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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Decanato Acadêmico 

 
Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia  

Curso: 
Licenciatura em Química 

Núcleo Temático: 
Química Básica, Matemática e Física  

Disciplina:  
Química Analítica Quantitativa II 

Código da Disciplina:  
ENEC00163 

Professor:  
Maria Encarnación Vázquez Suárez Iha 

DRT: 
111793-5 

Etapa: 
5ª 

Carga horária:  
68h/a  
51 h                 

(X) Teórica 
(X) Prática 

Semestre Letivo: 
1° Semestre 2015 

Ementa:          

Conceitos de equilíbrios químicos envolvidos na quantificação de espécies químicas inorgânicas. 

Seletividade, sensibilidade e especificidade de reações químicas. Etapas necessárias à quantificação 

de espécies químicas (histórico da amostra e escolha de métodos; amostragem; abertura de amostras; 

algumas técnicas de separação e eliminação de interferentes; quantificação; interpretação de 

resultados; relatórios). Métodos clássicos volumétricos envolvendo reações ácido-base, redox e de 

complexação. 

Objetivos:   

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Conhecer os conceitos 

fundamentais da análise 

quantitativa, sob o ponto de vista 

teórico e prático. Desenvolver o 

raciocínio e aplicar metodologias 

utilizadas nas diversas áreas da 

química.  

 

Definir, discutir, escolher, 

reconhecer, planejar e/ou 

desenvolver métodos básicos 

de análise quantitativa, bem 

como conhecer os conceitos 

envolvidos nesses 

métodos.Coletar dados 

experimentais e efetuar, a partir 

destes, cálculos e gráficos. 

 

Interessar-se em resolver 

problemas comuns ao trabalho 

em laboratórios de análise 

quantitativa. Agir de forma 

colaborativa na realização de 

trabalhos em equipe. Trabalhar 

no laboratório respeitando as 

regras de segurança e 

utilizando EPI's adequados. 
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Conteúdo Programático: 

Teoria: 

       Conceitos de equilíbrios químicos envolvidos na quantificação de espécies químicas inorgânicas. 

Seletividade, sensibilidade e especificidade de reações químicas. Etapas necessárias à quantificação 

de espécies químicas (histórico da amostra e escolha de métodos; amostragem; abertura de amostras; 

algumas técnicas de separação e eliminação de interferentes; quantificação; interpretação de 

resultados; relatórios). Métodos clássicos volumétricos envolvendo reações ácido-base, redox e de 

complexação. 

Laboratório: 

1. Padronização de solução de NaOH.  2. Determinação da acidez de vinagre comercial.  3.  
Preparação de solução de HCl e padronização com Na2CO3.  4.   Determinação de amônia em tintura 
de cabelo.  5.  Determinação de Mg e Ca em casca de ovo.  6.  Padronização da solução de Na2S2O3.  
7.  Determinação de íons Cu(II) no latão.   

 

Metodologia:    
 
Aulas expositivas teóricas em sala de aula, aulas práticas de laboratório e resolução de problemas. 
 

 
Critério de Avaliação: 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 
Obs. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe 
a Média das Avaliações Intermediárias. 
  
 
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina. 

http://www.mackenzie.br/
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Bibliografia Básica 
BACCAN, N. Química analítica quantitativa elementar. 3.ed. rev. ampl. e reestruturada São Paulo: 
Edgard Blücher, 2011. 
HARRIS, D.C. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 
2003. 
VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 
2011. 

Bibliografia Complementar: 
CHRISTIAN, G.D. Analytical chemistry. 6th ed. New York John Wiley & Sons (Asia),2004. 828 p. 
CROMPTON, T.R.; Determination of anions: a guide for the analytica. Berlin: Springer,1996. 
KELLNER, R.A. Analytical Chemistry. New York, John Wiley & Sons, 1998. 
LEITE, F. Validação em análise química. 4.ed. São Paulo, 2002. 
SKOOG, D.A. Analytical chemistry: an introduction. 7th ed. Fort worth: Harcourt College 

Publishers, 2000. 
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Unidade Universitária  
Escola de Engenharia  

Curso:  
Licenciatura em Química 

Núcleo Temático:  
Química Teórica e Experimental  

Disciplina:  
Análise Instrumental I 

Código da Disciplina: 
ENEC00131 

Professor:  
Maria Encarnación Vázquez Suárez Iha 

DRT: 
111793-5 

Etapa:  
5ª 

Carga horária:  
68h/a  
51h 

(X) Teóricas 
(X) Práticas 

Semestre letivo:  
1o Semestre 2015 

Ementa: 
Introdução aos Métodos Instrumentais de Análise, Espectrofotometria de Absorção Molecular, 

Espectrofotometria de Absorção Atômica, Fotometria de Chama, Fluorimetria e Análise por Injeção 

em Fluxo combinada com detecção espectrofotométrica. 

