluno  no  Sistema  

Acadêmico. O Colegiado do Curso pode exigir documentos  que  considerar  

importantes  para  computação  das  horas  das  outras atividades acadêmico-

científico-culturais. 

Só poderão ser contabilizadas as atividades que forem realizadas no 

decorrer do período em que o discente estiver vinculado ao curso. 

Os casos  omissos  e  as  situações  não  previstas  nessas  atividades  

serão  analisados  pelo Colegiado do Curso. 
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5.3.1. Acompanhamento das atividades complementares 

Para os registros acadêmicos e acompanhamento das atividades 

complementares, o estudante deve apresentar, ao coordenador de curso o 

documento original ou cópia autenticada, no qual seja discriminado o conteúdo dos 

estudos, a duração, o período e a organização ou professor responsável. Só 

poderão ser computadas atividades realizadas durante o ano. Análise de casos 

especiais, como alunos que trabalham, deverão ser solicitados por escrito, 

documentados e encaminhados para a Coordenação do Curso. As atividades 

Complementares podem ocorrer através de estudos desenvolvidos em instituição 

pública ou privados, correlatos aos conteúdos de disciplinas e atividades 

profissionais do curso, sob orientação docente. 

O registro destas atividades junto ao colegiado do curso deverá ocorrer 

mediante comprovação oficial contendo a natureza do evento assim como carga 

horária para que possa ser devidamente reconhecido o mérito, o aproveitamento e a 

carga horária onde, caso o colegiado defira, as atividades poderão ser validadas 

compondo sua carga horária no histórico acadêmico do aluno. 

5.3.2. Relevância das atividades complementares 

As atividades complementares visam possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento da responsabilidade pela própria formação, adquirindo as 

competências não somente numa dimensão técnica, mas também numa dimensão 

de compromisso político-emancipatória, requisitos indispensáveis e necessários à 

atividade docente. Tais dimensões estão relacionadas ao saber, saber fazer, saber 

ser e saber conviver.  

Os alunos também têm a responsabilidade de buscar atividades científicas e 

culturais e divulgá-las entre os colegas como forma de ampliar as possibilidades de 

envolvimento nessas atividades.  

Além disso, através das Atividades Complementares, os alunos valorizam a busca 

de conhecimentos, reconhecem comportamentos de autonomia e criatividade e 

desenvolvem atitudes de caráter social, fundamentais na formação do cidadão 

crítico, consciente e participativo, que apresentam extrema relevância na formação 

de competências e habilidades profissionais. 
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5.4. Programas ou projetos de pesquisa (iniciação científica) 

A pesquisa visa, além do domínio de procedimentos de investigação, o 

desenvolvimento de autonomia do professor de química na interpretação e 

transformação da realidade. Esse princípio tem como objetivo desenvolver, no 

professor (a), a capacidade de criar, planejar e avaliar situações didáticas que 

possibilitem o aprofundamento do conhecimento com vista à melhoria do processo 

de aprendizagem e desenvolvimento integral dos alunos (as). 

 

5.4.1 - Criação e Regulamentação da Coordenação de Pesquisa do IFPB – Campus 

Sousa 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus 

Sousa tem procurado realizar atividades de produção e de difusão do conhecimento 

ao longo de sua existência. Em um primeiro momento, essas atividades foram 

realizadas em função da necessidade interna, pautada no conteúdo programático 

das disciplinas dos seus cursos. 

Em um segundo momento, a instituição percebeu ser necessário ir mais além 

de apenas produção e difusão de conhecimentos. Esse entendimento levou a 

concepção e a criação da Coordenação de Pesquisa, função essa que visa 

coordenar, incentivar, organizar, dinamizar e certificar as atividades relacionadas à 

geração do conhecimento científico, no âmbito interno do IFPB – Campus Sousa. 

A Coordenação de Pesquisa foi regulamentada através da Portaria nº 135 de 

17.09.2009, publicada no DOU de 22.09.2009, Seção 2, pág. 17 e retificada pela 

Portaria de 09.10.2009, seção 2, pág. 25, onde foi designado o servidor DIEGO 

RESENDE DE QUEIRÓS PÔRTO, Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, para exercer a Função de Coordenador de Pesquisa, Cód. FG. 02, do 

IFPB – Campus Sousa. 

O Boletim de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFPB, publicado 

mensalmente, retifica na sua edição Nº 1 - Ano 1 - Maio/2010, a designação dos 

Coordenadores de Pesquisa dos Campi Sousa, Cajazeiras e João Pessoa, 

destacando a importância destes docentes como gestores responsáveis pela 

implementação das ações relativas à Pesquisa nos seus respectivos Campi, as 



                        

 - 96 -

quais são elaboradas pela PRPIPG, ouvidos os Campus e em consonância com as 

suas respectivas especificidades. 

A Resolução N° 65, de 19 de Julho de 2010, dispõe sobre a aprovação do 

documento que dispõe sobre as diretrizes para a gestão das Atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba. Portanto, este documento que tem por finalidade estabelecer 

as Diretrizes para a Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

exercidas pelos docentes do IFPB é um dos documentos utilizados pelo 

Coordenador de Pesquisa do Campus, como forma de acompanhamento das 

atividades de pesquisa. 

Após dois anos (set/2009 - set/2011) à frente da Coordenação de Pesquisa 

do IFPB – Campus Sousa, o servidor DIEGO RESENDE DE QUEIRÓS PÔRTO foi 

substituído pelo servidor MANOEL BARBOSA DANTAS, através da Portaria de 

29.09.2011, publicada no DOU de 03.10.2011, Seção 2, pág. 14. 

 

5.4.2 – Grupos de Pesquisa no Campus Sousa 

 

 Em 2009, ano da criação da coordenação de pesquisa no IFPB - Campus 

Sousa, as discussões giraram em torno da criação de grupos de pesquisas e 

núcleos de pesquisa, dessa forma, algumas reuniões ocorreram de forma a nortear 

quais linhas de pesquisa o campus teria possibilidades de implementar e 

desenvolver. Os grupos de pesquisa foram cadastrados no CNPq e certificados pelo 

IFPB. No Curso Superior de Licenciatura em Química, os grupos de pesquisa são 

compostos por professores e alunos (Tabela 1) e são beneficiados com as taxas de 

bancada, como forma de incentivo ao desenvolvimento da pesquisa científica e 

tecnológica. 

Nos grupos de pesquisa, temáticas como a educação inclusiva, novas 

tecnologias e metodologias de ensino da química são exploradas e discutidas pelos 

professores e alunos do curso de Licenciatura em Química. 

 
Tabela 5 – Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq e certificados pelo IFPB. 
Nome do grupo Líder Nº Professores/ 

Técnicos 
Nº de 
alunos 

 
Linhas de Pesquisa 

 
Educação, Inclusão e 

 
Maria 

 
 

 
 

-Educação, inclusão e 
fortalecimento; 
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fortalecimento Aparecida 
Alves Sobreira 

Carvalho 

02 03 -Fortalecimento das 
pessoas deficientes. 

 
Grupo de ciência e 
tecnologia aplicado ao 
biocombustível 

 
 

Manoel 
Barbosa 
Dantas 

 
 

05 

 
 

07 

-Cultivo de plantas 
oleaginosas para 
produção de 
biodiesel; 
-Produção de 
biodiesel no Alto 
sertão Paraibano. 

 
Laboratório de estudo 
fitoquímico de plantas 
da Paraíba 

 
Francisco 
Eduardo 
Arruda 

Rodrigues 

 
 

01 

 
 

03 

 
-Estudo fitoquímico 
de plantas da Paraíba. 

 
Laboratório de química  
Bio-orgânica ambiental  
 

 
Hermesson 
Jales Dantas 

 
01 

 
02 

 
-Moléculas 
biorgânicas; 
-Química ambiental. 

 
 
 5.4.3 – Projetos de Pesquisa (Iniciação Científica) no Campus Sousa  

 
 No ano 2011, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba (IFPB) através da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

(PRPIPG) e Coordenação de Pesquisa do Campus Sousa, lançaram diversos editais 

de bolsas de pesquisa em diversas modalidades.  

 De forma geral, entre as oportunidades de bolsas de pesquisa, houve 

oportunidades para alunos de ensino médio/técnico, ensino superior e servidor 

pesquisador. A Coordenação de Pesquisa do IFPB – Campus Sousa, divulgou 

amplamente todos os editais em nível de Campus, tendo obtido êxito nas mais 

diversas modalidades de bolsas. 

 O IFPB tem buscado parcerias com órgãos de fomento, a exemplo do CNPq, 

viabilizando a execução dos diversos programas destinados a discente de 

graduação que são orientados por servidores pesquisadores. 

 O programa institucional de bolsas de iniciação científica e tecnológica 

(PIBICT) tem como objetivos:  

• Despertar vocação científica e estimular a formação de novos pesquisadores 

na Instituição, através da participação de servidores e discentes em projetos e 

atividades de pesquisa; 
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• Contribuir para a consolidação de linhas de pesquisa na Instituição, 

fortalecendo, assim, os Grupos de Pesquisa; 

• Incentivar e aumentar o número de publicações técnicas pelos servidores e 

discentes do IFPB no campus Sousa. 

   

 No Curso de Licenciatura em Química foram desenvolvidos e estão em 

andamento projetos de pesquisa nas modalidades Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, (Tabela 6 e 7) e Programa 

Institucional de Bolsa de Pesquisador – Bolsa de Pesquisador, (Tabela 8), ambas 

fomentadas pelo IFPB/Campus Sousa.   

 A instituição destina parte dos recursos financeiros do seu próprio orçamento 

para viabilizar a participação de alunos em programa de iniciação científica. Os 

recursos orçamentários para a concessão da bolsa PIBICT são oriundos do 

orçamento do campus Sousa, sendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com 

vigência de doze meses. 

 

Tabela 6 - Projetos de Pesquisa PIBICT (Iniciação Científica) – Vigência Nov 2011 – Out 2012. 

Nº 
Modalidade 
de Bolsa Título de Projeto 

Orientador Alunos 
envolvidos 

01 
PIBICT 

(Superior) 

Avaliação da viabilidade 
do biodiesel obtido do 
óleo de gergelim 
cultivado no 
IFPB/Campus Sousa: 
Uma solução sustentável 
para o sertão 

Manoel Barbosa 
Dantas 

 

 
 
- Ranniery Felix dos 
Santos  
 
- Maria da Conceição 
Maciany    

02 
PIBICT 

(Superior) 

Estudo químico de 
plantas da Paraíba com 
potencial biológico 

Francisco Eduardo 
Arruda Rodrigues 

 

 
- Érika Alves de 
Sousa Lins 
 
- Ironeide de Lima 
 

03 
PIBICT 

(Superior) 

Estudo químico-
biológico de plantas da 
Paraíba 

Francisco Eduardo 
Arruda Rodrigues 

 

- Natália de Sousa 
Ribeiro 
 
- Maria da Conceição 
Maciany  
 

 
 
 



                        

 - 99 -

Tabela 7 – Projetos de Pesquisa PIBICT (Iniciação Científica) – Vigência Jan 2013 – Dez 2013. 

 
 
Tabela 8 - Projetos de Pesquisa Bolsa de Pesquisador – Programa Institucional de Bolsa de 
Pesquisador – Vigência Nov 2011 – Out 2012. 

 
 

Nº Tipo de 
Bolsa 

Título de Projeto 
 

Orientador 
 

Alunos 
envolvidos 

01 
PIBICT 

(Superior
) 

Produção de biodiesel a 
partir de óleo de 
gergelim: uma 
alternativa para geração 
de energia no perímetro 
irrigado de São 
Gonçalo-PB 

 

Manoel Barbosa 
Dantas 

 

 
 
- Romário de Lima 
Oliveira 
 
 

02 
PIBICT 

(Superior
) 

Estudo químico – 
biológico de espécies da 
serra de S. Gonçalo 

Francisco Eduardo 
Arruda Rodrigues 

 

 
- Érika Alves de 
Sousa Lins 
 

03 
PIBICT 

(Superior
) 

Caracterização dos 
parâmetros de 
funcionamento de um 
mini reator por batelada 
para produção de 
biodiesel 

 

Hanniman Denizard 
Cosme Barbosa 

 
- Damião Jailson 
Silva 
 
- Oziel Oliveira da 
Silva 
 

04 
PIBICT 

(Superior
) 

Aplicação da técnica 
Dispersão da Matriz em 
Fase Sólida (DMFS) na 
determinação de 
piretroides em 
derivados de leite: 
manteiga, queijo e 
requeijão 

Hermesson Jales 
Dantas 

 
 
- Aline Lucena de 
Brito 
 
- Andréia Rufino  
 Rodrigues 
 

Nº Tipo de Bolsa Título de Projeto 
 

Bolsista 

01 
Servidor 

Pesquisador 

Avaliação da viabilidade do 
biodiesel obtido do óleo de gergelim 
cultivado no IFPB/Campus Sousa: 
Uma solução sustentável para o 
sertão. 

