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1 Apresentação da Instituição 
 
 

“Ler significa reler e 
compreender, interpretar. 
Cada um lê com os olhos que 
tem. E interpreta a partir de 
onde os pés pisam. Todo 
ponto de vista é a vista de um 
ponto.” 

Leonardo Boff 

 

 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, criado pela Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá 

outras providências, possui entre seus Campi o CAMPUS CONFRESA. 

 

O Campus Confresa leva o nome da cidade que o recebeu. Situando-se a poucos 

quilômetros do centro da cidade, mas ainda em zona rural. Sua concepção desde o início, 

com a realização da primeira audiência pública em dezembro de 2007, foi de atender a 

vocação produtiva da região do Norte Araguaia, o seu raio de atuação chega a 500 km 

(quinhentos quilômetros). 

 

O Campus implantador, antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, hoje 

Campus São Vicente, localizado à BR 364, KM362, Santo Antonio do Lerveger, possui longa 

história na educação profissional e tecnológica do Estado do Mato Grosso, especialmente 

para formação de profissionais que atuam na agricultura e pecuária, seja na produção 

vegetal e animal altamente tecnificada ou na familiar. 

 

O primeiro ano de efetivo funcionamento em Confresa está previsto para fevereiro de 2010, 

com os cursos apresentados no Quadro 1, a seguir, referendando por audiências públicas e 

no Fórum Geral para aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT: 
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Quadro 1 – Cursos e Vagas do Campus Confresa para 2010 

Curso Nível Vagas 

Técnico em Agropecuária EMI 160 

Técnico em Alimentos EMI 120 

Técnico em Alimentos Proeja 40 

Lic. em Ciências da Natureza: Habilitação em Química Sup 35 

Lic. em Ciências Agrícolas Sup 35 

Bacharelado em Agronomia Sup 40 

Total 430 

 
O Campus Confresa está localizado à Avenida Vilmar Fernandes, Nº 300, Setor Santa Luzia, 

Confresa – MT, CEP 78652-000. Sua área corresponde a aproximadamente 50 ha 

(cinqüenta hectares), os investimentos federais aproximam-se de R$ 5.000.000,00 (Cinco 

milhões de Reais). 

 

Estes investimentos permitiram que as estruturas físicas se erguessem do chão nu, 

contando hoje com salas de aulas, biblioteca, alojamentos, laboratórios e plantas didático-

produtivas (como frigorífico, avicultura de corte/postura, suinocultura, áreas de cultivo e 

pecuária). 

 
Traz de tempos pretéritos ou herda-se o slogan do “Aprendemos a fazer fazendo” que fez do 

Campus São Vicente referência no Estado quiçá no Brasil. Tendo o Campus Confresa o 

compromisso e pretensão de torna-se modelo. 
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2 Identificação e Apresentação do Curso 

 2.1 Título 

 
 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA – HABILITAÇÃO 
EM QUÍMICA 

 
 

 2.2 Formação e Habilitações 

 
Ao formando será outorgado o grau de Licenciado em Ciências da Natureza, conforme 

currículo cursado, com habilitação em Química (Resolução CNE/CES 8, de 11/03/2002). O 

prazo mínimo para conclusão é 4 anos e o prazo máximo 6 anos. 

 

Os concluintes em qualquer das habilitações estão aptos a atuar na área de Ciências da 

Natureza (Biologia, Química e Física) do Ensino Fundamental (Séries Finais) e Química no 

Ensino Médio. 

 

 2.3 Perfil do Egresso 

 
O Licenciado em Ciências da Natureza com habilitação em Química é um professor pró-

ativo, com entendimento amplo da relação ciência tecnologia e sociedade, apto a atuar na 

docência do Ensino Fundamental e Médio; preparado para o trabalho multi, inter e 

transdisciplinar, valorizando o trabalho em equipe; Dotado de espírito crítico e inovador 

voltado para as questões de sustentabilidade sócio-ambiental. 

 
 

2.3.1 Competências e Habilidades 

 

 Conhecer e utilizar-se dos conhecimentos específicos das Ciências da Natureza 

(Biologia, Física e Química) e suas relações com a Matemática e outras Ciências para 

aplicação no ensino;  

 Conhecer e utilizar-se dos conhecimentos de conteúdo pedagógico e psico-

pedagógico que o possibilite compreender, analisar e intervir nas relações internas 
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aos processos de ensino e aprendizagem assim como aquelas externas que os 

influenciam. 

 Conhecer e utilizar-se do processo de construção do conhecimento em Ciências da 

Natureza, assim como o processo de ensino de ciência; 

 Articular ensino, pesquisa e pesquisa-ação na produção e difusão do conhecimento 

em ensino das ciências e na sua prática pedagógica;  

 Estabelecer diálogo entre as ciências e as demais formas de conhecimento no âmbito 

educacional do Ensino Básico; 

 Articular as atividades de ensino de ciências da natureza na organização, 

planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola;  

 Planejar e desenvolver diferentes atividades didático-pedagógicas, reconhecendo os 

elementos relevantes às estratégias adequadas;  

 Desenvolver metodologias, materiais didáticos e recurso tecnológicos de diferentes 

naturezas, coerentes com os objetivos educacionais almejados;  

 Aprender de forma autônoma e contínua, mantendo atualizada sua cultura geral, 

científica e pedagógica, e sua cultura técnica específica;  

 Coordenar ações de diversas pessoas ou grupos no âmbito educacional e 

organizacional;  

 Dominar habilidades básicas de expressão e cooperação;  

 Desenvolver uma ética de atuação profissional aliada à responsabilidade social, 

respeitando direitos individuais e coletivos, a diversidade cultural, políticas e religiosas 

e comprometendo-se com a conservação e preservação da vida.  

 Exercer a profissional pautado em valores humanos, éticos e sociais. Basear-se nos 

referenciais teóricos e práticos e nas competências e habilidades de sua formação 

acadêmica 

 Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, entre outras, que se 

fundamentam em alegados pressupostos biológicos, sociais e ou econômicos, 

posicionando-se diante delas de forma crítica e agindo nas práticas educativas no 

sentido de superá-las.  

 Mensurar qualitativa e quantitativamente o impacto potencial ou real dos novos 

conhecimentos, tecnologias, serviços e produtos resultantes de sua atividade 

profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos.  
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 Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de 

atuação profissional (Planejar, organizar e dirigir situações de aprendizagem), 

preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua transformação. 

 Administrar a progressão da aprendizagem dos educandos.  

 Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho.  

 Realizar pesquisa sobre os processos de ensinar e aprender biologia, física e 

química.  

 Analisar e avaliar seu próprio trabalho, considerando as variáveis envolvidas, na 

perspectiva de construir seu conhecimento pedagógico e aperfeiçoar sua própria 

prática.  

 Organizar ou participar de equipes de trabalho de diferentes composições.  

 Propor ambientes educativos holísticos e que sejam eles próprios ambientes de 

cidadania, aproveitando as contribuições de uma educação científica e tecnológica.  

 Conjugar conteúdos científicos, permeados de valores e de princípios, a experiências 

de vida, a conceitos prévios, a saberes práticos, a aprendizagens vicariantes.  

 Desenvolver ações de intervenção e de gestão no âmbito formal e informal de ensino 

e de pesquisa.  

 Utilizar, de forma crítica, o rico instrumental que a informática e a tecnologia renovam 

incessantemente para seu próprio aperfeiçoamento e o dos alunos.  

 Administrar a sua própria formação contínua, mantendo atualizada a sua cultura 

geral, científica, pedagógica e técnica específica e assumindo uma postura de 

flexibilidade e disponibilidade para mudanças.  

 Buscar maturidade, sensibilidade e equilíbrio ao agir profissionalmente.  

 Desenvolver o espírito de liderança, inovador e empreendedor. 

 Participar da mediação de conflitos que se configuram no exercício profissional numa 

sociedade tão complexa como a atual e contribuir para o afloramento de conflitos 

latentes, que interferem nesse exercício, na perspectiva de sua superação. 

 
 

 2.4 Campus Executor e Orçamento 

 
A execução pedagógica está sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa, localizado à Avenida Vilmar 

Fernandes, Nº 300, Setor Santa Luzia, Confresa – MT, CEP 78652-000. 
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A mantença financeira da instituição e do curso é de responsabilidade do Poder Executivo 

Federal/Ministério da Educação via Reitoria do IFMT por descentralização de recursos por 

Campi obedecendo a critérios específicos.  

 

Outras fontes de recursos são recita própria, repasses, emendas parlamentares e doações. 

 

 2.5 Licenciatura em Ciências da Natureza 

 
As Ciências da Natureza constituem uma área da Ciência essencial para ajudar a fazer a 

inserção sustentável do Homem na Terra. Contribuem decisivamente para a compreensão 

do funcionamento dos processos naturais do planeta em termos dos sistemas bio e 

geodinâmico. A evolução dos conhecimentos e tecnologias que se relacionam, diretamente, 

com a atividade global do homem, permitem uma melhoria efetiva da qualidade de vida com 

reflexos em setores como a saúde, o ambiente e a ética ambiental, a prospecção e a 

utilização sustentada dos recursos hídricos e geológicos, a energia, a alimentação e as 

biotecnologias.  

 

A Licenciatura em Ciências da Natureza ofertada no IFMT Campus Confresa integra os 

conhecimentos da Biologia, Física e Química, criando condições para compreensão da vida 

na terra e seus fenômenos físicos, químicos e biológicos. Trata de temas relevantes à 

educação contemporânea como sustentabilidade ambiental, ética inter-geracional, relações 

educandos-educadores e novas tecnologias, interação conhecimento científico-tecnológico e 

saberes popular, entre outros. 

 

Alicerça-se sobre sólida formação teórica-prática e metodológica, (re)construindo 

conhecimentos e valorizando a pesquisa e extensão, especialmente as de base 

multidisciplinar, como instrumentos de consolidação do aprendizado e transformação 

individual e coletiva. 

 

Este curso por suas características é dinâmico estando, portanto, em constante 

aperfeiçoamento, propiciando lócus e tempos próprios para sua autocrítica e/ou auto-

avaliação, num movimento ascendente da qualidade da formação técnico-científica, 

pedagógica, humanística e libertadora. Apoiando-se na gestão participativa e democrática. 
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 2.6 O Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso, estabelecido conforme normas do IFMT, é órgão consultivo e 

deliberativo ao qual cabe também decidir sobre os casos omissos adequação do curso e seu 

PPC. 

Ao Coordenador de curso cabe presidir o colegiado e implementar as deliberações deste, 

sendo a coordenação de curso a instância executiva das determinações cabíveis relativas 

ao mesmo, determinadas por órgãos superiores.  

3 Justificativa 
 
Uma análise preliminar dos Indicadores Demográficos e Educacionais (Quadro 2) do 

Município de Confresa-MT (Cidade sede do Campus Confresa), que apresenta uns dos 

melhores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e IDI (Índice de Desenvolvimento da 

Infância) da região faz imperar ações de implementação e melhoria da educação em todos 

os seus níveis e modalidades. 

 
 
Quadro 2 – Indicadores Demográficos e Educacionais de Confresa - MT 

IDH IDI Taxa de Analfabetismos 

0,704 0,52 
10 a 15 anos 15 anos ou mais 

5,4 19,00 

Fonte: Ministério da Educação – SIMEC1. 
 
 
A conjectura do ensino, especificamente no que diz respeito à formação docente, indica um 

“apagão” de professores na área de ciências. Não raramente encontram-se em sala da 

educação básica (1º ao 9º Ano) professores que lecionam em área diversa de sua formação. 

 

Contudo o privilégio não é do Ensino Fundamental, a vivência, experiência e relatos têm 

deixado claro que o Ensino Médio de maneira similar está carente de docentes devidamente 

habilitados para as áreas que lecionam, cabendo destaque à Química. 

 

                                                 
1
 Disponível no site 

http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico/principal.php?system=indicadores&ordem=7&inuid=3833&itrid=2&est=MT&

mun=Confresa&municod=5103353&estuf=MT  

https://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico/principal.php?system=indicadores&ordem=7&inuid=3833&itrid=2&est=MT&mun=Confresa&municod=5103353&estuf=MT
https://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico/principal.php?system=indicadores&ordem=7&inuid=3833&itrid=2&est=MT&mun=Confresa&municod=5103353&estuf=MT
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Obviamente não se trata apenas de um problema de habilitação/qualificação ou capacitação 

docente, envolvem-se vários aspectos da política pública voltada à educação. 

 

As afirmativas anteriores advêm de pesquisas e levantamentos realizado pelos diversos 

órgãos da educação, sejam eles municipais, estaduais ou federais, como podemos observar 

no Quadro 3 a seguir: 

 
 
Quadro 3 – Professores atuantes sem formação adequada 

Etapa/Modalidade Área de Formação Prof. Sem Formação 

Educação Infantil Pedagogia 1.191 

Ens. Fundamental (1º ao 4º) Pedagogia 7.043 

Ens. Fundamental (5º ao 8º) 
Ens. Médio (1º ao 3º) 

Códigos e Linguagens 5.646 

Ciências da Natureza e 
Matemática 

4.218 

Ciências Humanas e Sociais 3.712 

Ens. Médio Integrado 
Formação Técnica e 
Tecnológica 

1.830 

TOTAL 23.640 

Fonte: PAR (Plano de Ações Articuladas). Memorando 13 ASSESSORIA/IFMT. 
 
Sendo os dados apresentados uma fotografia, assim não estão inclusos as demandas 
sociais externas ao ensino público ou as projeções para períodos vindouros. 
 
Observam-se esforços da União e dos Estados no sentido da superação das dificuldades, 

sucintamente, expostas, por exemplo: 

 

 Decreto nº 6.906, de 24 de abril de 2007: Cria o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI) que é 

uma das ações integrantes ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 Pró-licenciatura: O programa oferece formação inicial à distância a professores em 

exercício nos anos/séries finais do ensino fundamental ou ensino médio dos sistemas 

públicos de ensino. O Pró-Licenciatura ocorre em parceria com instituições de ensino 

superior que implementam cursos de licenciatura a distância, com duração igual ou 

superior à mínima exigida para os cursos presenciais, de forma que o professor-aluno 

mantenha suas atividades docentes. 

 A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2009: Lei de Criação dos Institutos Federais 

que assegura o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para cursos de 

licenciatura. 
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 PAR: Plano de Ações Articuladas e o Termo de Cooperação Técnica nº 23544, 

oriundo do PAR, que entre si celebram o MEC e o município de Confresa/MT. 

 
Sendo estes apenas alguns exemplos de esforços para melhoria da qualidade do Ensino 

Público e prosseguindo em complemento a estas ações o IFMT Campus Confresa após 

consulta pública, realizada por meio de Audiências Públicas, aplicação de 

questionários/entrevistas à comunidade em geral e em atenção ao expresso pelos gestores 

públicos da educação na região, o curso de Licenciatura em Ciências foi vislumbrado como 

consolidação das políticas públicas visando superar o atual quadro de carência de 

profissionais habilitados na área. 

 

4 Fundamentação Legal 
 

 

 Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Titulo I, Capitulo II (Dos 

Direitos Sociais); Titulo III, Capítulo II (Da União); Título VIII, Capítulo III (Da 

Educação, da Cultura e do Desporto) e Capítulo IV (Da Ciência e Tecnologia). 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações. Estabelece a diretrizes 

e base da educação nacional. 

 Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação. 

 Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; 

altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 

23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 

2001; e dá outras providências. 

 Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. 
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 Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores 

da Educação Básica em nível superior. 

 Resolução CNE/CES 8, de 11 de março de 2002. Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química. 

 

5 Objetivos 
 
Formar docentes para lecionar disciplinas de Ciências e Química na Educação Básica, 

capazes de fazer educação através das ciências e mediar a aprendizagem dos conceitos 

científicos e aplicações tecnológicas de forma contextualizada e comprometida com as 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

6 Ingresso 
 

 6.1 Vagas Ofertadas Ampla Concorrência 

 
O quantitativo de vagas por habilitação estão expressos no Quadro 4, a seguir: 

 
 
Quadro 4 – Quantitativo de Vagas por Habilitação por Ingresso 
 

Habilitação Vagas 

Química 35 

Total 35 

 
 

 6.2 Critérios e Mecanismos de Seleção 

 
Para ingresso é necessário a realização de processo seletivo, que avaliará os 

conhecimentos prévios adquiridos no Ensino Médio ou equivalente. Para tanto serão 

observados os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

No processo seletivo será adotado uma ou mais das seguintes estratégias de avaliação: 

 

 Provas de vestibular; 
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 Análise de desempenho no Ensino Médio; 

 Exame de proficiência; 

 ENEM; 

 Outros a serem determinados previamente em Edital ou normas do IFMT. 

 

As outras medidas avaliativas, o número de classificados e chamados serão estabelecidos 

em Edital próprio do processo seletivo. 

 

Observadas as condições de infra-estrutura e recursos humanos, está planejado 

inicialmente turmas de 35 alunos a cada ano. 

 

Os fatores condicionantes ao ingresso se dão nos termos da Lei e Normativas Internas do 

IFMT Campus Confresa. Entre outros destacam-se : 

 

 Ter concluído o ensino médio ou equivalente no dia da matrícula. 

 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

 Estar em dia com as obrigações militares (para o sexo masculino) 

 Ter sido aprovado em processo seletivo específico. 