Objetivos: 
- Contribuir para a compreensão do conhecimento dos aspectos teóricos e práticos das técnicas 

espectroscópicas de análise. 

- Capacitar o aluno para a escolha adequada da técnica espectroscópica visando à resolução de um 

problema analítico.  

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

- Aprender os fundamentos 

teóricos e práticos das técnicas 

espectroscópicas de absorção, 

emissão molecular e atômica e 

de análise de soluções em fluxo. 

 

- Explorar as potencialidades 

destas técnicas para 

identificação e quantificação de 

espécies químicas. 

- Conhecer o funcionamento 

dos espectrofotômetros de 

absorção molecular e atômica, 

fotômetro de chama e 

espectrofluorímetros. 

 

- Identificar a técnica analítica 

mais adequada na resolução de 

um problema prático. 
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Conteúdo Programático: 

TEORIA 

1. ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR 

Absorção das radiações eletromagnéticas pelas soluções; cores complementares; relação entre 

absorção e concentração: Lei de Lambert-Beer; uso de soluções de referência; espectros de 

absorção; esquema fundamental dos fotômetros e espectrofotômetros; critérios para seleção do 

comprimento de onda de trabalho a partir do conhecimento do espectro de absorção; desvios da Lei 

de Lambert-Beer; erros na fotometria; titulações espectrofotométricas e aplicações práticas. 

 

2. ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

Princípio da técnica; procedimentos de atomização; espectrofotômetros de feixe simples e feixe 

duplo: vantagens e desvantagens de cada configuração; interferências químicas, físicas e 

espectrais; métodos de correção de interferências; métodos de quantificação; aplicações práticas. 

 

3. FOTOMETRIA DE CHAMA 

Fundamentos da técnica; estrutura da chama; fenômeno de absorção e emissão de radiação em 

chama; interferências químicas e espectrais; métodos de quantificação; aplicações práticas. 

 

4. FLUOROMETRIA 

Fundamentos da técnica; fenômenos de excitação e de emissão; relação entre a intensidade de 

fluorescência e concentração; filtros primários e secundários; instrumentação analítica básica; análise 

quantitativa; aplicações práticas.  

 

5. ANÁLISE POR INJEÇÃO EM FLUXO 

Fundamentos; configuração de linha única e de fluxos confluentes; parâmetros instrumentais que 

influenciam o sinal analítico; dispersão da solução amostra em fluxo; principais detectores 

empregados; métodos de automação de análise de soluções em fluxo; aplicações práticas. 

 

AULAS PRÁTICAS - LABORATÓRIO 

- Familiarização com a instrumentação espectrofotométrica. 

- Determinação espetrofotométrica de KMnO4. 

- Determinação espetrofotométrica Co(II) e Cr(III) em mistura. 

- Familiarização com o espectrofotômetro de absorção atômica. 

- Análise de cobre em bebidas por espectrofotométria de absorção atômica.  

- Familiarização com a instrumentação empregada em fotometria de chama. 

- Determinação de sódio e potássio em bebidas isotônicas 

- Familiarização com a instrumentação fluorimétrica. 

- Determinação de quinino em bebidas refrigerantes. 

- Familiarização com as técnicas de análise em fluxo contínuo e análise por injeção em fluxo. 

- Análise de Fe (III) em água de abastecimento utilizando análise por injeção em fluxo (FIA) com 

detecção espectrofotométrica. 

Metodologia: 

http://www.mackenzie.br/
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A metodologia de ensino está fundamentada em aulas expositivas, aulas práticas de laboratório, 

relatórios, seminários e discussão em grupos sobre os fundamentos e aplicações das técnicas 

analíticas empregadas. 

 

Critério de Avaliação:  

Os instrumentos de avaliação compreendem uma prova escrita (P1), duas provas práticas de 

laboratório (PL1 e PL2), relatórios sobre os experimentos realizados (Re) e a prova de avaliação 

intermediária escrita (PAIE). 

O aproveitamento semestral será calculado pela soma das médias ponderadas, que irão compor a 

média intermediária (MI), conforme a expressão:  

MI = (P1 x 0,6 + (PL1 + PL2 + Re)/N x 0,4)) x 0,4 + PAIE x 0,6. 

Primeira possibilidade: 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina. MF = MI 
 
Obs. O aluno poderá efetuar uma prova substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Segunda possibilidade: 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da prova de avaliação final 
escrita (PAFE).  
 