Manoel Barbosa Dantas 
 

02 
Servidor 

Pesquisador 
Estudo químico-biológico de plantas 
da Paraíba. 

Francisco Eduardo Arruda 
Rodrigues 
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 Os resultados finais da pesquisa são apresentados sob a forma de painéis 

e/ou comunicações orais em eventos e/ou periódicos de divulgação científica, locais, 

regionais, nacionais ou internacionais. O IFPB Campus Sousa tem buscado 

incentivar à participação de alunos e docentes em congressos, a exemplo da 

Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Congresso de Pesquisa e Inovação da 

Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica (CONNEPI), Congresso Norte-

Nordeste de Química 2º encontro Norte-Nordeste de ensino de química e eventos 

acadêmicos. 

 Nos anos de 2011 e 2012 foi realizada em nível de Campus a apresentação e 

publicação de resumos referentes aos projetos de pesquisa que foram concluídos no 

campus Sousa. As apresentações aconteceram durante a I e II Semana de Química 

do IFPB Campus Sousa, realizada durante a Semana de Ciência e Tecnologia do 

IFPB/Campus Sousa. Recentemente foram submetidos artigos para publicação na 

Revista Principia (IFPB). 

 

5.5. Projetos/Atividades de extensão 

A extensão é vivenciada em vários momentos do curso. Em projetos desenvolvidos 

por grupos de pesquisa com ações de campo ou in loco nas escolas de nível médio 

ou no próprio curso. Ela também deverá ocorrer durante o estágio supervisionado 

que será utilizado não apenas como suporte para cumprir uma carga horária, mas 

como laboratório de observação dos problemas relativos à vivência educacional 

cujas análises deverão ser convertidas em ações para a melhoria da educação. 

Desta forma, não haverá definição clara de onde começa o ensino, a pesquisa ou a 

extensão. A maior meta é alcançar soluções para a melhoria da educação. 

No IFPB Campus Sousa, está sendo desenvolvido um projeto vinculado ao 

PROBEXT – Programa Institucional de Bolsas de Extensão, proporcionando para o 

discente do curso uma maior experiência de sua prática profissional, como também, 

para a sociedade, um ensino de qualidade para àqueles que desejam realizar o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 
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5.6. Mecanismos de interação entre professores, alunos, tutores e tecnologias 

 

O Curso de Licenciatura em Química utiliza alguns recursos de tecnologia 

de informacão e de comunicação no seu processo de ensino-aprendizagem. O 

Sistema Academico da instituicao – Q-Acadêmico – possibilita ao professor a 

insercão de material didatico, apostilas e textos para o acesso dos alunos 

matriculados na disciplina, complementando, dessa forma, o conteúdo ministrado 

em sala de aula. 

Essa ferramenta também permite aos alunos tirar duvidas com o professor, 

nesse ambiente virtual, fora da sala de aula. E também, através do Q-Acadêmico 

que os alunos respondem ao questionário de avaliacão do curso, realizado pela 

instituicao. 

Outro recurso disponivel são os Laboratórios de informática equipados com 

acesso a internet. Eles possibilitam ao professor, utilizar mais essa ferramenta como 

auxiliar na sua metodologia de ensino e didática, apresentando em tempo real, 

exemplos atuais sobre os assuntos trabalhados, acessar a Web, possibilitando aulas 

interativas. Ainda existe o horário de atendimento ao discente, onde o professor fica 

a disposição para tirar duvidas ou orientar os alunos em seus respectivos TCC. 

6. Sistema de Avaliação do Curso 

6.1. Sistema de autoavaliação do curso 

Os processos de ensino-aprendizagem do CS/IFPB são avaliados nas 

esferas interna e externa. A avaliação interna e a Avaliação Institucional, 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação da instituição - CPA – e a avaliação 

externa compreende os mecanismos de avaliação de responsabilidade do INEP e 

outros órgãos. 

A Avaliação Institucional procura atender a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20/12/1996), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a Lei Federal n.o 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. E realizada 

semestralmente, através de um questionário virtual, no momento em que os alunos 

acessam o Q-Acadêmico para efetuarem suas matriculas; esse questionário contem 

itens sobre a metodologia empregada em cada disciplina, o desempenho dos 
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professores, o modelo de avaliação e o material didático de apoio, a qualidade das 

instalações físicas e os recursos tecnológicos da instituição voltados para o curso, 

como também a estrutura administrativa de apoio ao curso. Os procedimentos e 

processos utilizados na avaliação institucional privilegiam as abordagens qualitativas 

e quantitativas, buscando formar um banco de dados que venha a balizar alterações 

pedagógicas, e melhorias na qualidade dos recursos físicos ofertados, bem como 

verificar se as práticas pedagógicas estão em conformidade com o Projeto 

Pedagógico do Curso. A avaliação externa e prevista na Lei n.o 10.861, de 14 de 

abril de 2004, e compreende a Avaliação das Instituições de Ensino Superior – 

AVALIES, realizada quando do processo de recredenciamento da Instituição como 

IES; a Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG, realizada no processo de 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos diversos cursos de graduação 

da Instituição e a Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE, conforme o 

Art. 5o da Lei n.o 10.861. 

As avaliações da CPA e do INEP proporcionam ao CS/IFPB um conjunto 

de dados 

com informações sobre o desempenho de seus professores, de seus alunos, da 

estrutura administrativa da instituição e dos recursos físicos e tecnológicos 

disponibilizados aos alunos. Através da analise desses dados e possível propor 

alterações e ajustes na proposta pedagógica do curso; solicitar a instituição politicas 

de capacitação de pessoal docente e técnico administrativo; requerer materiais e 

novos recursos tecnológicos voltados as suas necessidades; promover atividades 

complementares com os alunos; identificar problemas que venham a comprometer o 

processo ensino-aprendizagem; propor novos métodos de avaliação bem como 

ações que promovam a interdisciplinaridade. 

III. CORPO SOCIAL DO CURSO  

1. Corpo discente  

1.1. Forma de acesso ao curso 

De acordo com o Artigo 167 do Regimento Geral do Instituto Federal de 

Educação, 
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Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, as formas de acesso ao Curso de 

Licenciatura em Química dar-se-ão mediante processo seletivo, em período previsto 

em edital publico, nas seguintes modalidades: 

• Por meio de processo seletivo a partir de Edital especifico. A partir de 2010 o 

IFPB aderiu ao Sistema Unificado de Seleção, SISU, organizado pelo MEC, 

que tem como 

base avaliação do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM; 

• Transferência Escolar Voluntaria; 

• Ingresso de Graduados; 

• Reingresso de Ex-alunos; 

• Reopção de Curso; 

• Por intermédio de processo de mobilidade acadêmica nacional e/ou 

internacional. 

 

As normas, critérios de seleção, programas e documentação dos processos 

seletivos constarão em edital próprio aprovado pelo Conselho Superior do IFPB. 

1.2. Atenção aos discentes 

Instituto Federal da Paraíba conta com uma equipe multidisciplinar 

qualificada de 

pedagogos, técnicos educacionais, psicólogos e assistentes sociais, além de 

infraestrutura adequada com Gabinete Medico Odontológico, Restaurante Estudantil, 

Biblioteca, Núcleos de Aprendizagem e Laboratórios. Ha que se destacar ainda, a 

formação dos Conselhos Escolares e o desenvolvimento de atividades esportivas e 

culturais. 

O Instituto ha de perseguir a meta de reduzir o desperdício escolar 

implantando e 

aperfeiçoando nos próximos anos programas existentes, como: 

• Programa de auxilio transporte; 

• Programa de material didático e uniforme escolar; 

• Programa de alimentação; 

• Programa de Bolsa Permanência, e 

• Programa de Residência Estudantil. 



                        

 - 104 -

1.2.1. Apoio psicopedagógico ao discente 

Visando ao estabelecimento de uma politica que assegure a permanência 

dos alunos na Instituição, principalmente aqueles com dificuldades de aprendizagem 

e/ou com problemas financeiros, o instituto mantem um programa de Bolsas de 

Trabalho, com natureza assistencial, que contempla os mais carentes e um outro 

programa de Monitoria que contempla alunos que possuam habilidades especificas. 

Mantem ainda um programa de Bolsas de Extensão e de Pesquisa. 

No aspecto pedagógico o Instituto trabalha com os Conselhos de Classe e 

os 

Núcleos de Recuperação da Aprendizagem, que tem como objetivo acompanhar o 

processo de ensino e aprendizagem atendendo principalmente os alunos com 

dificuldades 

de permanência na Instituição. 

Reduzir o desperdício escolar se constitui um grande desafio institucional 

considerando a diversidade da oferta de ensino e as dificuldades de natureza social 

e econômica. No intuito de minimizar o processo de evasão e retenção o IFPB 

desenvolve programas de natureza assistencial, estimulando a permanência do 

aluno no convívio escolar. Os principais são: 

• Programas de apoio a permanência na Instituição; 

• Programas de natureza pedagógica para minimizar o processo de 

evasão e reprovação escolar; 

• Programa de Bolsas, atendendo a politica de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

• Programa de educação inclusiva; 

• Programa de atualização para o mundo do trabalho. 

Para tanto, o Instituto conta com uma equipe multidisciplinar qualificada de 

pedagogos, técnicos educacionais, psicólogos e assistentes sociais, além de 

infraestrutura adequada com Gabinete Medico Odontológico, Restaurante Estudantil, 

Biblioteca, Núcleos de Aprendizagem e Laboratórios. Ha que se destacar ainda, a 

formação dos Conselhos Escolares e o desenvolvimento de atividades esportivas e 

culturais. 
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O acompanhamento de egressos e um mecanismo de singular importância 

para a retroalimentação do currículo escolar e também para que o Instituto possa 

avaliar o desempenho de seus alunos e o seu próprio desempenho. 

Neste sentido o Instituto Federal da Paraíba mantem um cadastro atualizado 

das empresas parceiras e dos alunos que concluem os cursos e ingressam no 

mundo de trabalho, possibilitando o acompanhamento, embora que de forma ainda 

incipiente, dos seus egressos. 

O IFPB, em observância a legislação especifica, consolida sua politica de 

atendimento as pessoas com deficiência, assegurando o pleno direito a educação 

para todos e efetivar ações pedagógicas visando a redução das diferenças e a 

eficácia da aprendizagem. 

 

1.2.2. Apoio às atividades acadêmicas 

Visando estimular os discentes para a realização de atividades acadêmicas 

e eventos complementares, bem como para a participação em eventos externos 

(congressos, seminários, palestras, viagens etc.), o Instituto conta com Órgãos 

responsáveis pela execução e acompanhamento dessas atividades. 

Os órgãos de apoio as atividades acadêmicas tem sua estrutura, 

competências e atribuições definidas no Regimento Geral do Instituto. Os principais 

são: As Diretorias de Educação Profissional, de Ensino Superior e de Articulação 

Pedagógica, a Coordenação de Cadastro, Registro e Controle Acadêmico, todos 

instalados na Reitoria. As Diretorias e os Departamentos de Ensino, as 

Coordenações de Unidades Acadêmicas e de Cursos, e/ou áreas, as Coordenações 

Pedagógicas e de Apoio ao Estudante, todos instalados nos Campi que compõem o 

Instituto. 

1.3. Ouvidoria 

A Ouvidoria e um órgão de assessoria a Reitoria que opera com 

independência, imparcialidade e autonomia para intermediar a relação entre a 

Administração, os servidores e publico externo, garantindo o acesso a informação, 

por meio do estabelecimento de um canal permanente de comunicação e de 

encaminhamento das questões inerentes a administração publica. 



                        

 - 106 -

E um espaço autônomo e independente da administração do IFPB, que 

objetiva arbitrar demandas oriundas de diversos segmentos (alunos, técnicos 

administrativos, professores, comunidade externa) que compõem, direta ou 

indiretamente, esta Casa de Educação. Neste contexto, procura otimizar 

encaminhamentos de questões de ordem administrativa e/ou pedagógicas. Estas 

são atribuições centrais da Ouvidoria. 