 

 6.3 Transferências Intra-instituição 

 
As transferências intra-instituição são as referentes a mudança de curso com ou sem 

adaptação. Havendo disponibilidade de vagas nos cursos semestrais ou anuais a partir do 

segundo semestre ou ano, respectivamente, a Diretoria/Departamento de Ensino fará 

publicar Edital de Transferência Interna que deverá conter critérios claros para seleção. 

 

Podem solicitar essa modalidade de transferência qualquer discente regularmente 

matriculado em quaisquer dos campi do IFMT. 

 

 6.4 Transferências Inter-instituições 

 
As transferências inter-instituições são as que ocorrem entre instituições de ensino superior 

e serão regidas por Edital especifico publicado por ato do Diretor Geral do Campus e que 

especificará os critérios para seleção. 
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 6.5 Portadores de Diplomas de Curso Superior 

 
Aos diplomados em curso superior é assegurando o acesso as vagas remanescentes dos 

Editais citados nos item 7.3 e 7.4 por meio de Edital que estabelecerá critérios de seleção 

para ingresso por esta modalidade. 

 6.6 Docente sem Licenciatura do Quadro Permanente do IFMT 

 
Aos docentes do quadro permanente do IFMT em exercício no Campus Confresa, sem 

prejuízo de sua jornada de trabalho será assegurado à participação nas disciplinas de 

formação pedagógica, em turma especial, ou não, para capacitação em trabalho. 

 

Concluído o núcleo de formação pedagógica com duração mínima de 1 (um) ano e curso 

total das disciplinas que compõe o referido núcleo, poderá o docente-discente requerer 

certificação ou prosseguir os estudos em qualquer das habilitações indicadas neste PPC. 

 

7 Organização e Matriz Curricular 
 

Os discentes cursarão a matriz com Formação Específica relativa a habilitação para o 

ensino das disciplinas de Ciências e Química, Formação Pedagógica e Formação 

Instrumental. Preferencialmente nos dois primeiros anos os discinetes devem realizar 200h 

em Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, além de 400h de estágio que deve iniciar na 

segunda metade do curso que terá duração regular de quatro anos. 

 7.1 Conteúdos Científico-Tecnológicos 

 

7.1.1 Formação Científico-Tecnológica  

 
As disciplinas da base de formação de licenciados pautar-se-ão na associação entre teoria-

prática e prática-teoria. 

 

São princípios básicos que direcionam a prática docente e formativa: 

 Multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdiciplinariedade;  

 Trabalho em equipe/grupos; 
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 Indissociabilidade entre teoria e prática; 

 Relações da produção de ciência/conhecimento com mundo; 

 Valorização do conhecimento e experiências anteriores; 

 Relações de gênero e diversidade; 

 Liberdade, autonomia e responsabilidade; 

 Desenvolvimento do espírito cientifico (pesquisa); 

 Aproximação com a comunidade (extensão). 

 
Sobre tudo deve-se preocupar com o atendimento da Missão Institucional: 

 

“Proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística, nos 

vários níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma 

plural, inclusiva e democrática, pautada no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional, preparando o educando 

para o exercício da profissão e da cidadania com responsabilidade 

ambiental.” (IFMT, 2009) 

 

 7.2 Pesquisa, Extensão e Prática Pedagógica 

 
A pesquisa aliada a extensão caminham juntas na formação plena do discente. Contribuindo 

para a consolidação dos conhecimentos e assistência à comunidade em geral. 

 

Durante a execução do curso realizar-se-ão pesquisas aplicadas as diversas áreas da 

sociedade, sobretudo, a educação. Estas fazem parte dos princípios básicos da Formação 

Científico-Tecnológica. 

 

 7.3 Estágio Curricular Supervisionado 

 

O estágio curricular supervisionado é elemento constituinte do currículo do curso superior, 

regido nos termos da lei, poderá ser realizado no IFMT e na comunidade em geral, junto a 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, será supervisionado e terá por objetivo 

proporcionar ao aluno a participação em situações reais de vida e trabalho na profissão. 

O estágio curricular supervisionado poderá ser realizado após a conclusão do segundo ano 
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letivo. 

O discente somente poderá sair para o estágio curricular supervisionado com o professor 

supervisor/orientador definido pela coordenação de curso. 

O estágio curricular supervisionado terá duração mínima de 400 (quatrocentos) horas, sendo 

120 horas observação-ação e 280 horas de regência e aplicação. A sistemática de 

orientação, de avaliação e as formas de supervisão são definidas em regulamento elaborado 

pelo IFMT Campus Confresa. 

Caso o aluno, matriculado no terceiro ou quarto ano do curso, contemple uma bolsa de 

iniciação científica ou monitoria na área do curso, esta poderá ser utilizada como parte da 

carga horária do estágio supervisionado, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) da total 

previsto para o estágio. 

O relatório de estágio é item indispensável da avaliação devendo ser elaborado segundo 

orientações de elaboração de trabalhos acadêmicos a ser disponibilizado pela coordenação 

do curso. 

O estágio curricular supervisionado, supracitado, realizado não estabelece vínculo 

empregatício, tendo, contudo, amparo legal para sua realização. 

Não serão aceitos estágios extracurriculares para complementação das horas ou outras 

formas fora do estabelecido neste PPC ou nas normas vigentes. 

Anualmente será promovido evento para apresentação a toda comunidade das experiências 

de estágio, a ser concretizado pelos discentes com apoio institucional. 

 

 7.4 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

Entende-se por atividades acadêmico-científicas aquelas cujo objetivo seja a transferência, 

apresentação ou troca de informações de cunho científico nas diversas áreas do 

saber/conhecimento humano, tais como a participação em cursos, oficinas, feiras, 

simpósios, congressos e outros eventos que sejam considerados pertinentes aos objetivos 

da formação do Licenciado em Ciências da Natureza. O aluno bolsista de iniciação científica 
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também poderá utilizar o tempo dedicado a esta como parte da carga horária em Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais, não sendo possível o cômputo das horas para o estágio.  

Serão consideradas ainda as atividades de prática e integração pedagógica desenvolvidas 

ao longo do curso, tais como participação sob orientação na organização, elaboração e 

execução de projetos e eventos educacionais e atividades de monitoria. 

São consideradas atividades culturais aquelas que contribuem para a formação cidadã e 

humanística, utilizando das artes, tais como: o teatro, o cinema, o coral, a música, etc. 

Os discentes serão incentivados a participar e promover eventos científicos e culturais, como 

forma de complementação e interação dos conhecimentos adquiridos. 

A participação nestas atividades deve ser de iniciativa do próprio discente, sendo, na medida 

das possibilidades administrativas e pedagógicas, perfazendo um total mínimo de duzentas 

horas (200h) preferencialmente nos dois primeiros anos do curso. 

  

 7.5 A Prática Como Componente Curricular  

 

A dimensão prática no currículo da licenciatura em Ciências da Natureza permeia todos os 

períodos, buscando articular os conteúdos específicos ao trabalho a ser desenvolvido por 

ocasião dos estágios. A abordagem temática na análise, discussão e resolução de 

problemas sociais relevantes consiste na articulação entre as diferentes disciplinas 

específicas da área de Ciências da Natureza ao fazer educação através da ciência.  

Dessa forma, a qualidade do ar e da água, desenvolvimento sustentável e outras questões 

sócio-ambientais relevantes, devem articular a construção do conhecimento no âmbito 

científico e pedagógico. 

As disciplinas do núcleo pedagógico e do núcleo específico em ciências reservam uma parte 

de sua carga horária a atividades práticas e projetos integradores. Cabe às disciplinas do 

núcleo específico dedicar/garantir um total de tempo nunca inferior a um quarto da carga 

horária às atividades práticas, totalizando um mínimo de quatrocentas e trinta horas.   
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 7.6 Avaliação da Aprendizagem 

 

Um currículo baseado em parâmetros curriculares mínimos, com competências básicas, e 

atribuindo importância à contextualização, à problematização, à interdisciplinaridade, 

buscando visão sistêmica do processo de produção, capacidade de aprender a fazer 

fazendo e encontrar soluções para novos problemas – nesse sentido a avaliação deve 

contar com questões devidamente contextualizadas, e/ou desenvolvimento de projetos, 

tarefas que possibilitem o alcance de determinados objetivos. 

A avaliação é entendida como parte do processo educacional que permite delinear, obter e 

fornecer informações úteis para a tomada de decisões com vistas a atingir níveis mais 

aprimorados de aprendizagem.  

A aprendizagem dos alunos, para fins de avaliação, se fundamentará não simplesmente na 

ação de julgar a reprodução dos conteúdos aprendidos, mas no nível de interatividade com o 

objeto de estudo, no processo de construção de conceitos e na aplicabilidade destes 

conhecimentos na resolução de problemas. 

O processo de avaliação deve constituir-se no principal instrumento de investigação 

diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada em cada etapa educativa, 

para a busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e da instituição na 

dinamização de novas oportunidades de conhecimento. 

A avaliação deve ser ampla, contínua, gradual, inclusiva, mediadora, emancipatória, 

diagnóstica, somativa, formativa, cumulativa e cooperativa, envolvendo todos os atores, 

sendo os seus resultados computados e divulgados ao final da aplicação das estratégias de 

avaliação. 

A avaliação deve estimular o desenvolvimento do aluno, despertando-o para suas 

possibilidades, criando expectativas positivas, aguçando a curiosidade e elevando a auto-

estima dos educandos. 

As estratégias de avaliação terão como base de sustentação a Lei No 9.394/96 (LDB) e a 

proposta pedagógica do IFMT e observando às seguintes condições: 
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 Promover a articulação entre teoria e prática, educação e trabalho enquanto processo 

contínuo, somativo e formativo; 

 Respeitar as características dos diferentes componentes curriculares previstos nos 

planos de curso; 

 Deve funcionar como mecanismo de monitoramento e aferição da promoção escolar; 

 Respeitar a diversidade de clientela quanto às competências adquiridas e 

experiências anteriores; 

 Servir de instrumento de diagnóstico permanente da prática pedagógica e da 

qualidade do ensino ofertado pelo IFMT Campus Confresa. 

A avaliação dos alunos deve ser ampla, contínua, gradual, cumulativa e cooperativa, 

envolvendo todos os elementos, sendo os seus resultados sistematizados e divulgados 

formalmente ao final de cada semestre letivo. 

A avaliação dos alunos, em consonância com os objetivos previstos, deve abranger os 

aspectos qualitativos e quantitativos, sendo que os aspectos qualitativos preponderam sobre 

os quantitativos, considerando o domínio dos conteúdos e o desenvolvimento de 

habilidades, competências, atitudes, hábitos e conhecimentos.  

A avaliação é uma tarefa permanente do trabalho docente e deve acompanhar passo a 

passo o processo de ensino aprendizagem, cumprindo funções didático-pedagógicas de 

diagnóstico e de controle. 

Os instrumentos de avaliação do rendimento escolar, a critério do professor, ouvindo os 

discentes, serão, preferencialmente, a observação direta, o teste escrito (discursivo), o teste 

prático, a elaboração de redações, artigos de revisão bibliográfica, os relatórios, memoriais e 

especialmente a pesquisa científica.  

Os resultados da avaliação, bem como a freqüência dos alunos, são registrados em Diário 

de Classe e arquivados, semestralmente, sendo o valor mínimo da nota final estabelecido 

pela média aritmética dos dois semestres. 

 A verificação do rendimento acadêmico será feita de forma estabelecida em normas 

próprias, regulamento/regimento interno ou outro documento específico (vide 

regulamentação vigente). 
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O discente que não atingir o mínimo de aproveitamento constante de norma interna 

estabelecida em vigor, cessadas todas as possibilidades regulares de nivelamento e 

recuperação, previstas no regimento interno e/ou normativa vigente, estará reprovado na 

disciplina específica, devendo cursá-la na integra novamente. 

As disciplinas em que o discente estiver reprovado devem ser cursadas/matriculadas 

imediatamente no ano seguinte, salvo em caso de coincidência de horários com as 

disciplinas do período subsequente ou não oferecimento das mesmas pelo curso. Havendo 

reprovação em 3 (três) ou mais disciplinas, ainda que cumulativamente de anos diferentes, o 

discente cursará obrigatoriamente estas disciplinas. Não é permito matrícula em disciplinas 

que coincidam em horários. 

 

 7.7 Disciplinas Eletivas 

 

As disciplinas que compõe as matrizes de quaisquer cursos superiores ofertadas no Campus 

que não integram o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, são consideradas 

Eletivas para este currículo, assim como, as que não compõem a habilitação escolhida pelo 

discente no ato do processo seletivo. 

São Eletivas outras disciplinas ofertadas na modalidade de Educação a Distância, 

condensadas ou na forma de curso e aprovadas pelo colegiado de curso. 

A solicitação de matrícula deverá ser feita por disciplina e não poderá comprometer o 

momento presencial das disciplinas que compõe a matriz curricular deste curso em qualquer 

de suas habilitações 
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 7.8 Matriz Curricular 

 

 
Ano Disciplinas Regulares C. H. C. H. Núcleo 

    Anual Semanal   

1
º 

A
n
o

 

Ciências da Terra 80 2 Formação Específica Ciências 

Ciências da Vida 120 3 Formação Específica Ciências 

Estados da Matéria I 80 2 Formação Específica Ciências 

Português Instrumental 80 2 Formação Instrumental  

Matemática Elementar 120 3 Formação Instrumental  

Metodologia do Trabalho Científico 40 1 Formação Instrumental  

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 80 2 Formação Pedagógica 

Fundamentos Sócio-Antropológicos da Educação 80 2 Formação Pedagógica 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 100   Formação Geral 

Sub-Total 1 780 17 ----- 

2
º 

A
n
o

 

Estrutura da Matéria 160 4 Formação Específica Ciências 

Cinética da Matéria 120 3 Formação Específica Ciências 

Estados da Matéria II 120 3 Formação Específica Ciências 

Matemática Instrumental 160 4 Formação Instrumental  

Organização e Gestão Escolar 40 1 Formação Pedagógica 

Estrutura e Funcionamento da Educação 40 1 Formação Pedagógica 

Filosofia da Educação 40 1 Formação Pedagógica 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 100   Formação Geral 

Sub-Total 2 780 17 ----- 

3
º 

A
n
o

 

Química Orgânica I 80 2 Formação Específica Química 

Físico-química I 80 2 Formação Específica Química 

Química Inorgânica I 80 2 Formação Específica Química 

Química Analítica I 80 2 Formação Específica Química 

Corrosão  80 2 Formação Específica Química 

Bioquímica I 80 2 Formação Específica Química 

Energia e Matéria em Transformação 80 2 Formação Específica Ciências 

Tratamentos Estatístico de Dados 40 1 Formação Instrumental  

LIBRAS - Fundamentos da Educação Especial e 
Inclusiva  80 2 Formação Pedagógica 

Organização e Gestão de Ambientes de 
Aprendizagem de Ciências 80 2 Formação Pedagógica 

Estágio Curricular Supervisionado 120   Formação Pedagógica 

Sub-Total 3 880 19 ----- 

4
º 

A
n
o

 

Química Orgânica II 80 2 Formação Específica Química 

Físico-química II 80 2 Formação Específica Química 

Química Inorgânica II 80 2 Formação Específica Química 

Bioquímica II 80 2 Formação Específica Química 

Química Analítica II 120 3 Formação Específica Química 

Métodos Físicos de Análise Orgânica 40 1 Formação Específica Química 

Estágio Curricular Supervisionado 280   Formação Pedagógica 

Sub-Total 4 760 12 ----- 

  TOTAL 3200 ----- ------ 
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8 Ementário 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Ciências da Terra 80 I 

 

EMENTA 

Introdução aos aspectos geológicos da Terra; Teorias da origem dos seres 
vivos; Teorias da evolução biológica; Conceitos básicos em ecologia; Estudo 
do inter-relacionamento entre os seres vivos e seu meio ambiente. Fatores 
bióticos e abióticos.  Os ecossistemas; Processos ecológicos; Dinâmica de 
populações; Biogeografia.  Introdução à citologia. Tipos celulares e 
biomoléculas. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar as hipóteses relacionadas a origem do universo e da origem da 
vida na Terra, bem como a constituição e estrutura da terra, alem da 
constituição celular em termos de organelas e biomoléculas.  Identificar a 
relação entre os seres vivos e o ecossistema. Compreender a importância da 
cadeia alimentar e do equilíbrio ecológico. 

 

CONTEÚDO 

Fundamentos da geologia, paleontologia, e suas tecnologias; A Terra no 
conjunto do Sistema Solar. A litosfera terrestre. Minerais. Rochas Magmáticas, 
sedimentares e metamórficas. Intemperismo. Origem e formação dos solos; 
Erosão, Ação das águas, do vento, do gelo e dos organismos. Vulcanismo. 
Magmatismo. Movimentos tectônicos; Origem da Terra, o tempo da Terra e o 
tempo do homem (hipótese de Gaia); Abiogênese e biogênese; Evolução dos 
sistemas químicos (teoria de Oparim e Haldane); Panspermia cósmica; 
Hipóteses autotrófica e heterotrófica; Mutacionismo e surgimento dos 
organismos procariontes; Surgimento dos organismos eucariontes; Organelas 
celulares: uma visão geral. Atmosfera, clima e mudanças climáticas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RICKLEFS, R. A Economia da natureza. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 
 
WICANDER, R., MONROE, J. S. Fundamentos de Geologia. Ed. Cengage 
Learing, 2009. 
 