MF = (MI + PAFE) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina. 
 

Bibliografia Básica: 

BASSETT, J., DENNEY, R.C., BARNES, J. D., THOMAS, M., Vogel, Análise Química Quantitativa, 

Editora Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 2002. 

HARRIS, D.C., Análise Química Quantitativa, LTC, Rio de Janeiro, 6a edição, 2005. 

SKOOG, D. A., HOLLER, F. J., NIEMAN, T. A., Princípios de Análise Instrumental, 5ª ed., Bookman: 

São Paulo, 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

CHRISTIAN, G.D., Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, Nova York, 1994. 

CIENFUEGOS, F., VAITSMAN, D. Análise Instrumental, Editora Interciência, Rio de Janeiro, 2000. 

EWING, G. W. Métodos Instrumentais de Análise Química, Vol I., Ed. Edgard Blucher Ltda, São 

Paulo, 1996. 

SKOOG, D.A., LEARY, J.J., Principles of Instrumental Analysis, 4ª edição, Saunders College 

Publishing, Filadélfia, 1992. 

SKOOG, D.A., WEST, D.M., HOLLER, F.J., Analytical Chemistry, An introduction, 4ª edição, 

Saunders College Publishing, Filadélfia, 1994. 
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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia 

Curso:  
Licenciatura em Química  

Núcleo Temático: 
Química Teórica e Experimental 

Disciplina: 
Química Orgânica Experimental I 

Código da Disciplina: 
ENEC00052 

Professores:  

Paulete Romoff 

DRT: 
106803-9 

Etapa:  
5ª 

Carga horária:  
68h/a  
51h 

(    ) Teórica 
( X ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre 2015 

Ementa: 

Fundamentação e experimentação das técnicas de cromatografia, extração, destilação e 

recristalização de substâncias orgânicas. 

Objetivos:  

Elaborar e executar as técnicas básicas experimentais de Química Orgânica através de práticas 

envolvendo a purificação e análise de substâncias orgânicas. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer as principais 

técnicas utilizadas em 

laboratório de Química 

Orgânica. 

Elaborar e executar os 

procedimentos de extração, 

separação e purificação de 

substâncias orgânicas. 

Perceber e ponderar sobre as 

propriedades de substâncias 

orgânicas a fim de aplicá-las em 

procedimentos experimentais. 

Conteúdo Programático 

Técnicas de extração, separação, purificação e caracterização de substâncias orgânicas: 

1- Análise de substâncias por cromatografia em camada delgada, em colunas de alta 

eficiência e por cromatografia gasosa; purificação de produtos por cromatografia em 

coluna; 

2- Extração com solventes visando a pré-purificação das substâncias; 

3- Purificação de substâncias sólidas: Cristalização e Recristalização; 

4- Extração quimicamente ativa; 

5- Determinação do grau de pureza através do ponto de fusão; 

6- Destilação simples e destilação por arraste à vapor. 

Metodologia: 

As aulas de laboratório têm ampla participação dos alunos e docentes. Ao final de cada grupo de 

experimentos são realizados colóquios de discussão das práticas com a participação dos 

discentes. 

http://www.mackenzie.br/
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Critério de Avaliação:  
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 
Obs. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
  
 
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.     
 

Bibliografia Básica: 
BECKER, H. G. O., BERGER, W., DOMSCHKE, G., FANGHÄNEL, E., FAUST, J., FISCHER, M., 

et. al. Química Orgânica Experimental, 2ª. Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 

COLLINS, C. H., BRAGA, G. L., BONATO, P. S. Introdução a métodos cromatográficos. Ed. da 

UNICAMP, 1997. 

PAVIA, D. L., LAMPMAN, G. M., KRIZ, G. S., ENGEL, R. G. Química Orgânica Experimental – 

Técnica de escala pequena. 2ª Ed. Bookman, 2009. 

Bibliografia Complementar: 
DIAS, A. G., COSTA, M. A., GUIMARÃES, P. I. C. Guia Prático de Química Orgânica. Volume I – 

Técnicas e Procedimentos: Aprendendo a Fazer. 1ª edição, Editora Interciência, Rio de Janeiro, 

2004. 

HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS, 74th Ed., CRC Press, 1997-1998. 

NETO, C. C., Análise Orgânica – Métodos e Procedimentos para a caracterização de 

Organoquímicos. Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vols. 1 e 2, (2004). 

The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals and Drugs, Merck & Co., Inc., 12th Ed., 1996. 