Conforme Resolução N° 017/2002, de 30 de agosto de 2002 o papel do 

Ouvidor e as suas responsabilidades frente a comunidade, são: 

• facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço da 

Ouvidoria; 

• promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida por todos; 

• receber e apurar, de forma independente e critica, as informações, 

reclamações, denuncias e sugestões que lhe forem encaminhadas por 

membros da comunidade interna e externa, quando devidamente 

formalizadas; 

• analisar as informações, reclamações, denuncias e sugestões 

recebidas, encaminhando o resultado da analise aos setores 

administrativos competentes; 

• receber elogios, em que o requerente pode elogiar servidores, as 

infraestrutura, que sejam consideradas eficientes no IFPB; 

• acompanhar as providencias adotadas pelos setores competentes, 

mantendo o requerente informado do processo; 

• propor ao Reitor a instauração de processo administrativo disciplinar, 

quando necessário, nos termos da legislação vigente; 

• sugerir medidas de aprimoramento das atividades administrativas em 

proveito da comunidade e do próprio IFPB; 

• elaborar e apresentar relatório anual de suas atividades ao Conselho 

Diretor; 

• interagir com profissionais de sua área, no Brasil e no exterior, com o 

objetivo de aperfeiçoar o desempenho de suas atividades; 

� propor outras atividades pertinentes a função. 
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1.4. Acompanhamento aos Egressos 

O acompanhamento de egressos e um mecanismo de singular importância 

para a retroalimentação do currículo escolar e também para que o Instituto possa 

avaliar o desempenho de seus alunos e o seu próprio desempenho, na avaliação 

continua da pratica pedagógica do curso. 

Nesse sentido, o Instituto Federal da Paraíba mantem um cadastro 

atualizado das empresas parceiras e dos alunos que concluem os cursos e 

ingressam no mundo de trabalho, possibilitando o acompanhamento, embora que de 

forma ainda incipiente, dos seus egressos. Para esse acompanhamento, a 

Instituição poderá promover também o Encontro de Egressos. 

1.5. Registros acadêmicos 

O sistema utilizado pelo IFPB, batizado de Q-Acadêmico, e um sistema de 

Gestão Acadêmica, modularizado de forma em que os sistemas de Controle 

Acadêmico, Controle de Processo Seletivo, Controle de Acesso e Controle de 

Biblioteca integram-se totalmente gerando uma única base de informações para toda 

Instituição de ensino, permitindo os mais diversos relatórios gerenciais e estatísticos. 

Totalmente flexível quanto a estrutura organizacional, o sistema permite 

gerenciar dados por Unidades de Ensino, Gerencias Acadêmicas e Coordenadorias 

simultaneamente, além do total controle sobre manutenção das informações, 

permitindo auditoria detalhada sobre cada procedimento executado e o uso de 

assinaturas digitais para autenticação. 

Em se tratando da estrutura dos cursos, o Q-Acadêmico destaca-se em sua 

versatilidade, permitindo ao usuário uma parametrização completa das estruturas 

existentes na Instituição, tanto no sistema de avaliação tradicional quanto por 

competências, atendendo o Ensino Médio, Pós-Médio, Técnico Integrado, 

Tecnólogo, Superior e Pós-Graduação, todos no mesmo sistema. 

A customização completa de modelos de documentos e relatórios da 

Instituição como boletins, históricos, certificados, diplomas, declarações e atestados, 

dentre outros, potencializa a utilização pela comunidade acadêmica, visando 

melhores resultados. 

As principais funcionalidades do sistema estão disponíveis também via 

Internet, onde Alunos, Professores e Coordenadores, de forma totalmente amigável, 

tem possibilidade de maximizar o uso de informações on-line como, por exemplo, 
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questionários docentes e institucionais, consulta de boletins, históricos, calendários, 

lançamentos de diário, planos de ensino, material de aula, entre outros. 

2. Administração do Curso 

2.1. Coordenação do curso 

O Curso de Licenciatura em Química esta sendo coordenado desde 2010 

pelo professor Francisco Eduardo Arruda Rodrigues, Doutor em Química, que atua 

no IFPB desde 2009, com regime de dedicacao exclusiva a partir do ano de 2010. 

 

2.1.1. Formação Acadêmica e Experiência Profissional  

O coordenador, atuante no curso desde 2010, é graduado em Licenciatura 

em Química (2005), com Doutorado em Química (2012). Como professor do ensino 

basico, tecnico e Tecnologico, ministrou as disciplinas Química Geral I, Química 

Geral II, Química Orgânica I, Química Orgânica II, Química Orgânica III e História da 

Ciência no Curso de Licenciatura em Química no IFPB no periodo de 2010 a 2013. 

O coordenador trabalha em regime integral de Dedicação Exclusiva,  

2.1.2. Atuação da Coordenação 

A coordenadora do Curso tem atuado na organização e gerenciamento dos 

trabalhos de elaboração/discussão desse Projeto. 

De um modo geral, os trabalhos da Coordenação do Curso estão voltados 

ao desenvolvimento dos projetos e dos programas relativos ao Curso, prestando 

apoio ao corpo docente e atuando como integrador das áreas administrativas e da 

organização didático-pedagógica. 

A Coordenação do Curso também atua junto aos alunos, avaliando suas 

expectativas e sugestões e estreitando o relacionamento com professores e alunos, 

seja por meio de reuniões ou contatos diretos. 

Cabe ainda a Coordenação de Curso, na organização de seus projetos e 

programas, distribuir os trabalhos de ensino e pesquisa entre o corpo docente, tendo 

sempre presente o calendário escolar anual e os objetivos estabelecidos no Curso. 
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2.2. Composição e Funcionamento dos Órgãos Colegiados  

O Colegiado de Curso e órgão de administração académica dos cursos de 

graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – 

IFPB, constituído por ato do Conselho Diretor, abrangendo os professores efetivos 

do curso e representação discente indicado pelos alunos do referido curso. 

O Colegiado do Curso e composto por cinco professores efetivos do curso, 

um representante discente e o coordenador do referido curso. 

O Coordenador do Curso e também o Coordenador do Colegiado e possuirá 

voto 

de desempate. 

Cada docente participara de ate dois Colegiados de Curso, não podendo, no 

entanto, ser considerado no computo do quadro do Colegiado para efeito de quórum 

se houver simultaneamente reunião dos dois Colegiados, optando por estar presente 

em um deles. 

Os demais professores do curso podem, mediante requerimento dirigido ao 

Coordenador, participar das reuniões do Colegiado, com direito a voz. Aos alunos 

interessados/envolvidos aplica-se o disposto no paragrafo anterior, nas decisões do 

Colegiado. 

O Colegiado e composto por cinco professores, um estudante e o 

coordenador do curso, que o preside e se reúne para avaliar e decidir sobre 

processos administrativos encaminhados por estudantes. E formado pelos seguintes 

membros: 

Tabela 9 - Colegiado do curso 

COLEGIADO DO CURSO 

Docente Graduado em TITULAÇÃO Experiência 
Profissional* 

Regime de 
Trabalho 

1. Francisco Eduardo Arruda 
Rodrigues 

Licenciado em 
Química Doutor 4 DE 

2. Manoel Barbosa Dantas Licenciado em 
Química 

Doutor 3 DE 

3. Hermesson Jales Dantas 
Licenciado em 

Química Doutor 4 DE 

4. Hanniman Denizard Cosme 
Barbosa 

Licenciado em 
Química Mestre 3 DE 

5. Anderson Sávio de Medeiros 
Licenciado em 

Química Doutor 5 40h 

6. Maria Aparecida Alves 
Sobreira Carvalho Psicologia Mestre 16 DE 

Discente Matricula 
Ano de entrada no 

Curso Período em Curso - 
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COLEGIADO DO CURSO 

7. Genicleide Limeira de Sousa 20101CSLQ1281 2010 7 40h 

 

2.3. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) e órgão consultivo dos cursos 

superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – 

IFPB, responsável pela concepção, acompanhamento e revisão de seus Projetos 

Pedagógicos. O NDE do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios e 

constituído por sete professores, presidido pelo Coordenador do Curso. A seguir são 

elencados os nomes dos professores constituintes do NDE, sua respectiva titulação 

acadêmica e regime de trabalho:  

 

Tabela 10- Colegiado do curso 

NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Docente Graduado em TITULAÇÃO Experiência 
Profissional* 

Regime de 
Trabalho 

8. Francisco Eduardo Arruda 
Rodrigues 

Licenciado em Química Doutor 4 DE 

9. Manoel Barbosa Dantas Licenciado em Química Doutor 3 DE 

10. Hermesson Jales Dantas Licenciado em Química Doutor 4 DE 

11. Hanniman Denizard Cosme 
Barbosa 

Licenciado em Química Mestre 3 DE 

12. Anderson Sávio de Medeiros Licenciado em Química Doutor 5 40h 

13. Maria Aparecida Alves 
Sobreira Carvalho Psicologia Mestre 16 DE 

14. Valmiza da Costa Rodrigues Pedagogia Especialista 18 40h 

15. Denis Barros Barbosa Licenciado em Física Doutor 3 DE 

16. Doval Nunes Martins 
Licenciado em 

Matemática Especialista 3 DE 

Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 
meses para o inteiro superior. 
*Somente para os CSTs 

3. Corpo Docente 

 

O corpo docente do curso de Licenciatura em Química do IFPB Campus 

Sousa apresenta um total de 11 professores com titulação stricto sensu, sendo 2 

mestres e 9 doutores, apresenta também 4 docentes com especialização, todos com 

experiência no magistério superior.   
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3.1. Relação nominal do corpo docente 

Quadro 11 – Corpo docente 
 

CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL  
TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES – ANO 

DOUTOR 
IES-ANO Disciplina 

Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS 

750.344.504-10 
Dácio Alves de 

Azevedo 

LICENCIATURA PLENA 
EM FÍSICA – UERN - 

2002 
FÍSICA – UFLA - 2009   SIM 

FÍSICA APLICADA A 
QUÍMICA II 

     

044.656.144-46  Denis Barros 
Babosa 
 

UEPB-2005  UFPB-2009 UFPB-2013 Sim  
Fisica I 
Física II 

  3 3 3 

613.440.443-87 

Francisco Eduardo 

Arruda Rodrigues 
Lic. Química UFC- 2005 - 

Química-UFC 
2008 

Química – UFC 
2012 

não 

QUIMICA GERAL I 
QUÍMICA GERAL II 

HISTORIA DA 
CIÊNCIA 

QUIMICA ORGÂNICA 
I, II, III 

 

 - 3 3 3 

327.131.853-00 
Frank Wagner Alves 

de Carvalho 

Ciências Agrícolas 
Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 
– 1989 

Agricultura Tropical – 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, 

1992 
Sistemas Pressurizados 

de Irrigação – 
Universidade Federal 

de Lavras, 2001 
Fruticultura Comercial 
– Universidade Federal 

de Lavras, 2004 
Gestão no Agronegócio 
– Universidade Federal 

de Lavras, 2009 

Economia Rural – 
Universidade Federal 

do Ceará, 1999 

Agronomia 
(Fitotecnia) – 

Universidade Federal 
Rural do Semiárido, 

2011 

Não Quimiometria 
Estatística 
Aplicada 

15 21 21 21 

031.565.464-37 

Hanniman Denizard 

Cosme Barbosa 
Licenciatura em 

Química – UFPB-2003 
- 

Engenharia de 
Materiais – UFCG-

2008 
- Sim 

Química Geral I 
Química Geral II 

Quiometria 
Química Orgânica 
Fisico-Química I 

 1 3 11 3 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL  
TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES – ANO 

DOUTOR 
IES-ANO Disciplina 

Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS 

023.653.434-30 
Hermesson Jales 

Dantas 
Licenciatura em 

Química 
 

2006 UFPB 
 

2010 UFPB Não 

Química Geral 
Química Inorgânica I 
Química Inorgânica 

II Química 
Experimental I 

Química 
Experimental II 

Química Orgânica I 
 
 
 

   3 3 

561.662.223-00 
Inez Liberato 

Evangelista 

Universidade Estadual 
Do Ceará  Bacharelado 
Medicina Veterinária 

1998 

 
Ciencias Fisiológica 

Universidade  Estadual 
DO Ceará 2001 

Farmacologia 
Universidade Federal 

do Ceará 2005 
Não Bioquímica  11  0 13   

044.361.314-16 
Joserlan Nonato 

Moreira 

Engenheiro Agrônomo 
Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) 

 
Fitotecnia 
UFERSA 

Fitotecnia (Produção 
Vegetal) UFERSA 

Sim 

Estatística Básica, 
Estatística 

Experimental, 
Matemática 
Superior e 

Metodologia da 
Pesquisa Científica 

 2 1  1 

786.894.903-10 Luciana Sousa 

Marques 
Letras – UECE – 2002.2 

Ensino da Língua 
Inglesa – URCA - 2007 

  Sim Inglês Instrumental  6 10 4 2 

009.816.394-96 
Manoel Barbosa 

Dantas 
Química 

UEPB-2003 
- 

Química Analítica 
UFPB - 2006 

Química Analítica 
UFPB - 2010 

Sim 

Química Analítica 
Qualitativa 

Química Analítica 
Quantitativa 

 3,5 3 - 3 

386.107.873-20  
 

 
Maria Aparecida 

Alves Sobreira 

Carvalho 

Graduação em 
Psicologia 
Universidade 
Federal do Ceará, 
UFC, Brasil. 
Ano: 1990 