TEXEIRA, W. [et. al.]. Decifrando a Terra. 2ªed. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 2009. 
 
FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 2ed. Ribeirão Preto: FUNPEC RP, 2002. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Ciências da Vida 120 I 

 

EMENTA 

Nesta disciplina serão trabalhados os seguintes temas: A Epistemologia 
Ambiental e complexidade ambiental. Origem da vida e dos seres vivos. 
Biologia Celular. Os Reinos: Monera, Fungi, Protoctista, Plantae, e Animal. 
Ecologia: sustentabilidade, e mudanças climáticas. 

 

OBJETIVOS 

Discutir a ciência da vida a partir de uma abordagem epistemológica libertária 
e progressista, que busca enxergar os fenômenos ambientais a partir da 
complexidade que lhe são pertinentes. Onde o saber e a racionalidade 
ambiental não se resumem ao corpo acabado de conhecimentos, ele 
representa, sobretudo, uma postura epistemológica que não cede diante da 
complexidade do mundo, evitando a armadilha reducionista de uma ciência em 
busca da unidade do saber, mas valoriza a diversidade.  A partir desta visão 
serão abordados de maneira rudimentar temas atinentes à ciência biológica, a 
fim de introduzir as bases teóricas para o estudo dos diferentes grupos 
taxonômicos, promovendo uma visão abrangente sobre tais organismos e 
seus modos de interação com o ambiente. 

 

CONTEÚDO 

Epistemologia Ambiental, Meio ambiente, Conceito de Natureza, Sociedade e 
meio ambiente. Meio ambiente e sócio - economia solidária. 
Socioambientalismo Brasileiro, Conflitos socioambientais, Ciência e Meio 
ambiente. Origem da vida e dos seres vivos: Biogênese versus abiogênese, 
Hipótese da Evolução Gradual dos Sistemas Químicos, Hipótese 
Heterotrófica; Características dos Seres vivos: movimento, respiração, 
organização celular, desenvolvimento, metabolismo, evolução. A química 
celular: água e sais minerais, açucares e gorduras, proteínas, e ácidos 
nucléicos. Biologia Celular: teoria celular, células procariontes e eucariontes, 
membranas, citoplasma e organelas, núcleo celular, divisão celular. 
Metabolismo Celular: ação das enzimas, fermentação, respiração e 
fotossíntese. Histologia animal: Diferenciação Celular e tecidos, caracterização 
dos tecidos, classificação dos tecidos. O reino Monera: As arqueobactérias, 
eubactérias, formas e funções, reprodução, os esporos. O reino Protoctista: 
autótrofos unicelulares, autótrofos pluricelulares, e heterótrofos. O Reino 
Fungi: ocorrência, estrutura, heterotrofismo, reprodução, grupos, liquens. O 
Reino Animal: caracterização anatômica e embriológica, organização, visão 
geral dos filos: Porífera, Cnidária, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, 
Annelida, Arthopoda, Echinodermata, Chordata. Anatomia Comparada dos 
Vertebrados. Reino Plantae: Os grupos vegetais e a reprodução, evolução. Os 
grandes filos (divisões). As Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas, 
Angiospermas. A importância econômica das Plantas. Ecologia: conceitos, 
relações ecológicas, sustentabilidade, mudança climática. 
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Em Ensino E História De Ciências Da Terra, III Simpósio Nacional Sobre 
Ensino De Geologia No Brasil. Unicamp, 2009. 

ZART, L. L., SANTOS J. C. Orgs. Educação e Sócio-Economia Solidária. 
Interação Universidade – Movimentos Sociais. Vol. 2. Série sociedade 
solidaria. Cáceres-MT: Editora UNEMAT, 2006. 275p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Estados da Matéria I 80 I 

 

EMENTA 

Esta disciplina estabelece uma cronologia da química e o estudo dos estados 
e bases da matéria: Matéria, energia e transformação. Leis das 
transformações químicas. Modelos atômicos. Estrutura nuclear e tabela 
periódica. Introdução a ligações químicas. Principais funções químicas. 
 

OBJETIVOS 

Fornecer conhecimentos básicos sobre constituição e propriedades da 
matéria, estrutura atômica, ligações químicas e forças de interação. 
 

CONTEÚDO 

Domínio da Química: A química através dos tempos; Matéria, Energia e 
Transformação (Estados de agregação; Definição de fases, mistura 
homogênea e mistura heterogênea; Substância pura: elemento e composto; 
Curvas de resfriamento de substâncias puras e mistura; Mistura eutética e 
mistura azeotrópica. Métodos de separação de misturas; Matéria e Energia; 
Transformações da matéria); Transformações químicas e suas leis (Introdução 
às leis das reações químicas; Leis ponderais – Teoria atômica; As leis 
volumétricas; Hipótese de Avogadro); Modelos atômicos (Evolução histórica;  
Descoberta do elétron: experiência de Thomson; Millikan;  Modelo atômico de 
Thomson; Descoberta do próton; A descoberta da radiatividade; Efeito 
fotoelétrico/ Interpretação do efeito fotoelétrico; O modelo atômico de 
Rutherford; Modelo atômico de Bohr; Aperfeiçoamento do modelo atômico de 
Bohr; Números quânticos; Estrutura atômica e tabela periódica (Conceitos  
fundamentais:  número  atômico,  elemento  químico,  número  de  massa, 
semelhanças atômicas;  Unidade  de  massa  atômica:  massa  atômica  de  
um  átomo;  massa  atômica  de  um isótopo; massa atômica de um elemento, 
massa molecular média; Conceito de mol e a constante de Avogadro; 
Configuração eletrônica; Preenchimento de orbitais atômicos; Diagrama de 
Pauling; Configurações especiais; Propriedades periódicas e aperiódicas; 
Classificação dos elementos na tabela periódica); Introdução a ligações 
químicas (Ligação iônica; Forças de interação interiônica; Fórmula de 
compostos iônicos; Retículo cristalino dos compostos iônicos; Número de 
coordenação; Ligação iônica e estados físicos; Ligações covalentes; Estrutura 
de Lewis; Ligações duplas, triplas e ligações coordenativas; Polaridade das 
ligações covalentes; Ligações intermoleculares; Ligação covalente e estados 
físicos; Ligações metálicas; Ligações metálicas e estados físicos; Oxidação, 
redução e número de oxidação); Principais funções químicas. 
 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
BRADY, J. E., HUMISTON, G. E. Química Geral. 2.ed. v.1. Rio de Janeiro: 
LTC, 1986.  

COMPLEMENTAR 
 

HOLUM, J. R., BRADY, J. E., RUSSELL, J. W. Química – A matéria e suas 
transformções. 5ª.ed. v.1. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Português Instrumental 80 I 

 

EMENTA 

Tipologia textual-conteúdo, linguagem e estrutura de textos (literários e não-
literários) narrativos, descritivos e dissertativos. Redação técnica e científica: 
oficial (correspondências e documentos), relatório para fins acadêmicos, 
resumo, resenha, curriculum vitae.  Estudo de vocabulário. O texto dissertativo 
e a sua estrutura.  Linguagem e argumentação. Teoria da enunciação. A 
organização micro e  macroestrutural do texto: coesão e coerência. Revisão 
de noções gramaticais básicas: concordância e regência (nominal e verbal) e 
pontuação. Elaboração de texto acadêmico aplicado à área do curso. 

 

OBJETIVOS 

Capacitar o aluno a compreender e produzir textos narrativos, descritivos e 
dissertativos e elaborar documentos e correspondências oficiais e textos 
acadêmicos. 

 

CONTEÚDO 

Tipos de textos (literário e  não  literário, jornalístico, técnico, científico);.Textos 
narrativos, descritivos e dissertativos: definição, objetivos e estrutura; Redação 
oficial (Ofício/carta comercial/e-mail, Requerimento); Elaboração de curriculum 
vitae; Relatório para fins acadêmicos; Relatório para fins 
profissionais;Técnicas de produção; Adequação da linguagem ao destinatário; 
Resumo/resenha;. Coesão e coerência: estudo de articuladores; Noções 
gramaticais; Vocabulário; Aprimoramento lexical; O texto dissertativo 
(Objetivos, Delimitação do tema e definição da tese, Planejamento do texto, 
Estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão); Linguagem e 
argumentação (Teoria da enunciação - enunciado e enunciação; significação 
implícita – pressupostos e subentendidos; significação literal). Estratégias  
argumentativas  e  recursos  retóricos  utilizados  na  elaboração  de  textos 
acadêmicos argumentativos. A microestrutura textual (Mecanismos de 
coesão,.Operadores argumentativos, Uso de pronomes relativos, Uso das 
conjunções, A macroestrutura textual (Fatores de coerência - intenção e 
inferência); Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal;. 
Pontuação; Elaboração de um trabalho acadêmico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARNEIRO, A. D. Redação em construção: a escritura do texto. 2. ed. rev. e 
ampl. SP, Moderna, 2001.  
 
MARTINS, D. S., ZIBERKNOP, L. S. Português Instrumental. 28ªed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
 
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa (VOLP). 5ªed. São Paulo:Global, 2009. 
 
Bechara , E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro:Nova Fronteira, 
2009. 

https://www.submarino.com.br/portal/Artista/5302/+evanildo+bechara
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA SEMESTRE 

Matemática Elementar 120 I 

 

EMENTA 

                                                                                                                                                        
A disciplina cuida dos estudos das principais manifestações matemáticas, 
como: potenciação, radiciação, fatoração, equações algébricas e fracionadas, 
porcentagem, razão, proporção, regra de três simples e regra de três 
composta. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer todos os aspectos da definição de potenciação, radiciação e 
fatoração; desenvolvendo métodos de operação. 
Resolver problemas com estrutura algébrica e identificar equações fracionadas 
aplicando as regras de frações. 
Identificar as proporções e compreender a utilização das escalas em 
diferentes tipos de aplicações. 
Aplicação de porcentagem em fatores inteiros e fracionados. 
Compreender e utilizar as operações de proporcionalidade direta e indireta 
entre valores. 
Utilizar as regras de três na análise comparativa de dados, obtendo valores 
significativos reais.     

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GELSON, I. Fundamentos de Matemática Elementar. S.P. 2009, V.2. Ed. 
Atual 
 
GELSON, I.  Fundamentos de Matemática Elementar. S.P. 2009, V.2. Ed. 
Atual 
 
LARSON, H. Cálculo com Aplicações. 6º Ed. S.P. 2008, Ed. LTC 
 
DANTE, L.R. Matemática Contexto e Aplicação 3º Ed. 2009, Ed. Ática. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

DANTE, L.R. Matemática Dante. Vol. Único.2009 Ed. Ática  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Metodologia do Trabalho Científico 40 I 

 

EMENTA 

Esta disciplina é oportunidade de aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos, bem como da apropriação da investigação como instrumento de 
ensino. A disciplina visa :estabelecer as relações da epistemologia com o 
pensamento lógico e coerente exigido para a pesquisa; ampliar as relações 
entre o pensamento técnico- científico e específico do aluno com os outros 
tipos de conhecimento; fornecer embasamento teórico de como realizar de 
modo sistemático: uma pesquisa bibliográfica , uma leitura crítica dos artigos 
selecionados, elaborar um resumo analítico-crítico dos mesmos e arquivar 
essas informações; possibilitar o discernimento e a capacidade de elaboração 
dos diferentes tipos de pesquisas científicas; fornecer elementos básicos que 
permitam estabelecer claramente o tema, problema e hipóteses de uma 
pesquisa científica; capacitar para realizar um delineamento de pesquisa e 
elaborar adequadamente um projeto de pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

Capacitar os discentes para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas na 
área das ciências da educação ou área específica de sua habilitação. Propiciar 
noções fundamentais sobre a produção do conhecimento científico, 
ressaltando a importância da teoria do conhecimento e o uso de técnicas de 
pesquisa.Estimular o processo de pesquisa na busca, produção e expressão 
do conhecimento,despertando no aluno interesse e valorização desta em sua 
vida pessoal e profissional.Analisar questões fundamentais da metodologia 
científica pela aplicação de técnicas de estudo e pesquisa, objetivando a 
elaboração de trabalhos científicos, introduzindo os estudantes no universo da 
produção científica. 

 

CONTEÚDO 

Pesquisa científica e método científico;Conceito e finalidade da pesquisa;Tipos 
de pesquisa;Fases da pesquisa: coleta, análise e sistematização;Relatório de 
pesquisa;Normas técnicas de informação e documentação (ABNT);Leitura 
crítica, fichamentos, resumos, relatório e estudo de textos ;Técnicas de 
dinâmica de grupo, seminários;Conceituação de trabalho científico;Espécies 
de trabalhos científicos;O trabalho acadêmico;Tipos e características dos 
trabalhos acadêmicos: resumo, resenha, relatório,artigo, projeto de pesquisa e 
monografia;Pesquisa bibliográfica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
SEVERINO, A .J. Metodologia do Trabalho Científico. 21ªed. Ampliada. São 
Paulo: Cortez, 2000. 
 
FAZENDA, I. C. A. Novos enfoques da pesquisa educacional. 5 ed. São 
Paulo, Cortez, 2004. 
 
FAZENDA, I. C. A. Metodologia da pesquisa educacional. 5. ed. São Paulo, 
Cortez, 1999. 
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FAZENDA, I. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. 5.ed. São 
Paulo, Loyola, 2002. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Psicologia do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem 

80 horas I 

 

EMENTA 

A psicologia como ciência; as escolas de psicologia; o desenvolvimento 
humano; as teorias da aprendizagem; a interação entre aprendizado e 
desenvolvimento; o desenvolvimento da inteligência. 
 

OBJETIVOS 

Desenvolver uma visão crítica sobre o processo do desenvolvimento   
psicológico;  
Analisar as construções teóricas das diferentes concepções sobre o 
desenvolvimento psicológico humano ; 
Compreender os processos da aprendizagem e desenvolver uma análise das 
sua principais teorias; 
Analisar as diversas concepções sobre a inteligência. 
 
 

CONTEÚDO 

Psicologia como ciência; Gênese da Psicologia; Escolas da Psicologia; 
Psicanálise;  As Teorias da Aprendizagem: Processos e Princípios Básicos 
para explicar a aprendizagem – Desenvolvimento Humano; Aprendizagem 
Verbal e Significativa e o Processo de Informação; Teorias da Assimilação e 
as condições para uma aprendizagem significativa;  Teoria Sócio-cultural do 
Desenvolvimento e da Aprendizagem; As fontes Teóricas da Concepção 
Construtivista; Mensuração da Inteligência ; Inteligências  Múltiplas. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
CUNHA, M.V. Psicologia da Educação. 4ª Ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2000. 
 

COLL, César – Desenvolvimento Psicológico e Educação.v.1. 2ª ed. Porto 
Alegre: ARTMED,2004. 
 

GARDNER,  H.Inteligências Múltiplas – A Teoria na Prática – 
ARTMED.1995 
 
BOCK, Ana Mercês Bahia – Psicologias , Introdução ao estudo da 
Psicologia. 13ª Ed. Saraiva, 2002. 
 

COMPLEMENTAR 
 

MOREIRA, A. M. A teoria da aprendizagem significativa e sua 
implementação em sala de aula. Brasília, DF: Editora da Universidade de 
Brasília, 2006 
 

LA TAILLE, Y. de. Piaget; Vygotsky; Wallon: Teorias Psicogenéticas em 
Discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
 

LA ROSA, Jorge. Psicologia e Educação: O significado de Aprender. Porto 
Alegre: EDPUCRS -2001 

javascript:PesquisaAutor();
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Fundamentos Sócio-Antropológicos da 
Educação 

80 I  

 

EMENTA 

Significado dos objetos de estudo da antropologia e da sociologia: conceito de 
social como totalidade das relações de grupo e cultura, compreendendo o 
social sob o ângulo dos caracteres distintivos dos indivíduos de cada grupo e 
suas produções; a emergência da cultura e o subseqüente estabelecimento de 
normas sociais: pontos de intersecção entre sociologia e antropologia; 
importância da sociologia como descoberta da alteridade, da diferença entre os 
homens e suas culturas; importância da sociologia como sistematizadora da 
cultura: a questão da escola e a sociologia da educação. 

 

OBJETIVOS 

Levar o aluno a compreender os conceitos de cultura e sociedade, distinguir 
natureza e cultura, perceber os papéis da sociologia e da antropologia e a 
partir daí capacitar-se a analisar a educação no meio social. 

 

CONTEÚDO 

1. Significado dos conceitos de cultura e social, objetos de estudos, 
respectivamente, da antropologia e da sociologia. 
2. Antropologia Social e Antropologia Cultural: distinção entre natureza e 
cultura; o cultural e o social: sua evolução sob o ângulo dos processos de 
contato, difusão, interação e aculturação – método: observação direta dos 
comportamentos dos indivíduos e das instituições. 
3. Sociologia: estudo das categorias sociológicas básicas: sociedade, trabalho, 
organização e controle social, status, estratificação e papel social. 
4. Sociologia da Educação: espaço sociocultural da escola, funções 
reprodutoras e transformadoras da educação, tópicos atuais: pobreza, violência 
urbana, evolução científica e tecnológica, globalização de informações; 
educação e cidadania, democratização da educação. 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado. São Paulo: Cosac & Naify, 
2003. 
COHN, Gabriel. (Org.) Sociologia - Para ler os clássicos. Rio de Janeiro: 
Azougue, 2005 
DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. São Paulo, Melhoramentos, 
FENAME: 1984 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1967. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral” São Paulo, Atlas: 1985. 
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia” São Paulo, Coleção 
Primeiros Passos, Brasiliense: 1997. 