WILLIAMSON, K. L. Macroscale and Microscale Organic Experiments, 3. Ed. New York: Houghton 

Mifflin Company, 1999. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: 
Licenciatura em Química 

Núcleo Temático: 
Químico Pedagógico 

Disciplina: 
Escola e Currículo  

Código da Disciplina: 
 

Professor(es): 

Ana Paula Ferreira da Silva 

DRT: 
113882-4 

Etapa: 
5ª 

Carga horária: 
68h/a  

51h 

(X) Teórica 
(   ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: 

Estudo das relações entre concepções de educação e de currículo, em diferentes tempos históricos, 

demarcando seus determinantes econômicos, políticos-ideológicos e culturais. 

Análise da escola básica contemporânea, marcada pela diversidade humana e pelo multiculturalismo, e 

das interfaces entre currículo, conhecimento socialmente construído e relações de poder presentes no 

processo de seleção e construção do conhecimento escolar. Apresentação de diferentes possibilidades 

de organização do conhecimento escolar e análise de documentos legais referentes às normas e 

orientações curriculares nacionais e estadual/SP para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Conhecer e analisar diferentes 
concepções de currículo, à luz de 
seus pressupostos ideológicos, 
políticos e culturais, refletindo 
sobre suas possíveis relações 
com a prática docente. 

Conhecer e analisar as 
tendências contemporâneas no 
campo do currículo, enfatizando 
seus fundamentos e decorrentes 
implicações na organização do 
conhecimento na escola.  

Conhecer e analisar as normas e 
orientações curriculares nacionais 
integrantes das políticas públicas 
para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio 

Elaborar sínteses dos 
conteúdos, organizando-os e 
sistematizando-os. 

Discutir sobre concepções e 
práticas curriculares. 

Sensibilizar-se em relação ao 
objeto de conhecimento da 
disciplina. 

Conscientizar-se da importância 
de participação dos profissionais 
da educação na elaboração de 
currículos mais democráticos. 

Ter iniciativas e autonomia na 
realização das atividades 
individuais e coletivas. 
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Conteúdo Programático: 

1. Concepções e Debates Contemporâneos 

1.1 Os estudos de currículo: teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. 

1.2 Conhecimento escolar: o papel da cultura no currículo. 

1.3 Currículo, cultura e diversidade humana. 

2.  Organização do Conhecimento e do Trabalho Escolar 

2.1  Organização disciplinar do currículo e os diferentes níveis de integração entre as   disciplinas.  

2.2 O currículo integrado. 

2.3 Organização curricular seriada e por ciclos de formação. 

3. Currículo nos Documentos Oficiais 

3.1. Normas e orientações federais: Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental e 
Ensino Médio; Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos e para 
o Ensino Médio. 

3.2. Expectativas de aprendizagem como eixo da organização curricular na educação básica. 

Metodologia: 

Aulas dialogadas e expositivas, com apoio da bibliografia básica indicada, com atividades individuais 
e em grupo, como seguem:   

 Problematizar os conteúdos/temas; 

 Levar em conta as contribuições dos alunos; 

 Provocar, desafiar, vincular e sensibilizar o aluno em relação ao objeto do conhecimento. Isso 
será feito por meio de ações como: estudo de texto, vídeos, pesquisa, estudo individual, debates, 
grupos de trabalhos, exercícios, nos quais se explicitam as relações que permitem identificar, 
pela análise, como o objeto de conhecimento se constitui. 

 Sintetizar, organizar e sistematizar os conteúdos.  
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Critério de Avaliação:  
 

O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 
Obs. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe 
a Média das Avaliações Intermediárias. 
  
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.     
 

Bibliografia Básica: 
BOUTINET, Jean Pierre. Antropologia do Projeto. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
LÜCK, Heloísa. Metodologia de Projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 2ª 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
ZANON, L.B.; MALDANER, O.A. Fundamentos e propostas de ensino de química para a educação 
básica no Brasil. Ijuí: Unijuí, 2007. 

Bibliografia Complementar: 
BEZERRA, V.S., et al., A pedagogia de Projetos no Ensino de Química - O Caminho das 
Águas na Região Metropolitana do Recife: dos Mananciais ao Reaproveitamento dos 
Esgotos. Química Nova na Escola, n. 29, agosto, 2008. 
CHASSOT, A. A Ciências através dos te  
JÚNIOR, W. E. F., Uma Abordagem Problematizadora para o Ensino de 
Interdisciplinaridade Intermolecular e Conceitos Afins. Química Nova na Escola, n. 29, agosto, 2008. 
MOURA, D.G.; BARBOSA, E. F. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de projetos 
educacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA. A química perto de você: experimentos de baixo custo para 
a sala de aula do ensino fundamental e médio. / Organizador: 
Sociedade Brasileira de Química. – São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. 
Disponível em http://www.quimica2011.org.br/arquivos/Experimentos_AIQ_jan2011.pdf. 
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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia  