 

Especialização em 
Saúde Pública. 
Universidade 
Estadual do Ceará, 
UECE, Brasil.  
Ano: 2003 

 

Mestrado em 
Psicologia. 
Universidade 
Federal do Ceará,  
UFC, Brasil.  
Ano: 2010 

 

 
 

Sim 

- Psicologia da 
Educação 

 
- Metodologia 

Científica 
 

- Fundamentos 
Históricos e 

Filosóficos da 

  2 16 2 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL  
TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES – ANO 

DOUTOR 
IES-ANO Disciplina 

Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS 

Educação 
  

- Psicologia e Ética 
nas Relações 

Humana 
 

- Relações Humanas 
e Ética no trabalho  

010.075.794-47 
Patrícia Roque 

Lemos Azevedo 

Licenciatura Plena em 
Química 

UFPB - 2005 

Metodologia do Ensino 
da Química 

Faculdades Integradas 
de Jacarepaguá - 2012  

  Sim  
Química Geral I 

Pesquisa em Ensino 
de Química 

 1 9 9 1 

400.832.093-87 
Rosangela Vieira 

Freire 

Universidade Regional 
do Cariri – URCA  -

1986 
LETRAS 

Universidade Estadual 
do Ceará – UECE 1994 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

ABORDAGEM DO 
TEXTO LITERÁRIO 

Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB 

2000 
MESTRE EM 
LITERATURA 
BRASILEIRA 

Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB 

2012 
DOUTOR EM 
LINGUÍSTICA 

Sim 
Português 

Instrumental 
  25 01 18 

441.948.034-34 
Valmiza da Costa 

Rodrigues Durand 

Pedagogia 
Universidade federal 

da Paraíba- UFPB 
   Ano:1988 

Psicopedagogia 
Faculdades Integradas 

de Patos- FIP 
Ano: 2004 

  Sim 

Fundamentos 
Históricos e 

Filosóficos da 
Educação 

 6 18 18 2 

 
 
Legenda: 
FP - Formação Pedagógica (Sim ou Não). Caracterizada pela comprovação de realização de cursos, de matérias, de disciplinas, de treinamentos ou de capacitação de conteúdo didático-pedagógico; 
NMS – tempo de experiência profissional (em ano) No Magistério Superior; 
NEM – tempo de experiência (em ano) no Ensino Fundamental e Médio 
FMS - tempo de experiência profissional (em ano) Fora Magistério Superior; 
TC – Tempo (em ano) de Contrato na IES; 
Na formação Acadêmica informar a sigla da instituição concedente da titulação e o ano de conclusão; 
O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses para o inteiro superior. 
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3.2. Distribuição da carga horária dos docentes 

Quadro 12 - DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES 

DOCENTE 
NO CURSO 

EM OUTROS CURSOS EM OUTRAS ATIVIDADES TOT. RT 
AC 

Atividades Complementares ao Ensino 
AD OD OE OT OI OM OX OO OP OC HC AD AP AE PG CA OA 

Anderson Savio  4                   
Dacio Alves De Azevedo 4 2         14       20 40 TI 

Denis Barros  Barbosa  4 2      2   2       30 40 TI 

Francisco Eduardo Arruda Rodrigues 8 6   10  4   6    6     40 TI 

Frank Wagner Alves de Carvalho 3                   TI 

Hanniman Denizard Cosme Barbosa 10 3 1  4  4   2 5  5     06 40 TI 

Hermeson Jales Dantas 14 6 2 2 2  2 2  1 9        40 TI 

Inez Liberato Evangelista  4 2      2   2       30 40 TI 

Joserlan Nonato Moreira 12   4 8   8 8          40 TI 

Luciana Sousa Marques 2          8 14      16 40 TI 

Manoel Barbosa Dantas 4 3   4     16 3 4  6     40 TI 

Maria Aparecida Alves Sobreira Carvalho 7 2     4   2 7   4 6  8  40 TI 

Patrícia Roque Lemos Azevedo 6 10            4     20 TP 

Rosangela Vieira Freire                    TI 

Valmiza Da Costa Rodrigues Durand 13 04       3         20 40 TI 

                     

                     
 
Legenda: 
AC é a quantidade de horas semanais em sala de Aula no Curso; 
OD é a quantidade de horas semanais em Orientação Didática de alunos (atendimento aos alunos, fora do horário das aulas, para esclarecer dúvidas, orientar trabalhos individuais ou de grupos relativos à disciplina, etc.); 
OE é quantidade de horas semanais em Orientação de Estágio supervisionado; 
OT é quantidade de horas semanais em Orientação de Trabalho de conclusão de curso; 
OI é quantidade de horas semanais em Orientação de Iniciação científica; 
OM é quantidade de horas semanais em Orientação de Monitoria; 
OX é quantidade de horas semanais em Orientação alunos em atividade de extensão; 
OO é quantidade de horas semanais em  Outros  tipos de Orientação (tutoria etc.); 
OP é quantidade de horas semanais em Orientação alunos em Práticas profissionais; 
AD é a quantidade de horas semanais dedicadas a atividades Administrativas, participação em conselhos e outras não enquadradas nos itens anteriores, relativo às horas totais contratadas; 
OC é a quantidade de horas semanais dedicadas em Outros Cursos da IES em sala de aula; 
HC é a quantidade de Horas semanais dedicadas em outros cursos da IES em atividades que lhe são Complementares 
AP é a quantidade de horas semanais em Atividades de Pesquisa e orientação de programas de iniciação científica relativo às horas totais contratadas; 
AE é a quantidade de horas semanais em Atividades de Extensão: em assessorias a escritórios modelo e empresas júnior, organizações de oficinas, seminários, congressos e outras que venham contribuir para a melhoria da qualidade 

institucional, relativas às horas totais contratadas;  
PG é a quantidade de horas semanais em aulas da Pós-Graduação relativo às horas totais contratadas;  
CA é a quantidade de horas semanais destinadas à participação em programas de Capacitação e educação continuada e para a elaboração de monografias, dissertações ou teses relativo às horas totais contratadas; 



                        
   

   

3.3. Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao curso 

O quadro abaixo descreve, respectivamente, o pessoal docente que compõe 

atualmente o quadro do IFPB Campus Sousa no curso de Licenciatura em Química. 

 

QUADRO 12 - PESSOAL DOCENTE PARA ATUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATUIRA EM QUÍMICA 

Docente Formação 

Anderson Savio Licenciatura Em  Química 

Dacio Alves De Azevedo Licenciado Em Física 

Denis Barros Barbosa Licenciatura Em Física.  

Francisco Eduardo Arruda Rodrigues Licenciatura Em  Química  

Frank Wagner Alves De Carvalho Ciências Agrárias 

Hanniman Denizard Cosme Barbosa Licenciatura Em Química 

Hermesson Jales Dantas Licenciatura Em Química 

Inez Liberato Evangelista Bacha. Medicina Veterinária 

Joserlan Nonato Moreira Agrônomo 

Luciana Sousa Marques Licenciatura Em Letras – Lingua 

Inglesa 

Manoel Barbosa Dantas Licenciatura Em Química 

Maria Aparecida Alves Sobreira Carvalho Graduação Em Psicologia 

Patrícia Roque Lemos Azevedo Licenciatura Em Química 

Rosangela Vieira Freire Licenciatura Em Letras 

Valmiza Da Costa Rodrigues Durand Pedagogia 

 

 

3.3.1. Titulação 

O quadro 3.3.1.a abaixo descreve, em percentuais, a titulação dos docentes que 

compõe atualmente o quadro do IFPB Campus Sousa no curso de Licenciatura em 

Química. 

 

 QUADRO 13 – TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO DE LICENCIATUIRA EM QUÍMICA 

TITULAÇÃO Nº % 

Doutor 9 60,00% 

Mestre 2 13,33% 

Especialista 4 26,67% 
Graduado 0 0% 
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3.3.2. Regime de trabalho do corpo docente 

O quadro 3.3.1.b abaixo descreve, em percentuais, o regime de trabalho dos 

docentes que compõe atualmente o quadro do IFPB Campus Sousa no curso de 

Licenciatura em Química. 

 

 QUADRO 14 – REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO DE LICENCIATUIRA EM QUÍMICA 

REGIME DE TRABALHO Nº % 

Tempo integral 14 93,33% 

Tempo parcial 1 6,67% 
Horista 0 0% 

   

 

3.3.3. Experiência (acadêmica e profissional) 

Os ítens abaixo demostram a experiência profissional do corpo docente do curso 

3.3.3.1. Tempo de exercício no magistério superior  

O quadro 3.3.3.1.a abaixo descreve, em percentuais, o exercício no magistério 

superior dos docentes que compõe atualmente o quadro do IFPB Campus Sousa no 

curso de Licenciatura em Química. 

 

 QUADRO 15 – Exercício no magistério superior do corpo docente do curso de licenciatura em 

Química 

Exercício no magistério superior Nº % 

Sem experiência 0 0% 
De 1 a 3 anos 9 60,00% 
De 4 a 9 anos 4 26,67% 
10 anos ou mais 2 13,33% 
   
Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses 
para o inteiro superior. 

 

3.3.3.2. Tempo de exercício profissional fora do magistério  

O quadro 3.3.3.1.b abaixo descreve, em percentuais, a experiência fora do 

magistério dos docentes que compõe atualmente o quadro do IFPB Campus Sousa no 

curso de Licenciatura em Química. 
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 QUADRO 16 – Exercício fora do magistério do corpo docente do curso de Licenciatura em 

Química 

Experiência Profissional Fora do Magistério Nº % 

Sem experiência 6 40,00% 
De 1 a 3 anos 0 0,00% 
De 4 a 9 anos 5 33,33% 
10 anos ou mais 4 26,67% 
   

Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses 
para o inteiro superior. 

 

3.4. Produção de material didático ou científico do corpo docente. 

QUADRO 16 - Publicações 

TIPO DE PUBLICAÇÃO 
QUANTIDADE 

TOTAL 
(X –2) (X – 1) (X) 

Artigos publicados em periódicos científicos 14 4 1 19 

Livros ou capítulos de livros publicados 0 0 0 0 

Trabalhos publicados em anais (completos ou resumos) 99 47 4 150 

Traduções de livros, capítulos de livros ou artigos publicados 0 0 0 0 

 
Legenda 
X = Ano do Protocolo – para cursos protocolados no segundo semestre 
X – 1 = Ano Anterior da protocolização 
X – 2 = Ano Anterior 

3.5. Plano de Carreira e Incentivos ao Corpo Docente 

Com a edição da Lei no 11.782/2008 os docentes ganharam uma nova estrutura de 

carreira sendo denominados de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico. O plano de carreira e o regime de trabalho são regidos pela Lei no 

11.784, de 22 de setembro de 2008, pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e pela 

Constituição Federal, além da legislação vigente atreladas a essas Leis e a LDB, Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

O Instituto Federal da Paraíba tem uma politica de qualificação e capacitação que 

contempla o estimulo a participação em Seminários e Congressos, além da oferta de 

cursos de pós-graduação para os docentes e técnicos administrativos seja através da 

participação em programas das Universidades como também dos programas 

interministeriais como e o caso do Minter e do Dinter. 

A Politica de Capacitação de Docentes e Técnicos Administrativos no âmbito 

Institucional foi instituída através da Portaria no 148/2001 – GD de 22/05/2001, que criou o 
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Comitê Gestor de Formação e Capacitação, disciplinando e regulamentando a 

implementação do Plano de Capacitação, bem como regulamentando as condições de 

afastamento com este fim. 

O Comitê Gestor de Formação e Capacitação tem as seguintes competências: 

� elaborar o plano de capacitação geral da Instituição; 

� avaliar processos de solicitação de docentes e/ou técnico 

administrativos para afastamento e/ou prorrogação de afastamento; 

� propor a Direção Geral a liberação e/ou prorrogação de afastamento de 

docentes e/ou técnico-administrativos; 

� acompanhar os relatórios periódicos, trimestrais ou semestrais, dos 

servidores afastados, avaliando a continuidade da capacitação; 

� zelar pelo cumprimento das obrigações previstas. 

O Plano de capacitação do IFPB considera os seguintes níveis de qualificação 

profissional: 

� Pós-Graduação stricto sensu: mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

� Pós-Graduação lato sensu: aperfeiçoamento e especialização. 