MARX, K. O capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. Volume 1 - 
livro 1. 
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WEBER, Max. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Moraes, 1987. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUDELOT, Christian. A Sociologia da Educação: para quê?. Porto Alegre, 
RS: Pannonica Editora,  1991.  

BENOIT, L. OLIVEIRA. Auguto Comte – Fundador da Física Social. São 
Paulo: Moderna, 2006. 

BOMENY, Helena.  Os Intelectuais da educação. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001.  

DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.  

DURKHEIM, Emile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 

FERNANDES, Florestan. A natureza sociológica da Sociologia. São Paulo: 
Ática, 1976 

FREITAG, Bárbara. Política educacional e indústria cultural. São Paulo: 
Cortez, 1987. 

KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo, Cortez: 
1998. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Estrutura da Matéria 160 horas II 

 

EMENTA 

Cargas elétricas; grandezas; unidades; geradores elétricos; leis dos circuitos 
elétricos; receptores e componentes; ondas; ótica geométrica; ótica física; 
eletrostática; eletrodinâmica; campo magnético; força magnética; indução 
eletromagnética; histórico da química do Carbono; conceitos fundamentais da 
química orgânica; funções orgânicas; compostos multifuncionais: ordem de 
prioridade segundo a IUPAC; acidez e basicidade; isomeria óptica; processos 
de oxiredução; funções inorgânicas; composição estequiométrica e 
estequiometria de reações. 

 

OBJETIVOS 

Fornecer elementos teóricos básicos para dominar a linguagem química, no 
sentido de  
classificar as substâncias, diferenciando-os em suas propriedades químicas e 
quantificando-as através de relações estequiométricas; Compreender os 
fundamentos da ótica, da ondulatória, da eletricidade e do magnetismo, 
relacionando seus princípios e leis com os experimentos científicos que 
embasaram a investigação sobre as relações entre propriedades e estrutura 
da matéria; Compreender a evolução do conhecimento acerca da estrutura da 
matéria a partir do desenvolvimento da metodologia e dos instrumentos de 
medição científicos; Diferenciar os tipos de interação presentes nos diversos 
sistemas materiais; Conhecer as principais características estruturais dos 
diversos tipos de compostos químicos; Entender como as características 
físico-químicas e de reatividade dos diversos sistemas materiais são 
influenciadas por suas estruturas e interações; Dominar técnicas básicas de 
análise quantitativa e qualitativa dos diversos tipos de compostos químicos. 

 

CONTEÚDO 

Domínios da Física: Ondas (Pulsos ondulatórios; Ondas, comprimento de 
onda, freqüência e período; Velocidade de ondas; Ondas harmônicas; Energia 
transmitida por uma onda; Superposição e interferência de ondas harmônicas; 
Ondas estacionárias; Ondas em uma dimensão; Pulsos ondulatórios; Ondas 
mecânicas e eletromagnéticas; Características das ondas mecânicas; 
Reflexão de ondas unidimensionais; Velocidade de uma onda; Interferência). 
Ótica Geométrica (Luz e velocidade da luz; Medição da velocidade da luz; 
Propagação retilínea da luz: princípio de Huygens; Fenômenos luminosos: 
reflexão, refração, dispersão e polarização (por absorção e reflexão); Espelhos 
planos: objeto e imagem; Objeto e imagem real e virtual; Formação de imagem 
no espelho plano; Espelhos esféricos: côncavo e convexo; Principais 
parâmetros dos espelhos esféricos; Imagem e objeto real e virtual para 
espelhos esféricos; Formação de imagem no espelho esférico; Lentes 
delgadas; Formação de imagens por refração; O olho humano como 
instrumento ótico; Visão humana e cores; Defeitos do olho humano e correção 
através de lentes; Aberração cromática; Instrumentos óticos). Ótica Física 
(Teorias da luz; Interferência e difração; Fase, diferença de fase e coerência; 
Interferência luminosa: a experiência de Young; Difração por uma fenda e 
duas fendas: figuras de interferência; Interferência em filmes finos). 
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Eletrostática (A experiência de Tales de Milleto; Cargas elétricas; 
Eletroscópios; Processos de eletrização; Campo elétrico; Carga elétrica 
puntiforme; O átomo; Cargas elétricas elementares; Quantidade de 
eletricidade; Lei de Coulomb da eletrostática). Eletrodinâmica (Intensidade de 
corrente elétrica; Potencial elétrico e ddp; Geradores elétricos; Resistência 
elétrica; Primeira lei de Ohm; Resistores; Trabalho e energia elétrica; Potência 
elétrica; Lei de Pouillet; Identificação de resistores; Reostato e potenciômetro; 
Segunda lei de Ohm; Condutância e condutividade; Rigidez dielétrica; 
Associações de geradores de CC; Associações de resistências; Leis de 
Kirchhoff; Circuito com ponte equilibrada e desequilibrada; Capacitância; 
Capacitores; Associações de capacitores). Magnetismo (Campo magnético; 
Lei de Ampère; Força magnética; Indução eletromagnética; Lei de Faraday; 
Lei de Lenz). 
Domínios da Química: Histórico da Química dos compostos do carbono; 
Conceitos de química orgânica (Ligações químicas: valência X nº de 
coordenação, Ligações covalentes, Configurações eletrônicas, Orbitais 
atômicos e moleculares, Combinação de orbitais atômicos, Ligações sigma (δ 
) e Pi (π ), Orbitais híbridos: carbono tetraédrico, Orbitais híbridos: sp3, sp2, 
sp); Energia e comprimento de ligações; Eletronegatividade e dipolo – 
interações intermoleculares; Fórmulas em Química Orgânica (moleculares, 
estruturais – Lewis – representações estruturais mais comuns. Isomeria 
constitucional); Funções orgânicas (Hidrocarbonetos: alcanos, ciclo alcanos, 
alcenos, alcinos; Nomenclatura; Estereoquímica – Análise conformacional do 
etano, butano, cicloalcanos e cicloalcanos substituídos; Alcenos: Isomeria cis 
– trans; nomenclatura E/Z; Hidrocarbonetos aromáticos; Petróleo; Grupos 
funcionais com heteroátomos: Álcoois, enóis, fenóis e tióis – nomenclatura, 
Éteres e tioéteres – nomenclatura, Aminas: nomenclatura, aminas como 
bases; aldeídos e cetonas, compostos organo halogenados; Ácidos 
carboxílicos e derivados: nomenclatura; Anidridos de ácidos carboxílicos; 
Ésteres, amidas e nitrilas; Ordem de prioridade de compostos multifuncionais 
segundo a IUPAC; Acidez e Basicidade (Efeitos que influenciam na acidez e 
basicidade: efeitos indutivos, de ressonância; Acidez de ácidos carboxílicos e 
aminas como bases); Isomeria óptica; Carbono quiral – planos de simetria. Luz 
polarizada – Atividade óptica - Configuração absoluta e 
relativa/Enantiômeros/Misturas racêmicas; Nomenclatura IUPAC (R e S) para 
isômeros ópticos, Compostos com mais de um carbono 
quiral/Diastereômeros/Compostos Meso, Fórmulas de projeção de Fisher; 
Açúcares; Classificações – nomenclatura D e L; Monossacarídeos, Ciclização, 
formação de hemiacetais. Glicose e Frutose – Atividade óptica – o carbono 
anomérico, mutarrotação; Síntese de Killiani/Fisher; Dissacarídeos – Ligações 
glicosídicas α e β, formação de acetais. Maltose, sacarose, celobiose e 
galactose – Reação de inversão da sacarose; Polissacarídeos- Amidos 
(ligação α glicosídica), importância biológica. Glicogênio, celulose (ligação 
glicosídica), importância biológica. Hidrólise de polissacarídeos; Aminoácidos 
e proteínas; Estruturas e nomes. Aminoácidos essenciais/aminoácidos como 
íons dipolares A ligação peptídica e a formação de proteínas; Estrutura 
primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas de proteínas; 
Oxitocina, vasopressina e insulina; Processos de oxi-redução (Conceito e 
determinação de número de oxidação; Reações de transferência de elétrons; 
Balanceamento de equações de oxi-redução: método da variação do nox e 
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método das meias reações; Estequiometria redox); Funções inorgânicas: 
Óxidos: definição, nomenclatura, ligações químicas e classificações; Ácidos e 
bases: teoria de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowry e teoria de Lewis, 
nomenclatura, ligações químicas, classificações, força de ácidos e bases; 
Sais: definição, nomenclatura, ligações químicas, solubilidade, hidrólise salina; 
A composição estequiométrica (Os significados das fórmulas químicas; 
Determinação da composição centesimal; Determinação da fórmula empírica a 
partir de análise elementar; As fórmulas moleculares; Estequiometria das 
reações – Os significados de uma equação química, Cálculos 
estequiométricos: casos gerais, a análise de combustão, processos 
envolvendo substâncias impuras e rendimento de reação, problemas com 
reagentes limitantes e misturas de reagentes, processos abrangendo reações 
sucessivas); Parte experimental (Instalações essenciais de um laboratório, 
requisitos de segurança em laboratório e primeiros socorros; Técnicas básicas 
de laboratório: medição de volume, medição de massa e técnicas de 
transferência; Processos gerais de separação de misturas: filtração simples, à 
vácuo, decantação, destilação simples e destilação fracionada; Verificação 
experimental de processos de oxi-redução; Propriedades funcionais de ácidos 
e bases; Obtenção e propriedades do gás carbônico; Constatação 
experimental das Leis de Lavoisier e Proust; Reações químicas; Aspectos 
quantitativos das reações químicas: padronização de soluções e acidimetria. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
BARBOSA, L. C. A. Introdução a Química Orgânica. São Paulo: Editora 
Prentice Hall, 2004.  
 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fundamentos de física. v.3. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fundamentos de física. v.4. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
 
RUSSELL, J. B. Química Geral. 2ªed. v.1. São Paulo: Makron Books. 
 
RUSSELL, J. B. Química Geral. 2ªed. v.2. São Paulo: Makron Books.  
 

COMPLEMENTAR 
 
COSTA, P.; FERREIRA, V.; ESTEVES, P.; VASCONCELLOS, M. Ácidos e 
Bases em Química Orgânica. Porto Alegre: Bookman, 2005.  
 
VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica: estrutura e 
função. 4ª ED. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Cinética da Matéria 120 horas II 

 

EMENTA 

Discutir-se-á a cinemática clássica: movimento unidimensional e bidimensional 
(movimento de projéteis, movimento circular, órbitas gravitacionais), Princípios 
da dinâmica em fases condensadas: forças em equilíbrio, 1ª, 2ª e 3ª leis de 
Newton; aplicações – interações gravitacionais, eletromagnéticas, 
interatômicas e forças de atrito; Centro de Massa, Conservação do Momento 
Linear: impulso de uma força; momento linear; teorema do impulso; sistemas 
isolados; conservação do momento linear; colisões, movimento rotacional e 
movimento oscilatório. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar, discutir e aplicar os conceitos e enunciados das leis de Newton, 
de movimento, momento linear, impulso de  uma força, conservação do 
momento linear, colisões, movimento rotacional e movimento oscilatório. 

 

CONTEÚDO 

Movimento e repouso; Velocidade média e instantânea; Aceleração média e 
instantânea.; Relação entre gráficos de posição, velocidade e aceleração; Uso 
de derivadas e integrais para obter as funções horárias dos movimentos; 
Movimento retilíneo uniforme; Movimento retilíneo uniformemente variado; 
Cálculo vetorial: operações vetoriais, componentes ortogonais do vetor e 
vetores unitários; Movimento no plano: lançamento horizontal e oblíquo; 
Movimento circular e uniforme (MCU); Princípios da Dinâmica; Princípio da 
Inércia (Desenvolvimento Histórico); Princípio Fundamental; Princípio da Ação 
e Reação (Interações Gravitacionais, Eletromagnéticas,cInteratômicas e 
Forças de Contato); Aplicações das leis de Newton: plano inclinado, força de 
atrito e dinâmica do M.C.U.; Trabalho e energia (Trabalho realizado por forças 
constante e variável; Energia cinética e Teorema do Trabalho – Energia; 
Potência; Forças conservativas e energia potencial); Momento Linear 
(Clássico e Relativístico); Impulso (Teorema do Impulso); Sistemas de 
Partículas (Centro de Massa - Localização e Velocidade – e Sistemas 
Isolados); Colisões (Uni, Bi e Tridimensionais); Movimento Rotacional (Torque, 
momento angular e Conservação de momento angular); Movimento 
Oscilatório;  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.. Fundamentos de física. v.1. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.. Fundamentos de física. v.2. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
 
JÚNIOR, F. R., FERRARO, N. G., SOARES, P. A. de T. Os Fundamentos da 
Física 1 – Mecânica. 9ªed. São Paulo: Editora Moderna, 2008. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Estados da Matéria II 120 II 

 

EMENTA 

Esta disciplina da continuidade ao estudo dos estados e bases da matéria: 
Matéria, energia e transformação. Transformações químicas e suas leis. 
Modelos atômicos. Estrutura nuclear e tabela periódica. Introdução a ligações 
químicas. Principais funções químicas, incluindo os aspectos domínio da 
química e física: Dispersões. Propriedades coligativas.  Estado sólido: 
características gerais; análise comparativa; tipos e características dos cristais; 
sólidos cristalinos; interferência de Raios X. Estado líquido: equilíbrio líquido – 
gás; fenômenos de superfície; hidrostática. Estado Gasoso: termodinâmica; 
temperatura; 1º e 2ª leis da termodinâmica. 

 

OBJETIVOS 

Aprofundar os conhecimentos sobre os estados da matéria; estudar o efeito da 
mistura  entre disperso e dispersante nos diversos tipos de dispersões, dando 
ênfase aos estudos nas soluções e propriedades coligativas; Fornecer 
conhecimentos básicos de física dos  estados da matéria. Estudar as 
propriedades de sólidos, líquidos e gases, os processos  de caracterização, as 
transformações. 

 

CONTEÚDO 

Domínios da Química: Dispersões (Principais tipos de dispersões; 
Expressões de concentração; Mecanismos de dissolução: forças aplicadas; 
Líquido-líquido; Sólido-líquido; Gás-líquido; Sólido-sólido; Calor de dissolução; 
Gráficos; Saturação das soluções; Solubilidade; Curvas de solubilidade; 
Solubilidade dos gases; Lei de Henry; Solução coloidal: propriedades, 
preparação, purificação, estabilidade; Colóide protetor); Propriedades 
coligativas (Pressão máxima de vapor; Fatores; Diagrama de fases; Diagrama 
de fases de soluções; Pressão de vapor de soluções de solutos não-voláteis; 
Lei de Raoult; Soluções com mais de um componente volátil; Tonoscopia; 
Propriedades coligativas das soluções; Ebulioscopia e crioscopia; 
Osmoscopia; Leis da osmose). 
Domínios da Física: Estado Sólido (Características gerais; Metais; cerâmicas 
e polímeros; Sólidos cristalinos; Sólidos amorfos);. Análise comparativa (Ponto 
de fusão; Geometria; Isotropia; Anisotropia); Tipos e característica dos cristais 
(Moleculares; Metálicos; Covalentes; Iônicos; Modelo do átomo maciço): 
Sólidos cristalinos (Estrutura e características macroscópicas; Célula unitária; 
Parâmetros de rede; Redes de Bravais; Direções cristalinas; Planos 
cristalográficos; Propriedades macroscópicas e as redes cristalinas; Estudo de 
variação de propriedades macroscópicas e orientação cristalina - Módulo de 
Elasticidade -, Formação de cristais: monocristal e policristais); Interferência 
de Raios – X (Ondas; Fenômenos macroscópicos associados à ondas; Ondas 
e partículas; Reflexão, refração e difração de ondas; A experiência de Young: 
interferência de ondas; Equação de Young; Estrutura cristalina e interferência 
de raios-X; Equação de Bragg; Importância da difração de R-X); Estado 
Líquido; Equilíbrio líquido gás (Cinética molecular: curva de distribuição de 
velocidades de Maxwell; Equilíbrio dinâmico de um sistema; Pressão do vapor 
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de um líquido em vaso evacuado; Pressão de vapor de um líquido; Pressão de 
vapor X temperatura; Curvas de pressão de vapor X temperatura: temperatura 
de ebulição normal de um líquido; Pressão de vapor e umidade; Umidade 
absoluta e relativa; Lei das pressões parciais de Dalton; Aplicações práticas do 
conceito de umidade relativa; Diagrama de fases: fase, transição de fase; 
Curva de equilíbrio de fases; O diagrama de fases; Diagramas de fase típicos: 
água, gás carbônico; Diagrama de fases sólidas: o diagrama do aço); 
Fenômenos de superfície (Tensão superficial: definições básicas; Tensão 
superficial e energia intermolecular; Efeitos da tensão superficial: gotejamento, 
esfericidade de porções líquidas quando em equilíbrio dinâmico; Ascensão 
capilar; Capilaridade; Viscosidade: definições básicas; Viscosidade: fatores 
influentes; Coeficiente de viscosidade;  Medida de viscosidade: viscosímetro 
de Ostwald; Viscosidade relativa); Hidrostática (Propriedade dos fluidos; Fluido 
estático: equilíbrio em um campo de forças; Densidade; Pressão em um fluido; 
Unidade de pressão e densidade; Medição de pressão: barômetro e 
manômetros; Pressão absoluta e pressão manométrica; Princípio de Stevin; 
Princípio de Pascal; Princípio de Arquimedes; Empuxo e equilíbrio); Estado 
Gasoso (termodinâmica; Temperatura; Medição de temperatura: escalas 
termométricas; Escala absoluta; Expansão térmica; Lei dos gases ideais; 
Teoria cinética dos gases); 1ª lei da termodinâmica (Definição de calor e 
trabalho; Primeira lei da termodinâmica; Transferência de calor; Energia 
interna de um gás ideal; Capacidades caloríficas); 2ª lei da termodinâmica 
(Máquinas térmicas e refrigeradores; 2ª lei da termodinâmica; Ciclo de Carnot; 
Entropia como conceito estatístico; Entropia e seta do tempo: o problema da 
irreversibilidade). 