Curso:  
Licenciatura em Química 

Núcleo Temático:  
Dimensão Pedagógica  

Disciplina:  
Projetos de Ensino em Química 

Código da Disciplina: 
ENEX01388 

Professora: 
Maura Vincenza Rossi 

DRT:  
113168-8 

Etapa:  
5ª  

Carga horária:  
68h/a  
51h 

(X) Teóricas   
(   ) Práticas 

Semestre Letivo: 
1ºsemestre 2015 

Ementa 
Conteúdos básicos previamente apresentados nas disciplinas de Físico-Química e Química Orgânica de 
modo articulado com suas didáticas específicas a serem ensinadas no nível médio. O aluno deverá 
desenvolver nova didática e ferramentas que estimulem o aprendizado tanto em aulas teóricas como 
experimentais, de tal maneira que facilitem a aquisição de novos conhecimentos na área. 
 

Objetivos:  
A disciplina visa fornecer conceitos básicos para que o aluno possa planejar e elaborar um projeto 
educacional com alternativas motivadoras para o ensino de Química. 
 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Compreender conceitos básicos 
para o planejamento, gestão, 
acompanhamento e avaliação de 
projetos educacionais. 
 
Conhecer e analisar criticamente 
os princípios dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Ensino 
médio (PCNEM) e as 
Orientações Curriculares para o 
ensino médio visando à 
elaboração e planejamento de 
projetos educacionais para o 
ensino de Química. 

Elaborar projetos educacionais 
que contemplem as orientações 
curriculares estaduais e 
nacionais na área de Química e 
que favoreçam a aprendizagem 
significativa dos estudantes do 
ensino médio. 
 
Definir problemas ou situações 
geradoras do projeto. 
 
Definir e justificar os objetivos e 
os resultados a serem 
alcançados com o projeto. 
 
Estabelecer os meios e os 
recursos a serem utilizados no 
desenvolvimento do projeto. 
 
Planejar e elaborar instrumentos 
diversos de obtenção de dados 
referentes ao desenvolvimento 
do projeto. 

Interessar-se na elaboração e 
planejamento do projeto 
educacional fornecendo 
alternativas motivadoras para o 
ensino de Química.  
 
Respeitar e ser consciente do 
trabalho em grupo necessário ao 
planejamento e elaboração de 
projetos educacionais 
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Conteúdo Programático: 
 
1. Princípios dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCNEM) 
2. Princípios das Orientações Curriculares para o ensino médio (Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias) 
3. Trabalho com projetos: significado e pressupostos 
4. Tipologia de projetos 
5. Planejamento de projeto orientado pelo escopo 
6. Estabelecendo o Escopo de um projeto 
7. Elaborando o plano de ação do projeto. 

 

Metodologia: 
A metodologia de ensino está fundamentada em aulas expositivas, leitura, análise e discussão de 
textos e trabalho em grupo na elaboração e planejamento do projeto educacional 
 

Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 
Obs. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe 
a Média das Avaliações Intermediárias. 
  
 
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 

MF = (MI + PAF) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.     
 

Bibliografia Básica: 
BOUTINET, Jean Pierre. Antropologia do Projeto. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
LÜCK, Heloísa. Metodologia de Projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 2ª ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2003. 
ZANON, L.B.; MALDANER, O.A. Fundamentos e propostas de ensino de química para a educação 
básica no Brasil. Ijuí: Unijuí, 2007. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
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BEZERRA, V.S., et al., A pedagogia de Projetos no Ensino de Química - O Caminho das Águas na 
Região Metropolitana do Recife: dos Mananciais ao Reaproveitamento dos Esgotos. Química Nova na 
Escola, n. 29, agosto, 2008. 

CHASSOT, A.  A Ciências através dos tempos. 2ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
JÚNIOR, W. E. F., Uma Abordagem Problematizadora para o Ensino de Interdisciplinaridade 
Intermolecular e Conceitos Afins. Química Nova na Escola, n. 29, agosto, 2008. 
MOURA, D.G.; BARBOSA, E. F. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de projetos 
educacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA. A química perto de você: experimentos de baixo custo para 
a sala de aula do ensino fundamental e médio. / Organizador: Sociedade Brasileira de Química. – São 
Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. Disponível em 
http://www.quimica2011.org.br/arquivos/Experimentos_AIQ_jan2011.pdf. 
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Unidade Universitária:  

Escola de Engenharia 

Curso: 