� Graduação; 

� Capacitação profissional: cursos que favoreçam o aperfeiçoamento 

profissional; 

� Atividades de curta duração: cursos de atualização e participação em 

congressos, seminários, conclaves, simpósios, encontros e similares. 

3.6. Docentes x número de vagas autorizadas 

Quadro 17 - Docentes x número de vagas autorizadas 

NÚMERO DE VAGAS ANUAIS/DOCENTE EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL QUANTIDADE 

Vagas anuais  80 
Total de docentes em TI  30 

Média 2,58 
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3.7. Docentes por disciplinas 

Quadro 17 - Docentes por disciplinas 

DOCENTE DISCIPLINAS 

Anderson Savio  
- Bioquímica 
-Química Analítica Qualitativa 
-História da Ciência 

Dácio Alves de Azevedo Física Aplicada A Química II 

Denis Barros Babosa 
 

Fisica I 
Física II 

Francisco Eduardo Arruda Rodrigues 

Quimica Geral I 
Química Geral II 
Historia Da Ciência 
Quimica Orgânica I 
Química Orgânica II 
Químcia Orgânica III 

Frank Wagner Alves de Carvalho Quimiometria 

Hanniman Denizard Cosme Barbosa 

Química Geral I 
Química Geral II 
Quimiometria 
Química Orgânica 
Fisico-Química I 

Hermesson Jales Dantas 

Química Geral  
Química Inorgânica I  
Química Inorgânica II  
Química Experimental I  
Química Experimental II  
Química Orgânica I 

Inez Liberato Evangelista Bioquímica 

Joserlan Nonato Moreira 

Estatística Básica 
Estatística Experimental 
Matemática Superior 
Metodologia Da Pesquisa Científica  

Luciana Sousa Marques Inglês Instrumental 

Manoel Barbosa Dantas Química Analítica Qualitativa 
Química Analítica Quantitativa 

 
Maria Aparecida Alves Sobreira Carvalho 

Psicologia Da Educação 
Metodologia Científica 
Fundamentos Históricos 
Filosóficos Da Educação 
Psicologia E Ética Nas Relações Humana 
Relações Humanas E Ética No Trabalho  

Patrícia Roque Lemos Azevedo Química Geral I 
Pesquisa Em Ensino De Química 

Rosangela Vieira Freire Português Instrumental 

Valmiza da Costa Rodrigues Durand Fundamentos Históricos 
 Filosóficos Da Educação 
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4. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

4.1.  Formação e experiência profissional do corpo técnico e administrativo 

A coordenação do curso conta com a assistência administrativa do servidor 

Francisco de Sales Queiroga, Graduando em Análise e desenvolvimento de Software, e do 

Técnico em Laboratório, Samuel Guedes Bitu, Técnico em Química e Bel. Bioquímica e 

Farmacêutica.  

4.1.1. Adequação da quantidade de profissionais às necessidades do curso 

Quadro 18 - quantidade de profissionais 
Nome Grau de Instrução Cargo/função Regime de 

Trabalho 
Maria do Socorro lima Buarque Licenciatura em 

Pedagogia; Especialização 

em Psicopedagogia. 

Pedagoga 

DE 

Maria Magnólia Vieira Queiroga Licenciatura em 

pedagogia; Especialização 

em Supervisão pedagógica 

Pedagoga 

DE 

Maria de Fátima Pereira Melo Licenciatura em letras Técnica em 

assuntos 

Educacionais 
DE 

Elton da Nóbrega Damascena Bel. Em Ciência da 

Computação; Mestrando 

em Informática 

Analista de Sistemas 

DE 

Dickson Nascimento Dantas Bel. Em Engenharia de 

computação. 

Especialização Adm. De 

Sistema de computação. 

Analista de Sistemas 

DE 

Antonio Alves de Sousa Junior Tecnologia em Análise de 

sistema 

Analista de Sistema 
DE 

Samuel Guedes Bitu Técnico em Química. Bel. 

Bioquímica e Farmacêutica 

Técnico em 

Laboratório DE 

Francisco de Sales Queiroga Graduando em Análise e 

desenvolvimento de 

Software 

Auxiliar Educacional 

DE 

Juliana Fernandes da Costa Licenciatura em História Auxiliar de Biblioteca DE 

Francisco de Assis Batista Braga Graduando em Analise e 

Desenvolvimento de 

Software 

Assistente em 

Administrativo DE 
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4.2. Plano de Cargos e Salários e Incentivos ao Pessoal Técnico-administrativo 

 

Plano de carreira 

O PCCTAE – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

é um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento 

profissional dos servidores. 

 

Estrutura do PCCTAE 

O Plano de Carreira dos TA's é dividido em cinco níveis de classificação: A, B, C, D 

e E. Essas cinco classes são conjuntos de cargos de mesma hierarquia, classificados a 

partir de alguns requisitos, como escolaridade. Na UFABC temos apenas os níveis D 

(servidores de nível médio) e E (servidores de nível superior). 

Cada uma dessas classes divide-se em quatro níveis de capacitação (I, II, III e IV), sendo 

que cada um desses níveis tem 16 padrões de vencimento básico. 

 

Ingresso na carreira 

O ingresso na carreira é realizado por meio de concurso público de provas ou de 

provas e títulos e ocorre sempre no nível I de cada classe, observadas a escolaridade e a 

experiência estabelecidas no Anexo II da Lei 11.091/05. 

 

Progressão Funcional 

Os servidores podem progredir, dentro de uma classe, os quatro níveis de 

classificação e os dezesseis padrões de vencimento, mas não podem ascender de uma 

classe para a outra. O servidor que ingressar na classe D, por exemplo, não tem a opção 

de passar para a E (só por meio de novo concurso público). 

Há duas formas de desenvolvimento do servidor na carreira: 

Progressão por capacitação profissional 
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É a mudança de nível de capacitação, dentro do mesmo cargo e nível de 

classificação (D ou E), decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa 

de Capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga 

horária mínima exigida, respeitado o interstício de dezoito meses. 

 

Progressão por mérito profissional 

É a mudança para o padrão de vencimento (que vai do 1 ao 16, dentro de cada 

uma das classes) imediatamente subsequente, a cada 18 meses de efetivo exercício, 

desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de 

desempenho. 

Incentivo à qualificação 

Além da progressão profissional, o plano de carreira do servidor técnico-

administrativo oferece um incentivo ao servidor que possui educação formal superior a 

exigida para o cargo de que é titular. 

O benefício é pago em percentuais calculados sobre o padrão de vencimento 

percebido pelo servidor. Os percentuais são fixados em tabela, que podem variar de 5% a 

75%. 

O título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional 

de atuação do servidor proporcionará o percentual máximo, enquanto títulos com relação 

indireta, corresponderão ao percentual mínimo. 

 

IV. INFRAESTRUTURA 

1. Espaço Físico Geral 

Atualmente, o IFPB – Campus Sousa dispõe de uma infra-estrutura composta por 
três ambientes distintos, ou seja: 

1)Sousa: unidade I – Sede 

2)São Gonçalo: Fazenda da Escola – Unidade II 

3)Área rural de Sousa: Lote no Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa – Unidade III 
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Sousa: unidade I – Sede 

a) Área Física 

Área Quantidade em m2 

Terreno 16.740 

Construída 4.717 

B) Instalações 

Ambiente Quantidade 

Sala de Apoio administrativo 15 

Ambiente para aula 05 

Pátio de recreação 01 

Ambiente para laboratório 03 

Quadra de esportes 01 

Auditório multimeio 01 

Auditório/Salão Nobre 01 

Refeitório 01 

Sala de Apoio ao ensino 01 

Alojamento 03 

Central telefônica 01 

Marcenaria e Carpintaria 01 

Garagem 01 

Caixa d´água (16000 litros) 01 

Laboratório de Informática 01 

Sala de eventos 01 

Casa para hóspedes 01 

Guarita de vigilância 01 

Laboratório de Química  02 

 
 
2)  Infraestrutura escola Fazenda – Unidade II – São Gonçalo 

Quadro 19 - Área Física 

Área Quantidade em m2 

Área total 1.280.000,00 

Construída 11.331,97 
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Quadro 20 - Instalações 

Ambiente Quantidade 

Sala de Apoio administrativo 22 

Ambiente para aula 15 

Laboratórios 07 

Unidade educativa de produção 09 

Biblioteca 01 

Quadra de esportes 02 

Campo de futebol 01 

Auditório 01 

Pátio de recreação 01 

Refeitório 01 

Sala de apoio ao ensino 09 

Alojamento 08 

Cantina 01 

Central telefônica 01 

Oficina mecânica 01 

Fábrica de ração 01 

Viveiro de mudas 01 

Complexo agroindustrial 01 

Anfiteatro 01 

Abatedouro industrial 01 

Residência para funcionários 02 

Caixa d´água 01 

Lavanderia 01 

Guarita para vigilância 01 

Setor de atividades artísticas e culturais  01 

Laboratório de análise físico-químicas de alimentos  01 

Laboratório de análise microbiológica de alimentos 01 

Laboratório de biologia  01 

Laboratório de química  01 

Laboratório de solos 01 
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1.1. Infraestrutura de segurança 

 
A vigilância e proteção do Campus contra depredações e arrombamentos, sobre 

responsabilidade da Coordenação de Segurança, e realizada através de dispositivos 

eletrônicos de segurança e serviços terceirizados de vigilância humana. 

1.2. Recursos audiovisuais e multimídia 

Quadro 21 - Recursos audiovisuais e multimídia 

TIPO  DE  EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 02 
Videocassete 02 
Retroprojetor 02 
Projetor multimídia  02 
Projetor de slides 0 
Filmadora 01 
Outros  (especificar) - 
 

1.3. Manutenção e conservação das instalações físicas 

Existem na Instituição dois setores encarregados pela manutenção e conservação 

de instalações físicas e equipamentos, são eles: Coordenação de Manutenção e 

Conservação, composta por uma equipe de profissionais terceirizados, responsável pelas 

instalações físicas e equipamentos em geral; e Coordenação de Manutenção e 

Supervisão de Informática, composta por uma equipe própria de profissionais, 

responsável pelos equipamentos de informática. 

1.4. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

Em atendimento ao Decreto no 5.296/2004 e a Portaria no 3.284/2003, o IFPB 

mantem um Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e 

interprete da Lingua Brasileira de Sinais – libras. 

O IFPB, em observância a legislação especifica, consolida sua politica de 

atendimento as pessoas com deficiência, assegurando o pleno direito a educação para 

todos e efetivar ações pedagógicas visando a redução das diferenças e a eficácia da 

aprendizagem. Assim, assume o compromisso formal desta Instituição em todos os seus 
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Campi: 

I. Constituir os Núcleos de Apoio as pessoas com necessidades Especiais - 

NAPNEs, dotando-os de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem 

e deem sustentação ao processo de educação inclusiva; 

II. Contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas; 

III. Adequar a estrutura arquitetônica de equipamentos e de procedimentos que 

favoreça a acessibilidade nos Campi, da seguinte forma: 

a. Construir rampas com inclinação adequada, barras de apoio, corrimão, piso tátil, 

sinalizadores, alargamento de portas e outros; 

b. Adquirir equipamentos específicos para acessibilidade: teclado Braille, 

computador, impressora Braille, maquina de escrever Braille, lupa eletrônica, 

amplificador sonoro e outros; 

c. Adquirir material didático especifico para acessibilidade: textos escritos, 

provas, exercícios e similares ampliados conforme a deficiência visual do aluno, livros 

em 

áudio e em Braille, software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros; 

d. Adquirir e promover a adaptação de mobiliários e disposição adequada a 

acessibilidade; 

e. Disponibilizar informações em LIBRAS no site da Instituição; 

f. Disponibilizar panfletos informativos em Braille. 

IV. Promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas 

comuns que tenham alunos com necessidades especiais; 

V. Estabelecer parcerias com as empresas quanto a inserção dos alunos com 

deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho. 

2. Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso 

O Curso de Licenciatura em Química utiliza-se para desenvolvimento de suas 

disciplinas da infraestrutura de salas de aula do campus, composta de 10 salas, todas 

dotadas de projetor de slides tipo Data Show, carteiras escolares e mesa para professor. 