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
BRADY, J. E., HUMISTON, G. E. Química Geral. 2.ed. v.1. Rio de Janeiro: 
LTC, 1986. 
 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.. Fundamentos de física. v.1. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.. Fundamentos de física. v.2. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
 

COMPLEMENTAR 
 

HOLUM, J. R., BRADY, J. E., RUSSELL, J. W. Química – A matéria e suas 
transformções. 5ª.ed. v.1. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Matemática Instrumental 160 II 

 

EMENTA 

Estudo das funções de várias variáveis, integrais duplas, equações 
diferenciáveis ordinárias e diferenciais lineares e transformadas de Laplace. 

 

OBJETIVOS 

Capacitar os alunos para resolução de problemas com recursos matemáticos 
avançados.  

 

CONTEÚDO 

Funções de Várias Variáveis (Definição, Representação gráfica, Operações 
com funções, Incremento parcial e total de uma função, Continuidade de uma 
função, Derivadas parciais, Interpretação geométrica das derivadas parciais, 
Incremento total e diferencial total, Aplicações da diferencial total, Derivada de 
uma função composta, Derivada total, Derivada de uma função implícita, 
Derivadas parciais de diversas ordens, Máximos e mínimos, Aplicações das 
derivadas parciais); Integrais Duplas (Definição, Propriedades, Interpretação 
geométrica, Cálculo da integral dupla, Transformação de coordenadas, 
Aplicações geométricas e físicas); Equações Diferenciáveis Ordinárias de 
Primeira Ordem (Variáveis Separadas, Variáveis Separáveis/Homogêneas, 
Exatas, Fator Integrante); Equações diferenciais lineares de ordem n 
(Equações Diferenciais lineares de primeira ordem, Equações diferenciais 
lineares - Definições. Teorema de unicidade, Teoria das Soluções - Equações 
diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes 
constantes, Equações diferenciais lineares homogêneas de ordem n com 
coeficientes constantes, O método dos coeficientes a determinar, O método da 
variação dos parâmetros, Problemas de Valor inicial); Transformadas de 
Laplace (Integrais Impróprias, Definição da Transformada de Laplace, 
Propriedades da transformada de Laplace,  Transformadas inversas de 
Laplace, Convolução e função degrau unitário, Resolução de Equações 
diferenciais lineares com coeficientes constantes pela Transformada de 
Laplace) 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRONSON, R., COSTA, G. Equações Diferenciais. 3ªed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 
 
ZILL, D.G., CULLEN, M.R. Equações diferenciais. v1. São Paulo: Makron 
Books Editora Ltda, 2001. 
 
AIRES J. R. F. Equações Diferenciais, Editora Mc Graw-Hill do Brasil Ltda., 
Coleção Schaum, 1981. 
 
LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. v.2. São Paulo: Harbra, 
1988. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Organização e Gestão Escolar 40 horas II 

 

EMENTA 

A escola como organismo vivo: aspectos políticos, sociais e econômicos. 
Normas referentes à organização e gestão escolar numa leitura crítica. 
Atravessando as fronteiras das disciplinas: a questão da transversalidade no 
currículo. Os sistemas de Avaliação educacional. 

 

OBJETIVOS 

Aprofundar os aspectos fundamentais da organização e funcionamento das  
organizações escolares a partir dos determinantes legais e/ou informais 
enquanto expressão da realidade sócio-político-cultural, considerando as 
seguintes questões:  concepção de escola, de gestão, de burocracia, de 
participação, de trabalho e o projeto político da escola. 

 

CONTEÚDO 

Organização escolar; Políticas públicas e projeto institucional da escola; 
Projeto institucional da escola enquanto alternativa política e decorrente de 
ação coletiva; Projeto Político Institucional da escola: leitura crítica; 
Disciplinaridade e transversalidade; Diversidade e inclusão na escola; O 
conhecimento em redes; O currículo oficial; Avaliação institucional no contexto 
da realidade brasileira: seus princípios/fundamentos, limites e possibilidades; 
Projeto da instituição escolar: ações e compromissos assumidos; Projeto 
Político Pedagógico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, J. do P. Administração Escolar. 2ªed. São Paulo: Atlas,  
 
VIEIRA, S. L. (Org.) [et. al.]. Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 
 
GANDIN, D., GANDIN, L. A. Temas  para  um  projeto  político-pedagógico. 
6a. ed. Petrópolis,RJ: Vozes, 2003. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Estrutura e Funcionamento da Educação 40 II 

 

EMENTA 

Análise da relação entre educação e a sociedade, do Estado enquanto 
organizador do sistema de ensino e toda regulamentação entorno da 
Educação Básica, Técnica e Tecnológica. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar a forma como o Ensino Formal está organizado no Brasil; Refletir 
sobre a influência política no ensino e discutir a Política Educacional Brasileira. 

 

CONTEÚDO 

Educação e Sociedade; A Política Educacional Brasileira; Organização e 
Funcionamento do Ensino Básico (Fundamental e Médio), da Educação 
Profissional e Tecnológica; Reformas de Ensino. A nova LDB e demais Lei, 
decreto, resoluções de conselhos da Educação em âmbito nacional e 
estadual, questões básicas (democratização do saber, autonomia da escola, 
qualidade de ensino);. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ZIBAS, D. M. L., AGUIAR, M. A. S; BUENO, M. S. S. O ensino médio e a 
reforma da educação básica. Brasília: Plano Editora, 2002. 
 
Meneses, j. g. de c., [et. al]. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. 
São Paulo: Thomson Pioneira, 2001. 
 
SANTOS, C. R. dos. Educação Escolar Brasileira – Estrutura, Administração e 
Legislação. 2ªed. São Paulo: Thomson Learning (Pioneira), 2003. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Filosofia da Educação 40 II 

 

EMENTA 

Filosofia e Filosofia da Educação. Pressupostos filosóficos que fundamentam 
as concepções de educação. O homem e suas relações com o mundo. A Práxis 
educativa antes e hoje. 

 

OBJETIVOS 

Compreender a íntima conexão entre Filosofia e Educação; Refletir acerca da 
importância do estudo de Filosofia e da Filosofia da Educação para a formação 
do educador e a necessidade do conhecimento filosófico na prática educativa; 
Expandir a reflexão acerca do conhecimento filosófico nas concepções 
educativas dialéticas; Identificar os pressupostos filosóficos que fundamentam 
as várias teorias e práticas pedagógicas; e Incentivar o futuro educador, a partir 
da reflexão-ação, a uma práxis pedagógica rica em inovações próprias à 
educação.   

 

CONTEÚDO 

Unidade I: Filosofia e Filosofia da educação: 

 A filosofia e a educação como processos indissociáveis na cultura grega. 

 Os sistemas filosóficos e as teorias pedagógicas na Idade Antiga, 
Moderna e contemporânea: Platão, Aristóteles, Renê Descartes, 
Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Hegel, Friedrich 
Nietzsche, Augusto Comte, Antonio Gramsci, Hannah Arendt, Theodor 
Adorno e Max Horkheimer. 

1) As questões do sujeito, da liberdade, da autonomia e da dignidade em  
relação aos desafios da ciência e da tecnologia. 

a) O fenômeno da educação à luz das filosofias dialética, analítica, 
hermenêutica e culturalista. 

 Ética, política, ciência e religião no processo educativo. 
 
 
Unidade II: Educação e sociedade: 
      1. Tendências pedagógicas na prática escolar: 
           1.1. Pedagogia liberal: 
           1.2. Tendência liberal tradicional; 
           1.3. Tendência liberal renovada progressista; 
           1.4. Tendência liberal renovada não-diretiva; 
           1.5. Tendência liberal tecnicista. 
 
       2. Pedagogia progressista: 
           2.1. Tendência progressista libertadora; 
           2.2. Tendência progressista libertária; 
           2.3. Tendência progressista “crítico-social dos conteúdos”; 
           2.4. Em favor da pedagogia crítico-social dos conteúdos.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, Maria Lúcia Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 
2006.  
 
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1999. 
 
GILES, Thomas. Filosofia da educação. São Paulo: EPU, 1987. 
 
GRAMSCI, Antônio. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1995. 
 
LUCKESI, Cipriano. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
MNUNES, Benedito. A filosofia contemporânea. São Paulo: Ática, 1991. 
 
SCHMIED-KOWARZIK, W. Pedagogia dialética: de Aristóteles à Paulo Freire. 
São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
SNYDERS, Georges. Correntes atuais da pedagogia. Lisboa: Livros 
Horizontes, 1988. 
  
SUCHODOLSKI, B. A pedagogia e as grandes correntes filosóficas. Lisboa: 
Horizonte, 1984. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Rubens. Conversa com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez, 
1988. 
 
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
 
CHISHOLM, R. Teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 
FULLAT, O. Filosofias da educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
 
FREIRE, Paulo. Conscientização - teoria e prática da libertação. São Paulo: 
Moraes, 1980. 
 
FORTES, L. Rousseau: da teoria a prática. São Paulo: Ática, 1995. 
 
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a 
Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.  
 
Sobre Platão, Aristóteles, Sartre, Comte, Descartes, Hume, Marx, Hegel, 
Merleau-Ponty, Locke, Dewey, Arendt, Niezsche e outros pensadores clássicos, 
vide os volumes da coleção Os Pensadores da Abril Cultural S.A. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Química Orgânica I 80 III 
 

EMENTA 

Reações orgânicas. Reações de Substituição Nucleofílica. Reações de 
eliminação. Reações de Adição a alcenos. 
 

OBJETIVOS 

Conhecer as transformações dos compostos orgânicos, realizar o estudo dos 
mecanismos de reações e aplicar as reações estudadas na síntese de 
substâncias 
 

CONTEÚDO 

Reações orgânicas (Reações de Substituição; Reações de Adição; Reações 
de Eliminação; Rearranjos; Reações de Radicais livres; Homólise e heterólise 
– Carbocátions, carbânions e radicais livres); Reações de Substituição 
Nucleofílica – Introdução (Nucleófilos – Grupos de saída; Cinética da 
Substituição Nucleofílica; Mecanismo SN2; Teoria do Estado de Transição; 
Estereoquímica das reações SN2; Reações SN1 – Mecanismo SN1; Etapas 
Determinantes da Velocidade em SN1; Carbocátions – Estabilidades Relativa; 
Estereoquímica das reações SN1; Solvólise;  Fatores que afetam as 
velocidades das reações SN1 e SN2 - Efeito do substrato, efeito da 
concentração  e da  força do nucleófilo,  efeito do  solvente  em SN1  e SN2, 
natureza do grupo de saída); Reações de eliminação – Introdução 
(Desidroalogenação/Bases usadas; Mecanismo E2 e E1; Substituição versus 
Eliminação -  SN2 X E2 e SN1 X E1; Estabilidade relativa de alcenos; Reações 
de eliminação – Orientação da dupla ligação – regra de Zaitsev; 
Estereoquímica das reações E2  –  Orientação dos grupos no Estado de 
Transição; Desidratação  de  álcoois  - Mecanismos  para  desidratação  de  
álcoois  secundários  e terciários – Mecanismo E1; Desidratação  de  álcoois  -  
Mecanismos  para  desidratação  de  álcoois  primários  – Mecanismo E2; 
Rearranjos moleculares nas reações de eliminação); Reações de Adição – 
Introdução (Mecanismo das Reações de Adição de haletos de hidrogênio a 
alcenos – A  regra de Markovnikov; Estereoquímica das reações de Adição a 
alcenos – Adição anti; Adição de ácido sulfúrico a alcenos; Adição de água a 
alcenos; Adição de bromo e cloro a alcenos; Estereoquímica da Adição de 
halogênios a alcenos;  Formação de haloidrinas; Adições a alcinos; Oxidações 
e reduções  de alcenos e alcinos – Adição sim; Clivagem oxidativa de alcenos 
– Ozonólise. 
 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 
SOLOMONS, T. W. G., FRYHLE, C. B. Química orgânica. v.1. 7ªed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. 
 

SOLOMONS, T. W. G., FRYHLE, C. B. Química orgânica. v.2. 7ªed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. 

COMPLEMENTAR 
MORRISON, R. T., BOYD, R. N. Química orgânica. 13ªed. Lisboa: Fundacao 
Gulbenkian, 1996. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Físico-química I 80 III 

 

EMENTA 

Propriedades dos gases ideais e reais; primeiro princípio da termodinâmica; 
termoquímica; segundo princípio da termodinâmica; combinação entre o 
primeiro e o segundo princípio da termodinâmica; terceiro princípio da 
termodinâmica; funções da energia livre. 

 

OBJETIVOS 

Aplicar conceitos termodinâmicos a sistemas químicos; Estudar o 
comportamento macroscópico dos gases ideais e reais e as equações que os 
descrevem; Estudar as formas de medidas da variação das principais funções 
termodinâmicas de interesse das transformações químicas; Aplicar a 
termodinâmica no estudo das reações e transformações de fase envolvendo a 
produção de compostos químicos. 

 

CONTEÚDO 

Propriedades dos gases (O Gás Perfeito ou Ideal; Os estados dos gases; As 
Leis dos Gases; Equação geral dos gases perfeitos; Mistura de gases e lei de 
Dalton; Frações molares e pressões parciais; Distribuição barométrica); Gases 
Reais (Interações Moleculares; Fator de compressibilidade; Temperatura de 
Boyle; Equação de van der Waals; Equação do Virial; Equação de van der 
Waals na forma do virial; Equação de van der Waals para pressões 
moderadas e temperatura de Boyle; Coeficientes térmicos de um gás de van 
der Waals; Isotermas de um gás real: liquefação de gases; Coordenadas 
Críticas; Isotermas de van der Waals abaixo do ponto critico: continuidade dos 
estados; Relação entre as constantes criticas e as constantes de van der 
Waals); A Primeira Lei (conceitos; Trabalho, calor e energia; Trabalho e calor; 
Trabalho de expansão; Trocas térmicas; Entalpia; Transformações 
adiabáticas; Termoquímica; Variações de entalpia padrão; Entalpias padrões 
de formação; Dependência das entalpias de reação com a temperatura); A 
Primeira Lei (formalismos; Funções de estado e diferenciais exatas; Funções 
de estado e funções de linha; Diferenciais exatas e não-exatas; 
Conseqüências termodinâmicas; Variações da energia interna; Dependência 
da entalpia com a temperatura; Relação entre Cp e Cv); A segunda Lei 
(Conceitos; O sentido da mudança espontânea; A dispersão da energia; 
Entropia; Variação de entropia em alguns processos; A terceira lei da 
termodinâmica; Funções do sistema; As energias de Helmholtz e de Gibbs; 
Energia de Gibbs molar padrão); A segunda lei (Formalismo; Combinação 
entre a primeira e a segunda lei; A equação fundamental; Propriedades da 
energia interna; Propriedades da energia de Gibbs; A variação da energia de 
Gibbs com a temperatura; A variação da energia de Gibbs com a pressão.  

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
ATKINS, P.W. Físico-química. 7ªed., v.1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
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Científicos, 2003.  
 
CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-química. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1986. 
 

COMPLEMENTAR 
 

MACEDO, H. Físico-química 1, Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981.  
 
MIRANDA-PINTO, C. O. B.; SOUZA, E. Manual de Trabalhos Práticos de 
Físico-Química. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Química Inorgânica I 80 horas III 

 

EMENTA 

Estrutura atômica. Teoria das ligações – TLV e Orbital Molecular. Forças 
químicas. A química dos ácidos e das bases. Aspectos da química dos 
elementos representativos. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar os princípios da química inorgânica; Aplicar as teorias de ligação 
química; Estudar os aspectos da química relacionados aos elementos 
representativos. 