Licenciatura em Química 

Núcleo Temático:  

Dimensão Pedagógica 

Disciplina: 

Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Química 

Código da Disciplina: 

ENEX00821 

Professor:  

Marcos Antônio Fázio 

DRT: 

1127314 

Etapa: 

5ª 

Carga horária: 

34h/a  

25,5h 

(X) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: 

1º Semestre de 2015 

Ementa: Educação mediada por novas tecnologias da informação e comunicação. Pesquisas em 
ensino de química: materiais, metodologias e estratégias. Ambientes virtuais de ensino-aprendizagem: 
sistema de gerenciamento de cursos; Objetos de aprendizagem; criação de materiais didáticos digitais. 
Elaboração, desenvolvimento, implementação e avaliação de atividades de ensino-aprendizagem on-
line. 

Objetivos: O objetivo básico do curso é proporcionar aos alunos uma visão global da importância da 
utilização de recursos digitais e novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem de química. 

Conceitos 
Procedimentos e Habilidades 

Atitudes e Valores 

Conhecer os principais conceitos 

teóricos e práticos relacionados 

com as tecnologias atuais 

voltadas à informação e 

comunicação, e software 

voltados ao ensino de química. 

Analisar tais tecnologias sobre as 

inúmeras possibilidades de 

aplicação no desenvolvimento 

didático do processo de ensino-

aprendizagem na área de 

Química. 

Aplicar os conceitos associados 

às tecnologias que envolvem a 

geração, transferência, recepção 

e manutenção da informação 

para atividades de simulação e 

planejamento de sistemas mais 

eficientes dentro da área 

pedagógica. Utilizar os 

fundamentos relacionados à 

divulgação e principalmente aos 

processos de comunicação das 

informações para que de forma 

adequada atendam as exigências 

de qualidade do ensino. 

Estudos das principais atividades 

exercidas no manuseio das 

tecnologias de informação e 

comunicação, as quais se não 

realizadas sob controle podem 

provocar impactos negativos 

para a sociedade; Ser consciente 

do uso adequado, de certas 

tecnologias, no sentido da 

valorização do ensino. 

Conteúdo Programático 

1) Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a estrutura e funcionamento de um 

sistema informático, aquisição e/ou remodelação de material informático, conceitos básicos 

envolvendo computadores e a informática. 
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2) Aplicações das TIC no mundo atual, importância da integração das funções de hardware, software 

e telecomunicações para permitirem a automação e comunicação dos processos de negócios, 

da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem. 

 

3) Análises sintética das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) – os computadores 

pessoais com suas câmeras de vídeo e foto, gravadores, memórias, a telefonia móvel, a 

televisão, o correio eletrônico e a internet. 

 

4) A Sociedade da Informação e as tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons, 

a fotografia, o vídeo, o cinema, o som, a televisão, e o rádio digitais, bem como as tecnologias 

de acesso remoto tipo sem fio. 

 

5) As TIC e a produção, armazenamento, transmissão, acesso e uso das informações numa Sociedade 

da Informação e, principalmente, a segurança e os critérios de disseminação das informações 

levando em conta interesses nacionais e padrões éticos. 

 

6) Análises das vantagens e desvantagens das TIC no mundo atual e em particular no ensino, a 

interatividade entre as pessoas, a comunicação social, a portabilidade, mas também o custo 

elevado, o isolamento familiar e o uso irracional, a invasão de privacidade. 

 

7) Aplicações das TIC no campo do ensino da Química visando a geração de informação, o 

armazenamento, a divulgação e a comunicação entre setores de pesquisa, o desenvolvimento, 

e o processo didático do ensino presencial e à distância. 

 
Metodologia: 
 

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas, contando com o auxílio de 
recursos digitais, estudos dirigidos, leitura e discussão de textos relativos à bibliografia indicada.  

Critério de Avaliação:  
 

O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
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MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 
Obs. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
  
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.     
 

Bibliografia Básica 

 

GUIA MODDLE. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Disponível em 

http://ead.mackenzie.br/mackenzievirtual, 2012. 

KENSKI, V.M., Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância, Campinas: Papirus, 2ª 

ed., 2003. 

MORAN, J. M., MASSETO, M.T. e BEHRENS, M.A., Novas Tecnologias e Mediação 

Pedagógica, Campinas: Papirus, 7ª ed., 2000. 

Bibliografia Complementar 
 
CANTALICE, W. Manual do Usuário. 5 em 1 - Windows - Word - Powerpoint - Excel – Internet. Brasport, 

2007. COX, J. PREPPERNAU, J. Microsoft Office Word 2007 - Passo a Passo. São Paulo: Artmed, 

2007. 