Dispõe ainda de: 
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Quadro 22 – Sala da coordenação 

SALA DA COORDENAÇÃO IFPB 
DESCRIÇÃO (materiais, equipamentos, outros dados) 

QUANTIDADE 
 

ESPECIFICAÇÕES 
01 Mesa retangular em madeira 

03 Cadeiras tipo interlocutor sem braço 

01 Armário tipo Fichário em aço 

01 Aparelho de ar condicionado (12.000 BTU’S) 

01 Impressora Xerox Phaser – 3435 
 

01 Armários em aço com duas portas 
01 Computadores HP – AMD Athlom x dual – 2GB, HD 80GB 

 

Quadro 23 - Sala de professores e sala de reuniões 

SALA DE PROFESSORES E REUNIÕES 
DESCRIÇÃO (materiais, equipamentos, outros dados) 

QUANTIDADE 
 

ESPECIFICAÇÕES 
01 Mesa retangular em madeira 

08 Cadeiras tipo interlocutor sem braço 

 

2.1. Gabinetes de trabalho para docentes 

Os gabinetes dos docentes possuem instalações específicas para o desempenho 

das atividades dos coordenadores, do NDE e dos docentes em tempo integral e tempo 

parcial, como sala do coordenador, secretaria da coordenação, salas de reunião, gabinetes 

de estudo, salas para orientação de alunos etc., sendo condizentes com a finalidade a que 

se propõem. As salas são limpas, iluminadas com computador conectado à internet, 

impressora e comodidade necessárias às atividades desenvolvidas. 

 

Quadro 24 – Gabinetes docentes 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

       

Sala para coordenador sede  10 x x x 

       

Instalações para o NDE       
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DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Sala de reuniões sede  10 x x x 

       

       

Instalações para docentes (TI e TP)       

3 gabinetes destinados aos docentes do curso de Licenciatura em 
Química sede  3 x x x 

       

       
Legenda: 
LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco ala etc) 
ÁREA é a área total construída em m²;  
CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários;  
UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

2.2. Salas de aula 

O Curso de Licenciatura em Química utiliza-se para desenvolvimento de suas 

disciplinas da infraestrutura de salas de aula do campus, composta de 10 salas, todas 

dotadas de projetor de slides tipo Data Show, carteiras escolares e mesa para professor e 

equipadas segundo a finalidade a que se propõe e que atendam, de forma excelente, aos 

requisitos: limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessárias às atividades desenvolvidas. As salas, são adequadas ao número de alunos e 

às disciplinas do referido curso.  

 

Quadro 25 – Instalações Sanitárias 

Instalações Sanitárias 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO APNE 

02 banheiros masculino sede 01 

02 banheiros feminino sede 01 

   
                            Legenda: 
                            APNE – Adaptado para Portadores de Necessidades Especiais 

 

2.3. Equipamentos 

Os equipamentos estão em boas condições de funcionamento e existem materiais 
de consumo suficientes para atender ao número de alunos e às disciplinas teóricas e 
práticas do curso.  

Tabela 11- Laboratórios de Química CVT 
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  CENTRO VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS (CVT) 
Quant. LABORATÓRIO QUÍMICA GERAL  

5 pêra de borracha(pipeta, material borracha, componentes 3 válvulas controle entrada 
20 pipeta manual, modelo volumétrica, capacidade 5, escala graduação 1/10, material vidro 
20  pipeta manual, modelo volumétrica, capacidade 10, escala graduação 1/10, material vidro  
20 bureta, material vidro, graduação graduada, volume 25 
20 bureta, material vidro, graduação graduada, volume 50 
10  proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 100 
20 proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 50 
20 proveta, material vidro, graduação graduada, capacidade 10 
10 erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 25 

30 erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 125 

30 erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 250 
30 suporte laboratório, material metal, tipo haste, dimensões cerca de 90 
20 bico de bünsen, material base em ferro, componentes com registro, altura cerca de 15 
30 mufa, material alumínio, tipo dupla, diâmetro abertura máxima 30 
20 anel, material ferro, diâmetro 70           
50 garra laboratório, material metal, tipo garra 3 dedos 
30 garra laboratório, material metal, tipo garra 2 dedos 
40 béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 50 
40 béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 100 
40 béquer, material vidro, graduação graduado, capacidade 250 
20 béquer, material polipropileno, graduação graduado, capacidade 2000 
30 funil laboratório, tipo uso analítico, material vidro, capacidade 125 
30 funil laboratório, material vidro, formato cilíndrico, capacidade 250,  
10 lâminas de vidro para uso no microscópico  
10 lâminulas de vidro para uso no microscópico  
10  estante tubo ensaio, material polipropileno, capacidade 50 
20 estante tubo ensaio, material polipropileno, capacidade 60 tubos de 10 ml 

100 tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo,15 x 150 

100 tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo fundo redondo, 25 x 150 

20 tela laboratório, material em arame 

10 suporte laboratório, material metal, tipo tripé, dimensões cerca de 20 

  mangueiras 
3 manta aquecedora, tipo para balão, ajuste ajuste mecânico, capacidade 1000 

3 
manta aquecedora, tipo para balão, ajuste ajuste mecânico,capacidade 500, temperatura até 
300 

10 balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material vidro, capac 1000 

10 
balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material vidro, capacidade 
250 

10 
balão laboratório, tipo uso volumétrico, tipo fundo fundo chato, material vidro, capacidade 
100 

5 kitassato, material vidro, capacidade 500, tipo graduado 

5 funil laboratório, tipo uso buchner, material vidro, capacidade 500, 

5 funil laboratório, tipo uso para sedimentação, material vidro, formato cone, capacidade 1000 
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2 dessecador, material vidro, tipo para vácuo, diâmetro interno cerca de 20 

5 condensador, tipo tipo graham, material vidro, tipo coluna coluna em serpentina, 

20 vidro relógio, formato côncavo, diâmetro cerca de 25 

30 bastão laboratório, material vidro, dimensões cerca de 10 x 150 

5 gral, material porcelana, capacidade cerca de 300,  

5 gral, material porcelana, capacidade cerca de 100 

10 espatula porcelana - uso laboratorio, nome espatula porcelana - uso laboratorio 

10 espátula laboratório, material arame de aço inox, formato chata com colher, comcerca de 10 

10  espátula laboratório, material arame de aço inox, formato colher dupla, com cerca de 20 

20 rolha, material borracha perfurada, tipo redondo 

20 rolha borracha, tipo maciça, tamanho 11 

5  termometro de vidro, nome termometro de vidro 

5 termômetro vidro industrial, tipo reto, elemento expansão mercúrio 

 

 
LABORATÓRIO 

DE QUIMICA 
SEDE 

(SOUSA) 
 

 
DIMENSÕES 

(m) 
 

 
ÁREA 
(m²) 

 

 
CAPACIDADE 

 

 
m² POR ALUNO 

 

8x10 
2x6 

92m² 60 1 

DESCRIÇÃO (materiais, equipamentos, outros dados). 

QUANTIADE ESPECIFICAÇÕES 
 

TOMBAMENTO 
 

02 Destiladorores de água  46322/016385 
03 Chapa de aquecimento  016573/016574/016572 
01 Balança Analítica  016387 
07 Agitadores Magnéticos   016396/017417/017416 
01 Balança Semi-analítica  016388 
01 Espectrofotômetro SP-22 Biosoectro 016390 
01 Agitador de soluções AP59 016391 
01 Centrifuga  016578 

150 placas cromatográficas vidro  
06 Coluna cromatográfica, material vidro   
02 Infravermelho  
01 Capela 016799 
01 Condutivímetro  016797 
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01 Dissecadores de vidro 016575/016577/016376 
01 Geladeira cônsul 016197 
13 Pera de borracha (pipeta, material 

borracha, componentes três válvulas 
controle entrada 

 

01 Mesa agitadora orbital  016782 
03 Extratores soxhlet  
01 Bombas de vácuo 016386 
02 CÂMARA lâmpada ultravioleta (UV)   
04 Extrator, material vidro, doseador de 

óleo essencial do tipo Clevenger 
 

50 Pipetas  
100 Becker  
30 Funil de vidro  
06 Funil de buchner  
04 Viscosímetro 016568/016569/016566/016567 
02 Medidores de PH portátil 016579/016580 
01 Medidor de PH 016570 
30 Balão volumétrico  
18 Kitassato  
10 Estantes para tubos de ensaio  

100 Tubos de ensaio  
15 Suportes universais  
02 Estufas de esterilização 018389/016798 
01 Evaporador rotativo 016783 
04 Mantas aquecedoras de 250 ml 016791/016793/016794/016792 

02 Mantas aquecedoras de 2 litros 016795/016796 
02 Muflas 016800/016819 
01 Manta aquecedora de 1 litro  016258 

100 Provetas  
06 Cadinhos  
10 Vidros de relógio  
30 Buretas  
50 Erlenmeyer  
20 Tripé de ferro  
10 Tela de amianto  
01 Chuveiro de urgência 016571 
   

2.3.1. Acesso a equipamentos de informática pelos alunos 

Os alunos tem acesso aos seguintes equipamentos: 

informática  
DESCRIÇÃO (materiais, equipamentos, outros dados) Localização 

QUANTIDADE 
 

ESPECIFICAÇÕES  

30 computadores Laboratório sede 1 
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30 computadores Laboratório sede 2 
01 Datashow Laboratório sede 1 
01 Datashow Laboratório sede 2 
01 01 TV 24” com dvd; Laboratório sede 1 
01 01 TV 24” com dvd; Laboratório sede 2 
02 Lousas interativas 

 
sede 

3. BIBLIOTECA 

 

3.1.1. Apresentação 

A Biblioteca Pedro Queiroga de Oliveira Sousa, pertencente ao IFPB Campus 

Sousa, possui duas unidades, sendo a Biblioteca Central localizada na Unidade Campo no 

Distrito de São Gonçalo, e a Biblioteca Setorial localizada na Unidade Sede do IFPB 

Campus Sousa. Desde abril de 2012 é coordenada pelo Bibliotecário-Documentalista 

Jobson Louis Santos de Almeida. Melhorias contínuas vem ocorrendo para tornar a 

biblioteca um referencial de excelência e qualidade na prestação de serviços 

informacionais. 

Missão da Biblioteca: Promover o acesso, estimular o uso e o compartilhamento de 

informação, contribuindo para a qualidade do ensino, da pesquisa e extensão. 

Objetivos: 

a) Oferecer serviços de informação com excelência e qualidade; 

b) Praticar a gestão e a disseminação da informação; 

c) Democratizar o acesso à informação de forma equitativa, respeitando a ética e os 

valores humanos. 

 

3.1.2. Espaço físico 

A Biblioteca Pedro Queiroga de Oliveira Sousa dispõe de duas unidades (Central e 

Setorial) para melhor servir aos seus usuários, promovendo melhor acessibilidade aos 

recursos informacionais nela existentes.  
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Tabela 12 - Espaço físico 

INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade 

Disponibilização do acervo 2  (1) 20.000 

3.2. Leitura    (2)  

Estudo individual 1  (2) 08 

Estudo em grupo 2  (2) 50 

Sala de vídeo 0  (2)  

Administração e processamento técnico do acervo 1    

Recepção e atendimento ao usuário 2    

3.2. Outras: (especificar)     

Acesso à internet 2  (3) 14 

Acesso à base de dados 2  (3) 2 

Consulta ao acervo 2  (3) 2 

TOTAL    

 

3.2.1.1. Instalações para o acervo 

Área total da Biblioteca Central: 200m2. 

Área total da Biblioteca Setorial: 160m². 

Os recursos informacionais (livros, trabalhos de conclusão de curso, periódicos e 

material audiovisual) são devidamente organizados em estantes e mobiliário específico 

para Biblioteca. O ambiente é climatizado. 

 

3.2.1.2. Instalações para estudos individuais 

Na Biblioteca Central são disponibilizadas cabines para estudo individual. 

 

3.2.1.3. Instalações para estudos em grupos 

Tanto na Biblioteca Central, quanto na Biblioteca Setorial, há locais com mesas e 
cadeiras acolchoadas para estudos em grupos. 

 

3.1.6. Acervo geral 

O acervo bibliográfico atende, principalmente, às seguintes áreas: Agroecologia, 

Agroindústria, Medicina Veterinária, Química, Tecnologia de Alimentos, Educação Física, 

mas possui títulos e exemplares de áreas afins e diversas. O acervo bibliográfico de 
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Química sofrerá atualização, devido às aquisições que deverão ocorrer ainda no ano de 

2013. 

Tabela 13- Acervo geral 

ITEM 
NÚMERO 

TÍTULOS VOLUMES 

LIVROS 29 224 

PERIÓDICOS NACIONAIS   

Periódicos Estrangeiros 0 0 

CD-ROMs 0 0 

Fitas de vídeo 0 0 

DVDS   

Outros (especificar) 0 0 

 

3.1.6.1. Horário de funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira ininterruptamente durante 14 horas 

e 30 minutos, nao funcionando aos sabados. A reserva de livros so e feita na própria  

biblioteca e o acesso a base de dados ebraryR Academic Complete™, fornecida pela 

Proquest e do Portal de Periodicos da Capes, pode ser realizado na propria Instituicao, ou 

atraves de acesso remoto. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 
Segunda a sexta-feira 07h - - 17h 18h 22h 

Sábado - - - - - - 

 
 

3.2. Acervo Específico para o Curso 

3.2.1. Bibliografia Básica 

O Curso de Licenciatura em Química dispõe de acervo específico que atende aos 

programas das disciplinas do curso, obedecendo aos critérios classificação, tombamento 

no patrimônio da IES, etc.  