 

CONTEÚDO 

Estrutura Atômica (A origem e distribuição dos elementos; Estrutura atômica e 
periodicidade química; Alguns princípios de mecânica quântica; Orbitais 
atômicos; Átomos polieletrônicos; Configurações eletrônicas; Blindagem; 
Parâmetros atômicos; Raios metálicos e iônicos; Energia de ionização; 
Afinidade eletrônica; Conceitos de dureza, moleza e polarização dos átomos); 
Teoria das ligações químicas (Ligação iônica; Energia reticular; Caráter 
covalente em ligações, predominantemente iônicas; Ligação covalente; Teoria 
do orbital molecular; Hibridação; Estrutura molecular;  Ligações múltiplas; 
Ressonância; Ligações metálicas; Forças Químicas; Distâncias internucleares; 
Raios atômicos e de Van der Waals; Efeitos das forças químicas no ponto de 
ebulição, ponto de fusão e solubilidade); A química dos ácidos e das bases 
(Conceitos e definições; Teorias de Bronsted-Lowry, Lewis; Ácidos e bases 
“duros” e “moles”); Aspectos da Química dos elementos representativos 
(Estudo dos elementos do bloco-s e do bloco-p; Hidrogênio e seus compostos: 
grupos de boro e do carbono  
5.3. Grupos do nitrogênio e oxigênio: os halogênios e os gases nobres);  

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
LEE, J. D., ARAKI, K., ROCHA, R. C. Química inorgânica não tão concisa. 
Tradução de Henrique E Toma. São Paulo: E. Blucher, 1999. 
 

COMPLEMENTAR 
 
BARROS, H. L. Química inorgânica: uma introdução. Minas Gerais: E. 
UFMG, 1992. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Química Analítica I 80 III 
 

EMENTA 

Introdução à Química Analítica, Química Analítica Quantitativa, Soluções, 
Teoria dos Indicadores, Titrimetria ácido-base, Titulação potenciométrica e 
condutimétrica e construção de curva de titulação. 
 

OBJETIVOS 

Compreender as bases teóricas dos métodos de análise quantitativa 
chamados  
estequiométricos e não-estequiométricos; Conhecer as regras básicas de 
segurança em um laboratório de química; Desenvolver cálculos necessários 
para a preparação de soluções, como também a padronização das mesmas; 
Conhecer os vários aspectos que envolvem uma TitulaçãoÁcido-Base e a 
escolha de indicadores; Realizar titulações potenciométricas e 
condutimétricas; Construir de curvas de Titulação usando o softwares. 
 

CONTEÚDO 

Introdução à Química Analítica Quantitativa, Qualitativa e Instrumental 
(Conceitos; Segurança nos trabalhos de laboratório); Química Analítica 
Quantitativa (Métodos; Classificação - estequiométrica e não estequiométrica; 
Marcha geral de análise: Tipo de análise, tamanho da amostra,escolha do 
método analítico, amostragem, preparação da solução para análise e 
expressão de resultados); Soluções (Unidades de concentração: % m/m, %m 
v, g/L, Mol/L e ppm; Conversão de unidades de concentração; Cálculo para 
preparação de soluções, por preparação direta, por diluição e fator de diluição; 
Cálculo da concentração quando da mistura de soluções); Titrimetria ou 
Titulometria (Padronização de soluções, padrão primário, padrão secundário e 
cálculo do fator de correção; Titrimetria de Neutralização; Titulação de: Ácido 
Forte x Base Forte, Ácido Fraco x Base Forte x Ácido Fraco x Base Fraca x 
Ácido Forte x Base Fraca; Curva de Titulação e escolha do indicador mais 
apropriado para uma Titulação de: Ácido Forte x Base Forte, Ácido Fraco x 
Base Forte, Ácido Fraco x Base Fraca e Ácido Forte x Base Fraca; Titulação 
potenciométrica; Titulação condutimétrica); Construção de curvas de Titulação 
usando o aplicativo MS Excel. 
 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 
 

BACCAN, N. Química analítica quantitativa elementar. 2ªed. rev. e ampl. 
São Paulo: E. Blucher, 1979.  
 

COMPLEMENTAR 
 

CARVALHO, P. R. de. Boas práticas químicas em biossegurança. Rio de 
Janeiro: Interciência, 1999.  
 

CIENFUEGOS, F. S., VAITSMAN, D. S. Análise instrumental. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2000.  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Corrosão 80 horas III 

 

EMENTA 

Introdução a corrosão; Oxidação-Redução; Potencial de Eletrodo; Pilhas 
eletroquímicas; Formas de corrosão; Corrosão: Mecanismos básicos; Meios 
corrosivos; Heterogeneidades responsáveis por corrosão eletroquímica; 
Corrosão galvânica; Corrosão eletrolítica; Corrosão seletiva; Corrosão 
microbiológica; Oxidação e corrosão em temperaturas elevadas; Métodos para 
combate à Corrosão; Inibidores de corrosão; Modificações no processo, de 
propriedades de metais e projetos; Revestimentos: Limpeza e Preparo de 
superfícies; Revestimentos Metálicos; Revestimentos Não-metálicos 
Inorgânicos; Revestimentos Não-metálicos Orgânicos – Tintas e polímeros; 
Proteção Catódica; Proteção Anódica; Ensaios de Corrosão – Monitoração – 
Taxa de Corrosão. 

 

OBJETIVOS 

Fornecer subsídios para que se estabeleçam interações entre os diferentes 
aspectos científicos e tecnológicos dos processos químicos e eletroquímicos 
da corrosão em diferentes materiais. Identificar os principais meios corrosivos 
constantemente afetados pelas alterações ambientais. Caracterizar os 
mecanismos do processo corrosivo para propor métodos alternativos de 
proteção para diferentes materiais. 

 

CONTEÚDO 

Introdução corrosão (Conceitos; Importância; Custos; Casos Benéficos de 
Corrosão; Casos Curiosos de Corrosão); Oxidação-Redução (Conceitos; 
Reações de oxirredução); Potencial de Eletrodo (Comportamento de um metal 
em soluções eletrolíticas; Potencial de Eletrodo Padrão; Limitação no Uso da 
Tabela de Potenciais; Diagramas de Pourbaix; Potenciais de Eletrodos 
Irreversíveis; Tabelas Práticas; Espontaneidade das Reações de Corrosão; 
Previsão de Reações de Oxirredução); Pilhas eletroquímicas (Considerações 
Gerais; Tipos de Pilhas); Formas de corrosão; Corrosão (Mecanismos básico; 
Mecanismo Eletroquímico); Meios corrosivos (Atmosfera; Águas Naturais; 
Solo; Produtos Químicos; Alimentos; Substâncias Fundidas; Solventes 
Orgânicos; Madeira e Plásticos); Heterogeneidades responsáveis por corrosão 
eletroquímica (Material Metálico; Meio Corrosivo); Corrosão galvânica; 
Corrosão eletrolítica; Corrosão seletiva; Corrosão microbiológica; Oxidação e 
corrosão em temperaturas elevadas; Métodos para combate à Corrosão; 
Inibidores de corrosão (Classificação de Inibidores – Relações com a Cinética 
Química; Inibidores para proteção Temporária; Eficiência e Emprego); 
Modificações no processo, de propriedades de metais e projetos; 
Revestimentos: Limpeza e Preparo de superfícies; Revestimentos Metálicos; 
Revestimentos Não-metálicos Inorgânicos; Revestimentos Não-metálicos 
Orgânicos – Tintas e polímeros; Proteção Catódica; Proteção Anódica; 
Ensaios de Corrosão – Monitoração – Taxa de Corrosão. 
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BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
GENTIL, V. Corrosão. 4.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
2003. 
 

COMPLEMENTAR 
DUTRA, A. C., NUNES, L. de P. Proteção catódica: técnica de combate a 
corrosão. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: McKlausen, 1991  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Bioquímica I 80 III 

 

EMENTA 

Água. Tamponamento em sistemas biológicos. Ligações e interações 
químicas. Biomoléculas e grupos funcionais. Proteínas. Enzimas e catálise. 
Carboidratos e Glicoconjugados. Lipídios. Introdução à bioenergética e ao 
metabolismo. 

 

OBJETIVOS 

Refletir acerca da origem comum dos componentes com os quais formos 
formados; Mostrar  a  evolução  como  força  seletiva  de  biomoléculas  pela  
sua  adequação  em executar funções bioquímicas ou celulares específicas; 
Ressaltar as similaridades dos mecanismos fundamentais com as quais todas 
as células trabalham; Conduzir os alunos à compreensão da bioquímica 
através da apresentação aos métodos experimentais utilizados; Providenciar 
uma compreensão equilibrada do contexto físico, químico e biológico no qual 
cada biomolécula, reação ou via metabólica opera; Enfatizar os  temas  
relacionados à evolução, à  termodinâmica, à  regulação e à  relação entre 
estrutura e função; Estimular  os  alunos  a  se  interessarem  pelas  
aplicações  e  implicações  da  pesquisa bioquímica  através  da  apresentação  
da  relevância  da  bioquímica  na  medicina, biotecnologia e outros aspectos 
da vida diária; Explicar a vida em termos químicos; Discutir como milhares de 
biomoléculas diferentes, formadas com elementos simples, interagem  entre  
si,  para  conferir  aos  organismos  vivos  as  notáveis  propriedades  que lhes 
são características. 

 

CONTEÚDO 

Interações fracas em sistemas aquosos. Ionização da água, ácidos fracos e 
bases fracas; Ação tamponante contra variações de pH nos sistemas 
biológicos; Adequação do ambiente aquoso para os organismos; Biomoléculas 
e grupos funcionais; Estrutura e catálise; Aminoácidos peptídeos e proteínas; 
Aminoácidos com função tamponante;  Técnicas para purificação, 
quantificação e separação de proteínas; Estrutura covalente das proteínas; 
Estrutura tridimensional das proteínas. Aspectos gerais da estrutura protéica. 
Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas;  
Desnaturação protéica e enovelamento; Função das proteínas; Enzimas; 
Interações fracas entre enzimas e seus substratos; Cinética enzimática. 
Estado de transição. Equação de Michaelis-Menten; Reação  enzimática  
sobre  um  substrato.  Enzimas  que  atuam  sobre  dois  substratos; Exemplos 
de reações químicas. Ensaio de atividade da amilase salivar; Inibidores 
enzimáticos; Alteração da atividade enzimática por variação do pH e 
temperatura; Enzimas reguladoras; Carboidratos e glicoconjugados; 
Monossacarídeos; Anômeros α αα α e β ββ β; Açúcares redutores; 
Oligossacarídeos e polissacarídeos. Ligação O-glicosídica; Peptídeoglicanos, 
glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas e glicolipídios; Análise de 
carboidratos; Lipídios;  Ácidos  graxos  saturados  e  insaturados; Ponto  de  
fusão; Variação  do  conteúdo  de ácidos graxos insaturados em função da 
temperatura; Lipídios de armazenamento. Gorduras e óleos; Lipídios  de  
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membrana.  Glicerofosfolipídios,  esfingolipídios  (fosfolipídios  e glicolipídios), 
colesterol; Sinalização por lipídios; Cofatores e pigmentos;  Eicosanóides; 
Vitaminas  lipossolúveis; Hormônios derivados das vitaminas A  e D  e o  
controle da expressão gênica; Separação e análise de lipídios; Bioenergética e 
metabolismo; Termodinâmica; Transferência de grupo fosforil e ATP; Reações 
biológicas de oxidação e redução. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
BÁSICA 

 
LEHNINGER, A.L.L. Princípios de Bioquímica. 4.ed. São Paulo: Sarvier 
Editora de Livros Médicos Ltda., 2006. 
 

COMPLEMENTAR 
 
STRYER, L. Bioquímica. 5.ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan 
S.A., 2004. 
 
KOOLMAN, J. & RÖHN, K. H. Bioquímica - Texto e Atlas. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Energia e Matéria em Transformação 80 III 

 

EMENTA 

Esta disciplina aborada: Termodinâmica Química. Cinética Química. Equilíbrio 
Químico. Eletroquímica. 

 

OBJETIVOS 

Estudar as leis termodinâmicas aplicadas s sistemas químicos; Estudar a 
velocidade das transformações químicas e os fatores que podem modificar a 
velocidade; Estudar as leis de velocidade, sua relação com concentração e 
mecanismo de reação; Estudar os sistemas em equilíbrio do ponto de vista 
termodinâmico e cinético; Estudar os sistemas em equilíbrio em meio aquoso 
enfocando pH e pOH; Estudar as reações de oxi-redução espontâneas 
aplicadas a construção de dispositivos comerciais como pilhas e baterias;   
Estudar as reações de oxi-redução não espontâneas que ocorrem mediante o 
uso de corrente elétrica cujos produtos apresentam valor comercial. 

 

CONTEÚDO 

Conceitos Básicos da Termodinâmica; Princípio Zero da Termodinâmica; 
Temperatura; Energia Total de um Sistema; Energia Interna (U); Variação de 
Energia; Interna (∆U); Trabalho (W); Trabalho Elétrico; Trabalho de Expansão 
ou Contração; Calor; Bomba calorimétrica; Equivalência Calor-Trabalho; 
Primeiro Princípio da Termodinâmica; Entalpia; Transformações Endotérmicas 
e Exotérmicas; Fatores que influem no valor da entalpia; Estado Físico dos 
reagentes e produtos; Estrutura Cristalina; Temperatura; Equação 
Termoquímica; Estado Padrão; Nomes Particulares das Entalpias; Entalpia de 
Formação; Entalpia de Combustão; Poder Calorífico Superior; Poder Calorífico 
Inferior; Entalpia de Dissolução; Entalpia de Dissolução Infinita; Entalpia de 
Neutralização; Entalpia de Vaporização; Energia de Ligação; Lei de Hess; 
Entalpia de Reação em função da Temperatura; Cálculo da Temperatura final 
das transformações adiabáticas; Espontaneidade; Distribuição de Matéria e de 
Energia; Avaliação da Desordem; Segundo Princípio da Termodinâmica; 
Determinação da Entropia; Entropia no Estado Padrão; Entropia e 
Probabilidade; Energia Livre de Gibbs; Energia Livre Padrão; Trabalho Útil; 
Energia livre e extensão da reação; Cinética química (Conceito; Velocidade 
em química, Velocidade instantânea; Velocidade da reação - Velocidade 
média e velocidade instantânea de uma reação;  Medida da variação da 
concentração - Processos físicos e Processos químicos); Fatores que afetam 
a velocidade de reação; Natureza dos reagentes (Concentração; Leis de 
velocidade; Lei de velocidade pelo método das velocidades iniciais); Ordem de 
reação;  Relação entre concentração e tempo - Reação de ordem zero, 
Reação de primeira ordem e Reação de segunda ordem; Meia-vida - Meia-
vida para reações de primeira ordem e Meia-vida para reações de segunda 
ordem; Lei de velocidade pelo método gráfico; Teoria das colisões - Número 
de colisões, Colisões efetivas e Orientação favorável; Mecanismos de reação 
e reações elementares; Molecularidade das reações químicas; Mecanismos de 
reação e lei de velocidade - Para reações químicas elementares, Para reações 
em etapas (reações consecutivas e reações de equilíbrio) e Para reações em 
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cadeia; Pressões parciais - Lei de velocidade em função das pressões parciais 
para sistemas gasosos; Temperatura - Teoria do estado de transição (do 
complexo ativado), Energia de ativação, Influência da temperatura sobre a 
energia das moléculas, Efeito sobre a constante cinética, Medida da energia 
de ativação, Medida da energia de ativação graficamente e Medida da energia 
de ativação matematicamente; Eletricidade; Radiação; Luz; Radiação natural 
(α, β e γ) e artificial (raios-x, elétrons acelerados, nêutrons); Pressão total; 
Estado particular dos reagentes; Catalisador (Classificação, Catalisador 
homogêneo, Catalisador heterogêneo, Propriedades fundamentais dos 
catalisadores, Catalise homogênea, Catálise heterogênea, Principais 
catalisadores, Autocatalisador, Promotor ou ativador, Inibidor (veneno), 
Catálise por um ar puro); Equilíbrio químico (Equilíbrio químico em sistemas 
moleculares homogêneos; Lei de ação das massas ou lei de Guldberg–
Waage; Constante de equilíbrio em função das concentrações molares; 
Aplicações de kc - Previsão de reação, Previsão de concentração no 
equilíbrio, Previsão da direção “sentido” de uma reação; Constante de 
equilíbrio em função das pressões parciais; Constante de equilíbrio em função 
das frações molares; Constante de equilíbrio e energia livre; Grau de 
equilíbrio; Estudo do equilíbrio químico em sistemas heterogêneos; 
Deslocamento do equilíbrio químico em sistemas homogêneos - Efeito da 
concentração (ou pressão parcial), Efeito da pressão total sobre sistemas 
gasosos, Efeito da temperatura, Efeito da adição de um gás inerte, Efeito de 
um catalisador, Estudo do equilíbrio químico em sistemas iônicos 
homogêneos, Constante de ionização, Grau de ionização, Ácidos polipróticos, 
Cálculos envolvendo constante e grau de ionização, Método simplificado e  
Constantes combinadas; Efeito do íon comum; Efeito da diluição; Equilíbrio 
iônico da água - Grau e constante de ionização, Concentração de H+ e OH-, 
Em soluções aquosas ácidas, Em soluções aquosas básicas,  Cálculo da [H+] 
e [OH-] em soluções aquosas ácidas, Solução de ácido forte, Solução de base 
forte, Solução de ácido fraco, Conceito de pH e pOH - pH e pOH em água 
pura, pH e pOH em solução ácida, pH e pOH em solução básica; Solução 
tampão (buffer) - pH de uma solução de um ácido fraco e um seu sal; pH de 
uma solução de uma base fraca e um seu sal, e, Efeito tampão; Hidrólise - 
Conceito; Casos de hidrólise; Hidrólise de sal de ácido poliprótico; Constantes 
de hidrólise; Relação entre kh, kw e ka, kb e Grau de hidrólise; Medida 
experimental de pH; Potenciômetros (pH-metros); Curvas de titulação; 
Eletroquímica (Balanceamento pelo método do íon-elétron; Portadores de 
carga elétrica; Quantidade de carga elétrica; Campo elétrico; Potencial 
elétrico; Condução de carga elétrica; Intensidade de corrente elétrica); Pilha – 
Conceitos; Pilha de Daniell; Potencial elétrico; Eletrodo padrão de hidrogênio 
(EPH); Tabela de potenciais padrão de eletrodos; Aplicações da tabela de 
potenciais - Previsão de espontaneidade; Correção de potencial – equação de 
Nernst; Pilha de concentração; Células galvânicas comuns; Baterias de 
automóveis; Pilhas secas; Pilha de níquel-cádmio; Pilha de óxido de prata;  
Pilha de combustível; Corrosão: reação de redox no meio ambiente; Eletrólise: 
conceito, introdução; Eletrólise ígnea; Eletrólise em solução aquosa; 
Propriedade de oxidação e redução; Eletrólise com eletrodos ativos; Estudo de 
casos ( Aplicações: Galvanoplastia; Escala industrial; Obtenção de metais; 
Cobre eletrolítico; Magnésio; Alumínio e outros); Aspectos quantitativos (leis 
de Faraday). 
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BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
BRADY, J. E., HUMISTON, G. E. Química Geral. 2.ed. v.1. Rio de Janeiro: 
LTC, 1986. 
 