FRYE, C. Microsoft Office Excel 2007 - Passo a Passo. São Paulo: Bookman, 2006. 

MORAES, U.C. Tecnologia Educacional e Aprendizagem: O uso dos recursos digitais. 

São Paulo: Livropronto,2007. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Apresentação de 

trabalhos acadêmicos: guia para alunos da UPM. 4.ed. São Paulo: Ed. Mackenzie, 2006. 
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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia 

Curso:  
Licenciatura em Química 

Núcleo Temático  
Dimensão Pedagógica  

Disciplina: 
Oficinas de Práticas como Componente Curricular em 
Química III 

Código da Disciplina  
 ENEX00516 

Professor (es): 
Márcia Guekezian 

DRT: 
108484.6 
 

Etapa: 
5ª 

Carga horária:  
17h/a  
12,75h 

(X) Teóricas   
(X) Práticas 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa 
Reflexões sobre diversos ambientes sociais de aprendizagem de Química. 
Estabelecimento de articulação entre teorias e práticas, por meio da análise de ambientes não 
formais de educação e do planejamento de roteiros de visitação em museus, com o enfoque na 
Química. 

Objetivo: 

Conceitos  Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

 Interpretar os 
fundamentos 
epistemológicos, 
políticos e metodológicos 
referentes à prática 
docente, analisando os a 
partir das observações 
do cotidiano escolar, 
através da realização dos 
estágios. 

 Elaborar um Plano de Ensino de 
Química Geral e Inorgânica para o 
Ensino Médio. 

 Confeccionar materiais didáticos 
que possam auxiliar no ensino dos 
conteúdos.  

 Analisar criticamente uma obra 
didática de Química. 

 Simular a apresentação de uma 
aula teórica e de uma aula prática 
de modo a transpor essa 
apresentação para a situação real 
de ensino-aprendizagem. 

 Interessar-se pelas diferentes 
abordagens do processo de 
ensino aprendizagem, de modo a 
permitir a reflexão de novas 
propostas. 

 Agir de forma colaborativa na 
realização de trabalhos em 
equipe. 

 Realizar estágios comportando-
se de acordo com as normas 
acadêmicas. 

Conteúdo Programático: 
1. Reflexões sobre a fragmentação de conteúdos e a ausência de sua contextualização no ensino 
de Química. 
1.1 Discussões dos objetivos, metodologia e critério de avaliação. 
1.2 Critérios para a seleção e organização dos conteúdos 
1.3 Escolhas da bibliografia adequada. 
2. Estabelecimento de articulação entre teorias e práticas, por meio de temas integradores da área 
de Exatas. 
2.1 Concepções sobre avaliação. 
2.2 Instrumentos de Avaliação. 
2.3 Formas de Avaliação: Diagnóstica, Formativa, Somativa. 
3. Elaboração de materiais e atividades didáticas relacionadas a essa temática. 
3.1 Desenvolvimentos de materiais, leis e teorias envolvidos na experimentação. 
3.2 Discussão e interpretação de resultados obtidos. 
3.4 Propostas de atividades experimentais não vinculadas a um laboratório de Química. 
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Metodologia: 
A metodologia que atende aos objetivos da disciplina contempla: 
- Exposição dialogada; 
- Leitura e discussão de textos pertinentes a diferentes abordagens no Ensino de Química; 
- Análise de obras didáticas de Química; 
- Treinamento das habilidades de ensino em aulas teóricas e práticas de Química. 

Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 
Obs. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
  
 
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica 

BOUTINET, Jean Pierre. Antropologia do Projeto. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

LÜCK, Heloísa. Metodologia de Projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 2ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

ZANON, L.B.; MALDANER, O.A. Fundamentos e propostas de ensino de química para a 
educação básica no Brasil. Ijuí: Unijuí, 2007. 

Bibliografia Complementar 

BEZERRA, V.S., et al., A pedagogia de Projetos no Ensino de Química - O Caminho das Águas 

na Região Metropolitana do Recife: dos Mananciais ao Reaproveitamento dos Esgotos. Química 

Nova na Escola, n. 29, agosto, 2008. 

CHASSOT, A.  A Ciências através dos tempos. 2ed. São Paulo: Moderna, 2004. 

JÚNIOR, W. E. F., Uma Abordagem Problematizadora para o Ensino de Interdisciplinaridade 

Intermolecular e Conceitos Afins. Química Nova na Escola, n. 29, agosto, 2008. 

MOURA, D.G.; BARBOSA, E.F. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de projetos 

educacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.  

SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA. A química perto de você: experimentos de baixo custo 
para a sala de aula do ensino fundamental e médio/Organizador: Sociedade Brasileira de 
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Química. – São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. Disponível em 
http://www.quimica2011.org.br/arquivos/Experimentos_AIQ_jan2011.pdf. 
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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia 

Curso:  
Licenciatura em Química 

Núcleo Temático:  
Dimensão Pedagógica  

Disciplina:  
Trabalho de Conclusão de Curso I 

Código da Disciplina  
ORTC03068 

Professor(es): 
Márcia Guekezian 

DRT:  
108484.6 

Etapa:  
6ª 

Carga horária: 
 25,5h 

( X ) Teóricas   
( X ) Práticas 

Semestre Letivo: 
1° Semestre de 2015 

Ementa 
  Normas científicas e técnicas de redação científica. Normas para apresentação oral de trabalhos 
científicos. Realização de pesquisa bibliográfica do referencial teórico e elaboração da redação final 
do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Objetivos: 
– Proporcionar ao estudante a oportunidade de apresentar, em ato público e perante Banca 
Examinadora, os resultados de sua pesquisa na forma de Monografia, bem como contribuir para 
o desenvolvimento de seus conhecimentos na Área da Química, ou correlatas. 
 - Esclarecer e orientar sobre a estrutura do trabalho de TGI-2 e sobre todos os elementos 
constantes do Regulamento do TGI, sejam normativos ou de conteúdo. 

Fatos e Conceitos  Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Complementar o trabalho 
que está desenvolvendo 
junto ao seu Professor-
Orientador e contribuir para 
a elaboração e redação do 
projeto. 

Elaborar o texto final da 
Monografia para 
apresentação em data 
definida pela 
Coordenação de TGI do 
Centro de Ciência e 
Humanidades. 

Realizar a defesa do trabalho de 
Monografia perante Banca 
Examinadora. 

Conteúdo Programático: 
 
1. Acompanhamento da elaboração do texto final da Monografia; 
2. Recebimento da composição das Bancas Examinadoras; 
3. Marcação das datas das apresentações dos trabalhos monográficos; 
4. Acompanhamento do período destinado à apresentação oral das Monografias; 
5. Recebimento da Monografia em sua versão final, tanto impressa e encadernada em capa dura, 
quanto a da versão eletrônica gravada em CD-ROM e em formato PDF; 
6. Envio das versões finais das Monografias aprovadas à Biblioteca para serem divulgadas. 

Metodologia: 
 
O estudante deverá entregar ao Professor de TGI-3, na data que lhe foi determinada, três 
exemplares de sua Monografia, devidamente corrigida pelo Professor Orientador. Em seguida, na 
data que lhe será previamente marcada, deverá realizar a apresentação oral de seu trabalho 
perante Banca Examinadora constituída por três Membros: Professor-Orientador, como 
Presidente, e de dois Professores convidados, pertencentes ao corpo docente da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie ou de instituições congêneres. O estudante terá 20 minutos para a 
apresentação oral de sua Monografia e cada Professor convidado terá 30 minutos para as 
arguições que julgar pertinente. 
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Critério de Avaliação: 
A média intermediária (MI) será obtida a partir das notas parciais da banca examinadora 
O aluno para ser aprovado deverá obter MI ≥ 7,5 e frequência ≥75%. 
O aluno poderá realizar uma segunda apresentação da monografia como substitutiva. Os alunos 
que não atingirem a média necessária para a aprovação, deverão realizar uma nova 
apresentação da monografia. A média final (MF) será calculada pela expressão: 
 

MF = 0,50(MI) + 0,50(PAFE) 
 

Se o aluno tiver 75% de frequência e MF ≥ 6,0 será considerado aprovado. 

Bibliografia Básica 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 15287: Informação e documentação: 

projeto de pesquisa: apresentação, Rio de Janeiro, 2011. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14724: Informação e documentação: 

trabalho acadêmico: apresentação, Rio de Janeiro, 2011. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6023: Informação e Documentação: 

referências: elaboração Rio de Janeiro, 2002. 
 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos. 12. ed. São Paulo: Hagnos, 2008.  

BONETTO, Nelson C. F. Manual de Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo, 2006. 

CECCANTINI, João Luís. (Coord.) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO. Normas para publicações da UNESP. São Paulo: Ed. UNESP, 2010.  

DMITRUK, Hilda B. Cadernos metodológicos: diretrizes do trabalho científico. 6. ed. rev., ampl. e 

atual Chapecó: Argos, 2004.  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Apresentação de trabalhos acadêmicos: guia 

para alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 4. ed. São Paulo: Ed. Mackenzie, 2006.  
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