A adequação, atualização e verificação da relevância da bibliografia básica são realizadas, 

periodicamente em reuniões pedagógicas de planejamento e nas reuniões do colegiado do 

curso. Quando necessárias, as solicitações de livros feitas pelos professores são 

encaminhadas ao setor responsável para aquisição. 

 

 



                        
 

MODELO DE PPC DO IFPB  135 de 148 

Tabela 14- BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 TÍTULO/AUTOR NÚMERO DE 
EXEMPLARES 

Período   
2 ao 4 Atkins, Peter. Princípios de Química. Porto Alegre: Bookman, 

2006. 
12 

1 Beltran, Nelson Orlando.  Química. São Paulo: Cortez, 1991.  3 
1 ao 4 Cruz, Roque. Experimentos de Química: São Paulo, Livraria 

da física 
2004 

6 

1 Feltre, Ricardo. Química. São Paulo: Moderna, 2004 3 
1 ao 5 Masterton, William L.  Princípios de Química. Rio de Janeiro: 

LTC, 2009. 
3 

1 ao 2  Mahan, Bruce M. Química: um curso universitário. São 
Paulo: Edgard Blucher, 1995. 

3 

 O’ neil, Maryadelle J. The Merck Index – na encyclopedia of 
chemicals, drugs, and biological. U.S.A: Merck & Co.,Inc. 
2006 

8 

1 a 4 Brown, Theodore L. Química, a Ciência Central. São Paulo: 
Pearson, 2005. 

8 

4 Farias, Robson Fernandes. Química de coordenação. São 
Paulo: Átomo, 2009. 

8 

1 a 4 Vaitsman, Enilce Pereira. Química e Meio ambiente. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2006. 

10 

1 Russell, John Blair. Química Geral. Vol. I São Paulo: Pearson, 
1994. 

10 

2 Russell, John Blair. Química Geral. VoL. lI São Paulo: 
Pearson, 1994. 

10 

1 Strathern, Paul. O sonho de Mendeleiev. Rio de Janeiro: 
ZAHAR, 2002. 

8 

1 Neto, Benício de. Como fazer experimentos. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. 

8 

1 Mazalla Junior, Wilon. Introdução à Química. Campinas: 
Átomo, 2006. 

10 

5 Atkins, Peter. Físico- química. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 8 
6 Atkins, Peter. Físico- química. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 8 
5 Skoog, Douglas A. Fundamentos de Química Analítica. São 

Paulo: Cengage Learning, 2009. 
8 

6 Holler, F. James.  Princípios de Análise Instrumental. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 

8 

4 Vogel, Arthur Israel. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: 
Mestre Jou, 1981. 

8 

6 Silverstein, Robert M. Identificação Espectrométrica de 
Compostos Orgânicos. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

10 

5 Vogel, Arthur Israel. Análise Química Quantitativa. Rio de 
Janeiro: LTC, 2002. 

10 

3 e 4 Lee, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1999. 

10 

3 Solomons, T.W. Graham. Química Orgânica. Rio de Janeiro: 
LTC,vol 1 2009. 

10 

4 Solomons, T.W. Graham. Química Orgânica. Rio de Janeiro: 
LTC, 2009. 

10 

5 Solomons, T.W. Graham. Química Orgânica. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. 

10 

6 Voet, Donald. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2006. 2 
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Tabela 14- BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
6 Nelson, David L. Princípios de Bioquímica. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. 
3 

2 Munem, Mustafa. Cálculo.  Rio de Janeiro: LTC, 1982. 8 
2 Munem, Mustafa. Cálculo.  Rio de Janeiro: LTC, 1982. 8 
3 Eves, Howard. Geometria. São Paulo: Atual, 1992. 2 
3 Leithold, Louis. O cálculo com Geometria Analítica. São 

Paulo: HARBRA, 1994. 
6 

3 Halliday, David. Fundamentos de física: óptica e física 
moderna. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

8 

4 Halliday, David. Fundamentos de física: eletromagnetismo. 
Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

8 

5 Halliday, David. Fundamentos de física: gravitação, ondas e 
termodinâmica. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

8 

4 Halliday, David. Fundamentos de física: mecânica. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. 

8 

2 Tipler, Paul A. Física para Cientistas e Engenheiros.  Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. 

3 

1 Hashemi, Louise. English Grammar in use supplementary 
exercises. New York: Cambridge University, 2009. 

5 

1 Munhoz, Rosângela. Inglês Instrumental. São Paulo: Texto 
novo, 2004. 

3 

1 Almeida, Antônio Fernando de.  Português Básico. São Paulo: 
Atlas 2008 

3 

1 OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford Escolar. 
New York: Mark Temple, 2007. 

18 

1 Delacroix, Laurence. Dicionário Escolar. Inglaterra: Pearson 
Education Limited, 2008. 

18 

1 Macedo, Walmínio. Curso Prático de Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: DEGRAU, 1999. 

1 

1 Houaiss, Antônio. Minidicionário Houaiss da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro, 2010. 

10 

2 Rudio, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa 
Científica. Petrópolis: Vozes, 1986. 

1 

2 Matias- Pereira, José. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. São Paulo: Atlas, 2010. 

2 

2 Marconi, Marina de Andrade.  Metodologia do Trabalho 
Científico. São Paulo: Atlas, 2010. 

5 

3 Favero, Osmar. Educação como Exercício de diversidade. 
Brasília: MEC, 2007. 

1 

3 Hernaiz, Ignácio. Educação na diversidade. Brasília: MEC, 
2009. 

3 

3 Molina, Mônica Castagna. Educação do campo e Pesquisa. 
Brasília: Ministério do Des. Agrário, 2006. 

1 

1 Pontual, Pedro. Educação Popular na América Latina. 
Brasília: MEC, 2009. 

1 

3 Meksenas, Paulo. Sociologia da Educação. São Paulo: 
Loyola, 1990. 

1 

3 Hingel, Muril. LDB- Reflexões e caminhos: CNEC- O desafio 
da Educação Comunitária. Brasília: INDEC, 1997. 

1 

3 Hoffmann, Jussara.  Avaliação. Porto Alegre: UFRS, 1994.  
1 

3 Shiroma, Eneida Oto. Política Educacional. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004. 

1 

3 Luckesi, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem escolar. São 1 
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Tabela 14- BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Paulo: Cortez, 1996. 

3 MEC. Plano de Desenvolvimento da Educação. Brasília: 
MEC, 2009. 

1 

3 Machado, Maria Aglaê de Medeiro. Progestão. Brasília: 
CONSED, 2006. 

1 

4 Ramos, Marise Nogueira. Ensino médio: Construção política. 
Brasília: Sec. De Educ. Média e tecnologia, 2003. 

2 

3 Brasil. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares 
nacionais.  Brasília: MEC, 1999. 

3 

4 Favero, Osmar. Juventude e Contemporaneidade. Brasília: 
MEC, 2007. 

1 

4 Brasil. Ministério da Educação. Educação Profissional: 
referências curriculares da educação profissional de nível 
técnico. Brasília: MEC, 2000. 

21 

4 Sousa, Marcondes Rosa de. Extensão universitária. Fortaleza 
EUFC, 1986. 

1 

4 Moll, Jaqueline. Universidade e mundo do Trabalho. Brasília: 
INEP, 2006. 

1 

 

3.2.2. Bibliografia Complementar 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 TÍTULO/AUTOR NÚMERO DE 
EXEMPLARES 

1o Hashemi, Louise. English Grammar in use supplementary 
exercises. New York: Cambridge University, 2009. 

5 

1o Munhoz, Rosângela. Inglês Instrumental. São Paulo: Texto novo, 
2004. 

3 

1o Almeida, Antônio Fernando de.  Português Básico. São Paulo: Atlas 
2008 

3 

1o OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford Escolar. New 
York: Mark Temple, 2007. 

18 

1o Delacroix, Laurence. Dicionário Escolar. Inglaterra: Pearson 
Education Limited, 2008. 

18 

1o Macedo, Walmínio. Curso Prático de Língua Portuguesa.  Rio de 
Janeiro: DEGRAU, 1999. 

1 

1o Houaiss, Antônio. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro, 2010. 

10 

2o Rudio, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 
Petrópolis: Vozes, 1986. 

1 

2o Matias- Pereira, José. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. São Paulo: Atlas, 2010. 

2 

2o Marconi, Marina de Andrade.  Metodologia do Trabalho Científico. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

5 

3o Favero, Osmar. Educação como Exercício de diversidade. Brasília: 
MEC, 2007. 

1 

3o Hernaiz, Ignácio. Educação na diversidade. Brasília: MEC, 2009. 3 
3o Molina, Mônica Castagna. Educação do campo e Pesquisa. Brasília: 

Ministério do Des. Agrário, 2006. 
1 

1o Pontual, Pedro. Educação Popular na América Latina. Brasília: 
MEC, 2009. 

1 

1o Pontual, Pedro. Educação Popular na América Latina. Brasília: MEC, 
2009. 

1 

3o Meksenas, Paulo. Sociologia da Educação. São Paulo: Loyola, 1990. 1 
3o Hingel, Muril. LDB- Reflexões e caminhos: CNEC- O desafio da 1 



                        
 

MODELO DE PPC DO IFPB  138 de 148 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Educação Comunitária. Brasília: INDEC, 1997. 

3o Hoffmann, Jussara.  Avaliação. Porto Alegre: UFRS, 1994.  
1 

3o Shiroma, Eneida Oto. Política Educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 
2004. 

1 

3o Luckesi, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem escolar. São Paulo: 
Cortez, 1996. 

1 

3o MEC. Plano de Desenvolvimento da Educação. Brasília: MEC, 2009. 1 
3o Machado, Maria Aglaê de Medeiro. Progestão. Brasília: CONSED, 

2006. 
1 

4o Ramos, Marise Nogueira. Ensino médio: Construção política. Brasília: 
Sec. De Educ. Média e tecnologia, 2003. 

2 

4o Brasil. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais.  
Brasília: MEC, 1999. 

3 

4o Favero, Osmar. Juventude e Contemporaneidade. Brasília: MEC, 
2007. 

1 

4o Brasil. Ministério da Educação. Educação Profissional: referências 
curriculares da educação profissional de nível técnico. Brasília: MEC, 
2000. 

21 

4o Sousa, Marcondes Rosa de. Extensão universitária. Fortaleza EUFC, 
1986. 

1 

4o Moll, Jaqueline. Universidade e mundo do Trabalho. Brasília: INEP, 
2006. 

1 

2, 3  e 5o Atkins, Peter. Princípios de Química. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 

12 

1o Beltran, Nelson Orlando.  Química. São Paulo: Cortez, 1991.  3 
1  e 2o Cruz, Roque. Experimentos de Química: São Paulo, Livraria da física 

2004 
6 

1 Feltre, Ricardo. Química. São Paulo: Moderna, 2004 3 
1 e 2o Masterton, William L.  Princípios de Química. Rio de Janeiro: LTC, 

2009. 
3 

1 e 3o  Mahan, Bruce M. Química: um curso universitário. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1995. 

3 

 O’ neil, Maryadelle J. The Merck Index – na encyclopedia of 
chemicals, drugs, and biological. U.S.A: Merck & Co.,Inc. 2006 

8 

1 ao 4o Brown, Theodore L. Química, a Ciência Central. São Paulo: Pearson, 
2005. 

8 

4o Farias, Robson Fernandes. Química de coordenação. São Paulo: 
Átomo, 2009. 

8 

7o Vaitsman, Enilce Pereira. Química e Meio ambiente. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2006. 

10 

1 e 2 Russell, John Blair. Química Geral. Vol. I São Paulo: Pearson, 1994. 10 
2 Russell, John Blair. Química Geral. VoL. lI São Paulo: Pearson, 1994. 10 
1 Strathern, Paul. O sonho de Mendeleiev. Rio de Janeiro: ZAHAR, 

2002. 
8 

1o Neto, Benício de. Como fazer experimentos. Porto Alegre: Bookman, 
2010. 