BRADY, J. E., HUMISTON, G. E. Química Geral. 2.ed. v.2. Rio de Janeiro: 
LTC, 1986. 

COMPLEMENTAR 
 
HOLUM, J. R., BRADY, J. E., RUSSELL, J. W. Química – A matéria e suas 
transformções. 5ª.ed. v.1. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Tratamentos Estatístico de Dados 40 horas III 

 

EMENTA 

Esta trata da organização e descrição de dados obtidos sistematicamente. A 
estatística e ferramenta indispensável a todas a ciências sendo primordial o 
conhecimento básico da mesma. 

 

OBJETIVOS 

Capacitar o discente para organizar dados e descreve-los segundo 
regras/modelos específicos, e, utilizar adequadamente ferramentas 
específicas. 

 

CONTEÚDO 

Descrição de Dados (Medidas e escalas. Representação gráfica e tabular de 
dados qualitativos, quantitativos, medidas estatísticas e transformações de 
varáveis); Medidas de tendência central (Média – aritmética simples, aritmética 
ponderada, geométrica simples, harmônica simples – Mediana e Moda); 
Medidas de dispersão (Erros, Precisão e Exatidão; Amplitude, Variância; 
Desvios - absoluto e padrão - Coeficiente de variação - índice de variação de 
Kandle); Fundamentos de Probabilidade (Probabilidade básica, Regras da 
Soma e do Produto); Probabilidade Condicional. Teorema de Bayes; Valor 
esperado e variância em Probabilidade; Distribuição Normal (Probabilidade 
com variáveis contínuas; Intervalo de confiança); Critérios de rejeição: Método 
do desvio padrão; Teste do quociente (teste Q); Apresentação de resultados: 
Tabela; Gráficos em coluna e barras; Gráficos em setores; Diagramas comuns 
e triangulares; Construção de gráficos; Correlação (Coeficiente de correlação 
linear); Regressão linear (Ajustamento e Previsão). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. 17ªed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
 
FONSECA, J. S., MARTINS, G. de A. Curso de Estatística. 6ªed. São Paulo: 
Atlas,. 
 
LEVIN, J. Estatísticas para Ciências Humanas. 9.ed. Ed. Prentice Hall 
(pearson).  2004. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

LIBRAS – Fundamentos da Educação 
Especial e Inclusiva 

80 III 

 

EMENTA 

A Educação Especial nos aspectos históricos, filosóficos, sociais e 
psicológicos; Tipos de deficiências e suas necessidades educativas especiais; 
Educação inclusiva: políticas e suas implicações organizacionais e 
pedagógicas. Diversidade e inclusão na escola. Libras. Braile. Soroban 
 

 

OBJETIVOS 

Compreender o papel da educação especial no contexto dos sistemas 
educacionais inclusivos como uma modalidade de ensino inserida nos 
diferentes níveis da educação escolar, reconhecendo o uso de LIBRAS, Braille 
e Soroban como ferramentas para a construção de espaços pedagógicos 
inclusivos. 

 

CONTEÚDO 

A Educação Especial nos aspectos históricos, filosóficos, sociais e 
psicológicos; Tipos de deficiências e suas necessidades educativas especiais; 
Educação inclusiva: políticas e suas implicações organizacionais e 
pedagógicas. Diversidade e inclusão na escola 
LIBRAS: Fundamentos histórico-filosóficos da educação de surdos. 
Concepções de surdez. Conceitos básicos da Língua de Sinais. Aspectos 
lingüísticos de LIBRAS. Tradução e Interpretação de LIBRAS.  
BRAILE:Pré-Braille; Histórico do Sistema Braille; Alfabeto Braille;  O Sistema 
Braille no Brasil; A Produção Braille; A Leitura Braille; O Sistema Braille 
Integral; Código Matemático Unificado – CMU 
SOROBAN: -  Histórico do Soroban;  Origens históricas; Tipos de Soroban;  
Soroban no Brasil; Adaptações do Soroban para o uso de pessoas cegas no 
Brasil;  Requisitos Básicos para a utilização do Soroban:  Pré-Soroban ( O 
desenvolvimento cognitivo; Pensamento lógico-matemático; Elementos 
primordiais envolvidos na Formação do Conceito de Número; Conceito de 
Número;  Classificação, Seriação/Ordenação;  Inclusão de Classes; 
Correspondência termo a termo; Representação Simbólica; Conservação;  
Contagem (em diferentes bases); Exploração de outras bases; Sistema de 
Numeração Decimal; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALVES, Fátima. Inclusão: muitos olhares, vários caminhos e um grande 

desafio. Rio de Janeiro: WAK, 2003.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 

________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394/96. 
Brasília, 1996. 



60 

 

________. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Brasília. 1996. 

________. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da 
educação Nacional. Brasília. 1996. 
 
________. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. – 
DECRETO FEDERAL, nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005, . Regulamenta 
a Lei 10.436/2002 que oficializa a Língua Brasileira de sinais – Libras. 
 
 
________.Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 017/2001. 
 
________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensino de 
língua portuguesa para surdos : caminhos para a prática pedagógica / Heloísa 
Maria  Moreira Lima Salles ... [et al.] . _ Brasília : MEC, SEESP, 2004. 2 v. : il. -  
(Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos) 

 
________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Grafia 
Braille para a Língua Portuguesa / elaboração : Cerqueira, Jonir Bechara... 
[et al.]. Secretaria de Educação Especial. Brasília: SEESP, 2006.106p. 
 
COLL, César. Et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação: transtorno 
de desenvolvimento e necessidades educativas especiais.porto Alegre: 
Artmed, 2004.3v 
 

MAZZOTA, Marcos José Silveira. Educação Especial no Brasil: história e 

políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2003. 

MEC. Programa Educação Inclusiva: Direito à  Diversidade. Brasília: MEC, 

Secretaria de Educação Especial, 2006 

OATES, E. Linguagem das mãos. 17.ed. São Paulo: Santuário, 2008.  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Organização e Gestão de Ambientes de 
Aprendizagem de Ciências 

80 horas III 

 

EMENTA 

O contexto geo-histórico-social contemporâneo paralelo as Diretrizes dos  
Parâmetros  Curriculares Nacionais. O processo de elaboração e 
desenvolvimento do plano da ação pedagógica: a preparação, a gestão, a 
avaliação e utilização do diálogo enquanto método de reflexão. A interação 
docente e as tecnologias interativas da informação e comunicação; As 
Ciências da Natureza devem responder às necessidades da vida 
contemporânea do estudante, correspondendo a uma cultura geral de visão de 
mundo. 

 

OBJETIVOS 

Discutir questões teóricas relevantes em Didática das Ciências; Aplicar os 
temas discutidos na formulação de estratégias de intervenção didáticas; 
Utilização da Internet e periódicos científicos; Promover aprendizagem 
cooperativa; Desenvolver habilidades cognitivas. 

 

CONTEÚDO 

A ciência e a tecnologia enquanto produtos cultuais de um tempo histórico; A 
escola enquanto espaço mediático; Paradigma da educação escolar centrado 
na aprendizagem; O aprender a pensar e aprender a aprender; Concepção 
não-disciplinar do conhecimento: o conhecimento em rede e a 
transversalidade dos saberes; Diretrizes gerais dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais: múltiplas leituras do discurso oficial; A interação entre o pensar e 
agir como metodologia de planejamento e gestão da aula. O processo da 
criação do espaço-temporal de ambientes de aprendizagem e a elaboração de 
metodologias apropriadas  à  aprendizagem de Ciências no Ensino 
Fundamental e Médio. Como ensinar Biologia, Física e Química: os métodos, 
discussão e avaliação; aplicação prática. Montagem  de  projetos  para  aulas  
práticas:  repetição  de  projetos  existentes  e criação  de  novos  projetos  
com  seus  respectivos  protocolos  e/ou  adaptação  de antigos projetos. 

 

BIBLIOGRAFIA  
 

BÁSICA 
 

MORIN, E. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: 
Cortez,  
Brasília, DF: UNESCO, 2000. 

COMPLEMENTAR 
 
ALVES, N. (Org.); GARCIA, R. M. L. O sentido da escola. 3. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A Editora, 2001.  
 
POZO, J. I. Aprendizes e mestres. A nova cultura da  aprendizagem. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Química Orgânica II 80 horas IV 

 

EMENTA 

Reações de Aldeídos e Cetonas. Reações dos ácidos carboxílicos e seus 
derivados. Reações de compostos β-dicarbonílicos. Reações dos compostos 
aromáticos. Introdução a técnicas espectroscópicas para determinação 
estrutural em química orgânica. Lipídeo. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer as transformações dos compostos orgânicos; ampliar e aprofundar o 
conhecimento da química orgânica mediante o estudo dos mecanismos das 
reações orgânicas; introduzir o estudo de metodologias e estratégias 
sintéticas; conhecer os princípios básicos de elucidação estrutural de 
substâncias orgânicas, com base em métodos espectroscópicos. 

 

CONTEÚDO 

Reações de Aldeídos e Cetonas (Adição Nucleofílica ao grupo carbonila de 
aldeídos e cetonas – Introdução; Adição Nucleofílica à ligação dupla carbono-
oxigênio- Mecanismos; Adição de álcoois: Hemiacetais e acetais – grupos de 
proteção; Adição de derivados da amônia; Adição de ácido cianídrico; Adição 
de ilídeos – Reação de Wittig; Adição de reagentes organometálicos – Reação 
de Grignard e organolítios; Reação de Reformatsky; Redução de aldeídos e 
cetona; Oxidação de aldeídos e cetonas; Acidez de hidrogênios carbonílicos - 
Anions enolatos; Tautomeria ceto-enólica; Reações aldólicas e aldólicas 
cruzadas; Enolatos de lítio); Reações dos ácidos carboxílicos e seus derivados 
(Adição-eliminação nucleofílica no carbono acílico – Mecanismos; Reações 
com cloreto de acila; Reações com anidridos de ácidos; Ésteres – Reações de 
esterificação e hidrólise; Descarboxilação de ácidos carboxílicos); Reações de 
compostos –dicarbonílicos – Síntese de compostos �dicarbonílicos; 
Condensação de Claysen; Síntese de metil cetonas; Condensação de 
Knoevenagel; Adições de Michael; Reações de Mannich); Reações dos 
compostos aromáticos (Reações de substituição eletrofílica aromática; 
Mecanismo para a substituição eletrofílica aromática – Íons arênio; 
Halogenação, nitração e sulfonação do benzeno; Alquilação e acilação de 
Friedel-Crafts; Efeito de substituintes na reatividade e orientação na 
substituição eletrofílica; aromática; Grupos ativadores e desativadores; Grupos 
Orientadores orto-para e grupos orientadores meta); Introdução a técnicas 
espectroscópicas para determinação estrutural em química orgânica 
(Espectroscopia de infravermelho; Espectrometria de massas; Espectroscopia 
de ressonância magnética nuclear); Lípideos – Biossíntese de Lipídeos 
(Biossintese de Terpenos e Esteróides) 

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
SOLOMONS, T. W. G., FRYHLE, C. B. Química orgânica. v.1. 7ªed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. 
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SOLOMONS, T. W. G., FRYHLE, C. B. Química orgânica. v.2. 7ªed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. 

 
COMPLEMENTAR 

 
ALLINGER, N. L [et al] Química orgânica. 2ªed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1978. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Físico-química II 80 horas IV 

 

EMENTA 

Aprofundar-se-á o estudo da Termodinâmica das substâncias puras; 
termodinâmica das soluções; propriedades coligativas; equilíbrio de fases 
(sistemas binários e ternários); equilíbrio químico; eletroquímica de equilíbrio. 

 

OBJETIVOS 

Estudar a origem da espontaneidade das transformações físicas e químicas; 
Estudar as funções termodinâmicas dos sistemas relacionadas com a 
espontaneidade das transformações; Estudar as relações entre propriedades 
de um sistema estabelecidas pelas relações de Maxwell; Estudar aplicações 
da termodinâmica às transições de fases de substâncias puras; Desenvolver o 
conceito de potencial químico e explicar a composição das reações químicas 
no equilíbrio; Estudar as propriedades termodinâmicas dos íons em solução. 
Analisar os processos pelos quais ocorrem as transformações químicas, sob a 
ótica dos movimentos das moléculas nos gases e nos líquidos; Desenvolver 
cálculos, entendimentos gráficos e empíricos, que estabelecem o significado 
preciso dos mecanismos da velocidade de reação.  

 

CONTEÚDO 

Transformações Físicas das Substâncias Puras (Diagramas de fase; A 
estabilidade das fases; Curvas de equilíbrio; Três diagramas de fase típicos; 
Água; Dióxido de carbono; Hélio; Estabilidade e transição de fase; O critério 
termodinâmico do equilíbrio; A dependência entre a estabilidade e as 
condições do sistema; A localização das curvas de equilíbrio; Classificação de 
Ehrenfest para as transições de fase; A superfície dos líquidos; Tensão 
superficial; Superfícies curvas; Capilaridade); Misturas simples (A descrição 
termodinâmica das misturas; Grandezas parciais molares; A termodinâmica 
das misturas; Os potenciais químicos dos líquidos; As propriedades das 
soluções; Misturas de líquidos; Propriedades coligativas; A atividade do 
solvente; A atividade do soluto; As atividades das soluções regulares); 
Diagramas de fase (Fases, componentes e graus de liberdade; Definições; 
Graus de liberdade; Sistemas a dois componentes; Diagramas de pressão de 
vapor; Diagramas de temperatura-composição; Diagramas de fases líquido-
líquido; Diagramas de fases sólido-líquido); Equilíbrio químico (Reações 
químicas espontâneas; O mínimo da energia de Gibbs; A descrição de 
equilíbrio; A resposta do equilíbrio às condições do sistema; Resposta do 
equilíbrio à pressão; Resposta do equilíbrio à temperatura; Resposta do 
equilíbrio ao pH); Eletroquímica de equilíbrio; As propriedades termodinâmicas 
dos íons em solução; Funções termodinâmicas de formação; Atividade dos 
íons; Células eletroquímicas; Meias-reações e eletrodos; Tipos de pilhas; 
Potenciais padrões; Aplicações dos potenciais padrões; A série eletroquímica); 
Moléculas em movimento nos gases (Propriedades de transporte; Difusão; 
Condução térmica; Viscosidade; Efusão); Movimento molecular nos líquidos 
(Movimento molecular nos líquidos; Mobilidade dos íons; Equação de Stokes – 
Eisntein); Colisões com paredes e superfícies (Fluxo de colisão; Freqüência de 
colisão; Lei da efusão de Graham; Migração ao longo de gradientes; Primeira 
lei de Fick da difusão; Coeficiente de difusão; Condutividade térmica; 
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Escoamento newtoniano; Viscosidade); Propriedades de transporte de um gás 
perfeito (Coeficiente de difusão de um gás perfeito; Condutividade térmica de 
um gás perfeito; Viscosidade de um gás perfeito); Velocidades das reações 
químicas (Cinética química; Mecanismos de reação; Algumas técnicas 
experimentais; Velocidades das reações; Velocidades de reações e 
temperatura; Parâmetros de Arrhenius; Explicação das leis de velocidade; 
Reações elementares; Reações inimoleculares; Mecanismo de Lidemann; 
Reações bimoleculares em fase gasosa); Leis de velocidade integradas 
(Reações de primeira ordem; Meias – vida; Reações de segunda ordem; 
Reações de outras ordens); Energia de ativação e variação com a temperatura 
(Método gráfico; Teoria das colisões; Reações em soluções líquidas; Teoria do 
complexo ativado; Teoria do estado de transição; Equação de Eyring); 
Crescimento e estrutura das superfícies sólidas (Crescimento das superfícies; 
O papel dos defeitos; Deslocamentos; A medida da adsorção; Adsorção física; 
Adsorção química; Catálise; Catálise homogênea; Catálise heterogênea; 
Inibidores). 

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
MOORE, W. J., JORDAN, I., FERRERANI, M. C. Físico-química. São Paulo: 
E. Blucher, 1976. 

 
COMPLEMENTAR 

 
ATKINS, P.W. Físico-Química. v.2. 6ªed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1999. 
 
ATKINS, P.W. Físico-Química. v.3. 6ªed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1999. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Química Inorgânica II 80 horas IV 

 

EMENTA 

Química dos metais de transição. Introdução à teoria de grupo. Compostos de 
coordenação. Químicas dos compostos organometálicos. Aspectos ambientais 
e biológicos da química de complexos. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer a química dos metais de transição; Aplicar as teorias de ligação 
química aos elementos de transição; Estudar os compostos de coordenação; 
Analisar os aspectos ambientais e biológicos da química de complexo. 

 

CONTEÚDO 

Química dos Metais de Transição (Elementos dos blocos d e f; Os vários 
estados de oxidação dos elementos de transição; Configuração eletrônica dos 
metais de transição; A química dos metais de transição mais pesados; 
Espectros eletrônicos dos átomos de metais de transição; Termos 
espectrocópicos); Compostos de Coordenação (Estrutura e simetria dos 
complexos; Nomenclatura, estereoquímica e isomeria; Ligações nos 
complexos; Teoria de ligação de valência; Teoria de campo cristalino - 
estabilização de compostos com simetrias tetraédricas e octédricas-efeito 
Jahn Teller; Teoria dos orbitais moleculares; Reações dos complexos); 
Química dos Compostos Organometálicos (Carbonilos e nitrosilos metálicos e 
metalocenos; Ligações e regra do nº atômico efetivo); Aspectos Ambientais e 
Biológicos da Química de Complexos (A química bioinorgânica do ferro; 
Química bioinorgânica do cobalto; 

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

 
LEE, J. D., ARAKI, K., ROCHA, R. C. Química inorgânica não tão concisa. 
São Paulo: E. Blucher, 1999. 

 
COMPLEMENTAR 

 
BARROS, H. L. Química inorgânica: uma introdução. Minas Gerais: E. 
UFMG, 1992. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Bioquímica II 80 IV 

 

EMENTA 

Estudo da Glicólise, Ciclo do ácido cítrico, Oxidação dos ácidos graxos, 
Oxidação de aminoácidos, Fosforilação oxidativa, Fotossíntese, Biossíntese 
de  lipídios, Biossíntese de aminoácidos, Integração e regulação hormonal do 
metabolismo dos mamíferos. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar  todo  o metabolismo,  questionando  o  papel  de  cada  reação  e  
de  cada  via metabólica. Discutir sobre o que cada transformação química 
representa para o organismo. Discutir as implicações do metabolismo sob a 
saúde. Explicar as transduções de sinais pelas quais as células detectam e 
respondem a sinais como hormônios, neurotransmissores, fatores de 
crescimento e estímulos ambientais.  Mostrar como a  regulação metabólica 
ocorre no nível da estrutura das enzimas e dos complexos enzimáticos. 

 

CONTEÚDO 

Glicólise e catabolismos das hexoses (Destinos do piruvato em condições 
aeróbicas e anaeróbicas; Vias afluentes da glicólise; Regulação do 
catabolismo dos carboidratos; Via das pentoses fosfato); Ciclo do ácido cítrico 
(Produção de acetato; Reações do ciclo do ácido cítrico; Regulação do ciclo 
do ácido cítrico; Ciclo do glioxalato); Oxidação dos ácidos graxos - β - 
oxidação (Oxidação de ácidos graxos saturados e insaturados; Oxidação de 
ácidos graxos com número par e ímpar de carbono;  Obtenção, transporte e 
degradação dos ácidos graxos; Quilomícrons; Regulação da oxidação dos 
ácidos graxos; Mitocôndrias, peroxissomos e glioxissomos como sítios de 
oxidação de ácidos graxos; Formação de corpos cetônicos); Oxidação de 
aminoácidos ( Função dessa oxidação para animais e vegetais; Destino do 
grupo amino; Obtenção de aminoácidos; Transporte do grupo amino pelo 
organismo; Ciclo glicose-alanina; Conversão de amônia em uréia através do 
ciclo da uréia; Excreção da uréia; Regulação da atividade do ciclo da uréia; 
Aminoácidos essenciais e não-essenciais; Vias de degradação dos 
aminoácidos; Fenilcetonúria); Fosforilação oxidativa (Transportadores de 
elétrons; Complexos multi-enzimáticos; Gradiente de prótons e síntese de ATP 
pela ATP sintase; Regulação da fosforilação oxidativa); Fotossíntese (O 
direcionamento do fluxo de elétrons pela luz;  Fotossistema I e fotossistema II; 
Biossíntese de carboidratos; Gliconeogênese; Aminoácidos glicogênicos; 
Destinos alternativos do piruvato; Biossíntese de glicogênio, amido, sacarose 
e outros carboidratos; Regulação do metabolismo de carboidratos em 
vegetais; Ciclo de Calvin; Via do glicolato); Biossíntese de lipídios (Complexo 
ácido graxo sintase; Regulação da biossíntese de ácidos graxos; Síntese de 
eicosanóides; Biossíntese dos triacilgliceróis; Regulação Hormonal; 
Biossíntese de fosfolipídios, colesterol, esteróides e isoprenóides;  Regulação 
da Biossíntese do colesterol); Biossíntese de aminoácidos (Ciclo do nitrogênio. 
Fixação do nitrogênio; Regulação alostérica da biossíntese de aminoácidos;  
Formação do óxido nítrico; Formação das porfirinas e dos pigmentos; 
Biossíntese e degradação dos nucleotídeos); Integração e regulação hormonal 
do metabolismo dos mamíferos (Onde os hormônios são produzidos e onde 
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atuam; Regulação da massa corpórea). 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Química Analítica II 120 horas IV 

 

EMENTA 

Titrimetria  de:  Oxi-Redução,  de  Precipitação  e  de  Complexação.  
Equilíbrio  de solubilidade. Métodos  Instrumentais:  Espectrofotometria  de  
Absorção Molecular  (UV/VISÏVEL),  Espectroscopia  de  Absorção  Atômica  e  
de  Emissão  de  Chama.  Análise Qualitativa de cátions e ânions. 

 

OBJETIVOS 

Realizar  análises  quantitativas  titulométricas  e  desenvolver  cálculos  
envolvendo titulações de oxi-redução, de precipitação e de complexação. 
Desenvolver cálculos envolvendo produto de solubilidade.  Entender  teoria  da  
espectrofotometria  de  absorção molecular,  da  espectroscopia  de absorção 
atômica e de emissão de chama.  Realizar análises quantitativas usando 
métodos instrumentais. 

 

CONTEÚDO 

Titrimetria de Oxi-Redução (Fundamentos teóricos da titrimetria de oxidação-
redução;   Aplicações típicas da volumetria de oxidação-redução); 
Permanganometria (Características gerais do método; Vantagens e 
desvantagens; Meios em que a permanganometria pode ser usada; 
Determinação permanganométrica da água oxigenada); Dicromatometria 
(Características gerais do método. Vantagens e desvantagens; Determinação 
dicromatométrica do teor de ferro em uma amostra); Iodometria – Iodimetria 
(Características gerais dos métodos. Vantagens e desvantagens, em meio 
ácido, alcalino ou neutro; Determinação idométrica do teor de cloro ativo na 
água sanitária); Equilíbrios de Solubilidade (Produto de solubilidade; Produto 
de solubilidade e solubilidade; Efeito do íon comum, de eletrólitos inertes, da 
formação de complexos e do pH sobre a solubilidade; Fatores adicionais que 
afetam a solubilidade); Titrimetria de Precipitação (Titrimetria de precipitação; 
Métodos argentimétricos; Soluções padrões e indicadores de adsorção usadas 
na argentimetria; Aplicações argentimétricas típicas); Titrimetria de 
Complexação (Titrimetria de complexação; Formação do complexo metal-
EDTA; Agentes complexantes auxiliares, indicadores metalocrômicos e 
influência do pH; Titulações diretas e indiretas);   Espectrofotometria de  
Absorção Molecular nas  Regiões Visível e Ultravioleta (Lei de Lambert-Beer; 
Teoria da espectrofotometria de absorção molecular; Fatores que afetam a 
análise por espectrofometria de absorção molecular; Curva de calibração e 
esquema de instrumentos; Análise quantitativa utilizando a espectrofometria 
de absorção molecular); Espectroscopia  de  Absorção  Atômica  e  de  
Emissão  de Chama (Teoria elementar; Fatores que afetam a análise por 
espectroscopia de absorção atômica e de emissão de chama; Curva de 
calibração e esquema de instrumentos; Análise quantitativa utilizando a 
espectrofometria de absorção atômica e de emissão de chama); Análise 
Qualitativa (Pesquisa e caracterização de alguns ânions; Pesquisa e 
caracterização de alguns cátions). 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA ANO 

Métodos Físicos de Análise Orgânica 40 IV 

 

EMENTA 

Aplicações práticas das espectroscopias: ótica de absorção molecular nas 
regiões do infravermelho, do visível e do ultravioleta; de ressonância 
magnética nuclear e de massas. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer os fundamentos das principais técnicas espectroscópicas; Aplicar 
essas técnicas para a identificação espectroscópica de compostos orgânicos. 

 

CONTEÚDO 

Espectrometria no Ultravioleta (A Natureza das Excitações Eletrônicas; Origem 
da Estrutura de Bandas no UV; A Lei de Lambert – Beer; Apresentação de 
Espectros; Solventes; Cromóforos; Efeitos de Conjugação; As Regras de 
Woodward-Fisher para Dienos; Compostos Carbonílicos: Aldeídos 
Insaturados; Ácidos e Ésteres α,β-Insaturados; Compostos Aromáticos); 
Espectrometria no Infravermelho (O Processo de Absorção no Infravermelho; 
Os Modos de Vibração e Deformação; Propriedades das Ligações e Faixas de 
Absorção; O Espectro no IV; Tabelas de Correlação; Espectros de Compostos 
contendo os Principais Grupos Funcionais); Espectroscopia de Ressonância 
Magnética Nuclear (Estados de Spin Nuclear; Momento Magnético Nuclear; 
Absorção de Energia; O Mecanismo da Absorção; A Blindagem e o 
Deslocamento Químico; O Espectro de RMN de 1H; Equivalência Química: 
Integrais; Ambiente e Deslocamento Químico; A Origem do Desdobramento 
Spin – Spin; A Constante de Acoplamento; Interpretação dos Espectros de C - 
assinalamento dos picos); Espectrometria de Massas (O Espectrômetro de 
Massas; Principais Formas de Ionização; O Espectro de Massa; Determinação 
da Massa Molecular; Fórmulas Moleculares e Dados de Razão Isotópica; 
Padrões de Fragmentação). 
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Anexo I – Quadro Docente 
 

Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico 

Área 

Adriano Antunes Rodrigues Química 

Aélcio Vander dos Santos História 

Agnaldo Gonçalves Borges Júnior Física 

Aluízio Alves da Costa Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Amália Michelle Gomes Costa Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Antônio Sabino de Paula Neto Matemática 

Cláudio Marcos da Silva Português/Inglês 

Durval Bertoldo de Menezes Física 

Élio Barbieri Júnior Medicina Veterinária/Zootecnia 

Elizeu Luiz Brachtvogel Agronomia 

Geraldo Magela Freire Silva Engenharia Agrícola 

Giliard Brito de Freitas Informática 

Glauce Ribeiro de Souza Mendonça Matemática 

Itamar José Valério Júnior Pedagogia 

José Roberto Lopes Geografia 

Juliano Batista dos Santos Ciências Sociais/Filosofia 

Leonardo Alves Baião Biologia 

Mara Maria Dutra Pedagogia 

Márcia Adriana de Oliveira Português/Espanhol 

Marco Antônio Vieira Morais Gestão Ambiental 

Ney de Freitas Marinho Ciências Agrárias – Educação 

Orimar Antonio do Nascimento Biologia 

Oséias dos Santos Ciências Agrárias – Educação 

Polyana Rafaela Ramos Agronomia 

Rafael de Araújo Lira Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Roberta Cristiane Ribeiro Zootecnia 

Rodrigo Carlo Toloi  Administração 

Roselaine Martins Borges Química 

Saullo Diogo de Assis Zootecnia 

Sebastião Gomes da Silva Educação Física 

Thiago Barros Miguel Biologia 
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Anexo II – Quadro Técnico-Administrativo 
 

Técnico Administrativo Cargo 

Aldemira Ferreira da Silva Pedagogo 

Bárbara Aline Almeida Faria Assistente Social 

Bethânia Nunes Ferreira Assistente em Administração 

Cássia Patrícia Ferreira Assistente em Administração 

Cláudia Pereira de Souza Técnico em Contabilidade 

Cleverson Arantes do Carmo Técnico em Alimentos e Laticínio 

Denis Marcos Pereira Administrador 

Dhanny Fernanda Ferreira de Freitas Assistente em Administração 

Douglas Willer Ferrari Luz Vilela Técnico em Tecnologia da Informação 

Edna Lúcia Sousa Cruz Contador 

Elisângela de Castro Borges Camboim Pedagogo 

Enaldo Soares Cabral Técnico em Agropecuária 

Lúcio Flávio de Souza Costa Assistente em Administração 

Marley Nunes Vituri  Administrador 

Milton Maciel Flores Júnior Técnico em Agropecuária 

Orlando Rodrigues da Fonseca Bibliotecário Documentalista 

Paula Andréia Dias Domingues Assistente em Administração 

Paulo Aguiar de Sena Assistente de Alunos 

Paulo Cesar Laurindo da Silva Assistente de Alunos 

Renato Luiz da Silva Costa Assistente em Administração 

Robes Alves da Silva Técnico em Laboratório – Química 

Telma da Silva Aguiar Jornalista 
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Anexo III – Estrutura Física 

A infra-estrutura esta em fase de finalização de obras e aquisição de equipamentos e 

contará com os seguintes ambientes e quantitativos devidamente mobiliados: 

AMBIENTE OBJETIVO QUANTI
DADE 

Salas de Aula Ministrar aulas teóricas e oficinas didáticas compatíveis 14 

Sala de 
Multimeios 

Ministrar aluas assistidas por multimeios 
01 

Lab. de Solos Realizar aulas práticas/pesquisas de análise de solos 01 

Lab. de 
Bromatologia 

Realizar aulas práticas/pesquisas de análise de alimentos 
e pastagens 

01 

Lab. de Física Realizar aulas práticas/pesquisas de física 01 

Lab. de Química Realizar aulas práticas/pesquisas de Química 01 

Lab. de Biologia Realizar aulas práticas/pesquisas de Biologia 01 

Lab. de 
Microbiologia 

Realizar aulas práticas/pesquisas de Microbiologia 
01 

Lab. de 
Informática 

Realizar aulas práticas de informática e pesquisas via Web 
02 

Biblioteca Realizar consulta ao acervo e pesquisas via Web 01 

Alojamento 
Masculino 

Acomodar discentes do sexo masculino 
04 

Alojamento 
Feminino 

Acomodar discentes do sexo feminino 
01 

Restaurante Fornecer refeições aos discentes, docente e demais 
servidores 

01 

Planta Didática – 
Frigorífico 

Realizar aulas práticas/pesquisas 
01 

Planta Didática – 
Avicultura de 
Corte 

Realizar aulas práticas/pesquisas 
01 

Planta Didática – 
Avicultura de 
Postura 

Realizar aulas práticas/pesquisas 
01 

Planta Didática –
Suinocultura 

Realizar aulas práticas/pesquisas 
01 

Planta Didática – 
Pastagem 

Realizar aulas práticas/pesquisas 
01 

Planta Didática – 
Horticultura  

Realizar aulas práticas/pesquisas 
01 

Planta Didática – 
Cultivos Diversos 

Realizar aulas práticas/pesquisas 
01 

Almoxarifado Estoque e distribuição de suprimentos 01 

Bloco de 
Administração do 

Desenvolver atividades administrativas e acomodar os 
órgãos da administração 

01 
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Campus 

Deptº  de Ensino Acomodar a pessoal de chefia e coordenação 03 

Registro Escolar Gerenciar a documentação escolar 01 

 
O total de área construída é de 6.127,41 m2 (seis mil cento e vinte e sete vírgula quarenta e 
um metros quadrados) 
 

Administração 480,60m² 

Biblioteca 480,60m² 

Restaurante 628,06m² 

Alojamento Masculino 681,80m² 

Alojamento Feminino 377,72m² 

Sala de aula/ Laboratórios 2.116,45m² 

UEP (3 X 122,01) 366,03m² 

Avicultura Postura 100,00m² 

Avicultura de Corte 120,00m² 

Matadouro/Frigorífico 242,62m² 

Almoxarifado 160,00m² 

Suinocultura 373,45m² 

TOTAL 6.127,41m² 
 
O setor de pastagens, horticultura, e culturas diversas não necessitam de obras civis, por 
esta razão na não são apresentadas no quadro anterior. 
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Anexo V – Resolução CNE/CES 08, 11/03/2002 