8 

1 Mazalla Junior, Wilon. Introdução à Química. Campinas: Átomo, 
2006. 

10 

5 a 6o Atkins, Peter. Físico- química.1v Rio de Janeiro: LTC, 2010. 8 
6 e 7o Atkins, Peter. Físico- química. 2vRio de Janeiro: LTC, 2008. 8 
4 e 5 Skoog, Douglas A. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. 
8 

4 e 5o Vogel, Arthur Israel. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: Mestre 
Jou, 1981. 

8 

7o Silverstein, Robert M. Identificação Espectrométrica de Compostos 
Orgânicos. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

10 

5o Vogel, Arthur Israel. Análise Química Quantitativa. Rio de Janeiro: 
LTC, 2002. 

10 

3 e 4o Lee, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard 10 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Blucher, 1999. 

3o Solomons, T.W. Graham. Química Orgânica.vol 1. Rio de Janeiro: 
LTC,vol 1 2009. 

10 

3 e 4o Solomons, T.W. Graham. Química Orgânica.vol.2 Rio de Janeiro: 
LTC, 2009. 

10 

 

3.2.3. Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia 

Biblioteca dispõe de assinatura de periódicos impressos, e também acesso ao 

Portal de Periódico da CAPES, que é um portal brasileiro de informação científica e 

tecnológica, mantido pela CAPES, instituição de fomento a pesquisa ligada ao Ministério da 

Educação – MEC. Tem como finalidade promover a democratização do acesso à 

informação.  E também a assinatura da base de dados Ebrary® Academic Complete™, 

fornecida pela Proquest. 

 

3.2.3.1.1. Periódicos 

 
PERIÓDICOS 

TITULOS 
Nacionalidade Impresso 

N. E Sim Não 

Química nova x  x  

     

     

     

     
Legenda: 
N – nacional; 
E – estrangeiro; 
Os periódicos devem ser agrupados por área de conhecimento, em ordem alfabética conforme norma especifica. 
 

3.2.3.1.2. Base de dados 

O IFPB é uma das instituições pioneiras no país a assinar a biblioteca virtual 

Ebrary® Academic Complete™, fornecida pela empresa líder no provimento de 

informações para pesquisa científica, ProQuest®, e  disponível para acesso desde 

dezembro último.  

A Ebrary® Academic Complete™ apresenta conteúdos fundamentalmente importantes 

para incrementar o desenvolvimento acadêmico-científico de alunos, professores e 

pesquisadores no nosso Instituto, tornando disponíveis – em todos os campi do IFPB -- 76 

mil livros na íntegra de mais de 300 das melhores editoras internacionais, além de mais de 
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700 livros em português na área de Sociais e Humanas, através da coleção e-livro, cujo 

acesso nos foi concedido.  

A ebrary Academic Complete está acessível pelo site http://site.ebrary.com/lib/ifpb e os 

títulos podem ser lidos online, impressos (grupos de páginas ou capítulos) ou ainda 

baixados para leitura offline em tablets, netbooks, notebooks ou mesmo em desktops.  

Além disso, o link para a Ebrary em breve estará disponível no ambiente virtual de 

aprendizagem do IFPB, para acesso remoto dos alunos através de qualquer conexão à 

internet. 

 
BASES DE DADOS ANO 

Ebrary Academic Complete 2012 

TOTAL 1 

 

 

3.3. Serviço de acesso ao acervo 

A Biblioteca Pedro Queiroga de Oliveira Sousa disponibiliza aos seus usuários os 

serviços de empréstimo e de reserva de material. Em nosso acervo, dispomos de pelo 

menos um exemplar de consulta dos títulos catalogados. Caso haja mais exemplares, um 

único exemplar é destinado à consulta local e os demais é permitido o empréstimo 

domiciliar. Há ainda serviço de cópia de documentos em ambiente interno da Instituição, 

mas fora do ambiente da Biblioteca. Caso todos os exemplares disponíveis para 

empréstimo estejam emprestados, restando apenas o livro de consulta local no acervo, 

este é disponibilizado pelo tempo máximo de uma hora para que o usuário possa realizar 

cópia de parte que seja necessária para estudo domiciliar, sob sua responsabilidade. O 

prazo de empréstimo de livros e material audiovisual é de 20 dias consecutivos para 

discentes e 30 dias consecutivos para servidores técnico-administrativos e docentes.  

Poderá realizar renovação do prazo de empréstimo do material por três vezes 

consecutivas, caso não haja reserva do material. Havendo reserva, o material deverá ser 

devolvido, e o usuário que o reservou terá 24 horas para realizar o empréstimo do material 

reservado. Havendo desistência ou a não procura dentro do prazo estipulado, a reserva 

será anulada, e o material será disponibilizado para empréstimo a outros usuários. O 

usuário poderá ter acesso aos livros e materiais audiovisuais existentes na Biblioteca por 

meio de consulta à base de dados impressa ou digital, por meio de solicitação ao servidor 
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da Biblioteca responsável pelo serviço de referência. Está sendo desenvolvido programa de 

computador que permitirá a consulta à base de dados dos títulos disponíveis no acervo da 

Biblioteca pelo usuário na web, tanto por meio dos computadores da Biblioteca, quanto em 

qualquer outra localidade que possua acesso à Internet (acesso remoto). Assim, segue 

abaixo relação dos serviços disponibilizados pelo setor: 

• Comutação bibliográfica – COMUT; 

• Acesso ao Portal de Periódicos CAPES; 

• Acesso a Base de dados EbraryR Academic Complete™, da Proquest 

• Levantamento de informações: Trata-se de um levantamento das informações 

existentes no acervo local.  

O usuário, através de formulário próprio, solicita ao Setor de Coleções Especiais. Um item 

importante e que o assunto esteja bem definido e delimitado para que nao haja duvida na 

recuperacao da informacao. Prazo previsto para o atendimento: 24 horas; 

• Reserva de livros. 

O aluno pode consultar o acervo da bibliografia basica e da complementar, na 

própria biblioteca como através do site do IFPB, no link da BNP. 

3.4. Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos  

A Biblioteca Pedro Queiroga de Oliveira Sousa disponibiliza gratuitamente aos seus 
usuários os seguintes serviços que proporcionam melhorias nos processos de elaboração 
de trabalhos acadêmicos, busca por informação e uso das fontes de informação na web: 

a) Levantamento bibliográfico por área de conhecimento ou assunto; 

b) Normalização de trabalhos acadêmicos (incluindo Trabalhos de Conclusão de 
Curso); 

c) Elaboração de ficha catalográfica; 

d) Acesso gratuito à internet; 

e) Curso de Curta Duração e/ou Palestra sobre Currículo Lattes; 

f) Curso de Curta Duração e/ou Palestra sobre Fontes de informação na web; 

g) Curso de Curta Duração e/ou Palestra sobre Uso inteligente do Google; 

h) Curso de Curta Duração e/ou Palestra sobre Normalização de trabalhos 
monográficos; 

i) Treinamento de Iniciação ao uso da Biblioteca; 

Disponibilização das normas da ABNT para consulta. 
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3.5 Pessoal técnico-administrativo 

NOME/CRB CARGO 
FORMAÇÃO 

PG G EM EF 

Jobson Louis Santos de Almeida Bibliotecário-Documentalista X    

Glecy Marques Teodoro Fragoso Auxiliar de Biblioteca X    

Gerisval Lins Sá Auxiliar Administrativo   X  

Josefa Josydeth Santana Cândida Assistente de Aluno   X  

Juliana Fernandes da Costa Assistente em Administração X    

 
Legenda: 
PG pós-graduação;  G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 

 

3.6  Política de aquisição, expansão e atualização 

A expansão e atualização do acervo da BNP e feita através de compra ou doação. 

A compra e realizada através de licitação, de acordo com os recursos disponíveis 

anualmente. Para essa forma de aquisição, são estabelecidas algumas prioridades. Entre 

elas, e necessário observar: 

• obras da bibliografia básica e complementar das disciplinas dos cursos de 

graduação; 

• assinaturas de periódicos conforme indicação dos docentes; 

• obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento ou implantação; 

• obras indicadas por coordenadores de cursos, professores e alunos; 

• quantitativo satisfatório com relação ao numero de livros disponível em 

proporcionalidade ao numero de alunos (da bibliografia básica deve-se ter um 

mínimo de 3 títulos por disciplina; cada titulo com 1 exemplar para atender menos de 6 

vagas anuais; e da bibliografia complementar deve-se ter um mínimo de 5 títulos por 

disciplina, com 2 exemplares de cada; 

Os critérios para seleção de doações consideram, especialmente, se os materiais doados 

estão de acordo com as necessidades informacionais dos usuários, bem como seu estado 

de conservação e o ano de publicação.e atualização do acervo da BNP e feita através de 

compra ou doação. 

A compra e realizada através de licitação, de acordo com os recursos disponíveis 
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4. LABORATÓRIOS E AMBIENTES ESPECÍFICO PARA O CURSO 

Os laboratórios são especializados e necessários para o desenvolvimento da proposta 

pedagógica do curso. Os laboratórios são equipados de acordo com o especificado no 

PPC, funcionando de acordo com a finalidade a que se propõe e adequam aos objetivos, 

diretrizes e finalidades consignados na proposta do curso. 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO 

LOCALI-ZAÇÃO CAPACI-
DADE FG/B FP/E PP/PSC 

QUÍMICA SEDE  X  SEDE 40 

Química CVT  X  CVT 30 

Físico-química   x  (São Gonsalo) 30 

Química geral (São Gonsalo)  x  (São Gonsalo) 30 
Legenda: 
FG/B –  
Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X; 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X; 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X 
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4.1 Fichas dos laboratórios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATÓRIO DE: QUÍMICA SÃO GONSALO 
Área (m2): 80 m2 Capacidade: 30 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 
Descrição Qtde. 

Destiladorores de água 2 
Chapa de aquecimento 3 
Balança Analítica 1 
Agitadores Magnéticos   7 
Agitador de soluções AP59 1 
Capela 1 
Condutivímetro 1 
Dissecadores de vidro 1 
Geladeira cônsul 1 
Medidor de pH 1 
Estufas de esterilização 1 
Evaporador rotativo 1 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 
Descrição Qtde. 
birôs 01 
armários 02 
Cadeiras giratórias 02 
  
  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 
Licenciatura em Química, Agroecologia, Alimentos. 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Francisco Eduardo Arruda Rodrigues X    Coordenador DE 
POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 
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FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: FÍSICO-QUÍMICA SÃO GONSALO  
Área (m2): 60 m2 Capacidade: 30 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 
Descrição Qtde. 

Destiladorores de água 2 
Chapa de aquecimento 3 
Balança Analítica 1 
Agitadores Magnéticos   7 
Agitador de soluções AP59  
Capela 1 
Condutivímetro 1 
Dissecadores de vidro 1 
Geladeira cônsul 1 
Medidor de pH  
Estufas de esterilização 1 
Evaporador rotativo 1 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 
Descrição Qtde. 
birôs 01 
armários 02 
Cadeiras giratórias 02 
  
  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 
Licenciatura em Química, Agroecologia, Alimentos. 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Francisco Eduardo Arruda Rodrigues X    Coordenador DE 
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POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: QUÍMICA CVT 
Área (m2): 70 m2 Capacidade: 30 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 
Descrição Qtde. 

Destiladorores de água 2 
Chapa de aquecimento 3 
Balança Analítica 1 
Agitadores Magnéticos   7 
Agitador de soluções AP59 1 
Capela 1 
Condutivímetro 1 
Dissecadores de vidro 1 
Geladeira cônsul 1 
Medidor de pH  
Estufas de esterilização 1 
Evaporador rotativo 1 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 
Descrição Qtde. 
birôs 01 
armários 02 
Cadeiras giratórias 02 
  
  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 
Licenciatura em Química, Agroecologia, Alimentos. 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Francisco Eduardo Arruda Rodrigues X    Coordenador DE 
POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



                        
   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: QUÍMICA SEDE 

Área (m2): 92 m2 Capacidade: 40 
EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Destiladorores de água 2 
Chapa de aquecimento 3 
Balança Analítica 1 
Agitadores Magnéticos   7 
Espectrofotômetro SP-22 Biosoectro 1 
Agitador de soluções AP59 1 
Centrifuga 1 
Infravermelho 2 
Capela 1 
Condutivímetro 1 
Dissecadores de vidro 1 
Geladeira cônsul 1 
Medidor de pH 1 
Medidor de pH portátil 1 
Estufas de esterilização 2 
Evaporador rotativo 1 
Muflas 2 
Chuveiro de urgência 1 
  
  
  
  

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 
Descrição Qtde. 
birôs 02 
armários 02 
Cadeiras giratórias 02 
  
  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 
Licenciatura em Química, Agroecologia, Alimentos. 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Francisco Eduardo Arruda Rodrigues X    Coordenador DE 
POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 
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