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Ementa
Discussões presenciais (3 horas-aula semanais) envolvendo aspectos teóricos e conceituais
para fundamentar a elaboração de projetos experimentais ou teóricos relacionados ao
Ensino de Química, com foco na educação básica ou não formal. Os projetos serão
executados durante o semestre letivo, acompanhados pela leitura crítica de textos diversos
envolvendo a temática do Ensino de Química e da Educação, aplicação de recursos de
informática e outras mídias, visando e elaboração de apresentação oral e relatórios que
serão compartilhados com a turma nos encontros em sala de aula. O resultado de cada
projeto, devidamente fundamentado com literatura específica e registrado numa
monografia, que pode incluir material instrucional, será também apresentado em forma
oral.
Programa
O estudante deverá desenvolver um projeto durante o semestre letivo, sob orientação do
docente responsável pela disciplina. O projeto final, juntamente com todo material
desenvolvido durante o curso, será avaliado mediante monografia e apresentação oral. O
tema do projeto deverá abordar questões relacionadas com o ensino de Química em
qualquer nível da educação formal ou informal, enfocando qualquer uma das áreas ou
conceitos da Química. Todas as diferentes estratégias de ensino podem ser empregadas,
incluindo ou não atividade experimental. Esta disciplina de 8 créditos tem 2 partes distintas.
Cinco créditos podem ser organizados pelo estudante, de acordo com sua disponibilidade de
horário para desenvolver o projeto com orientação do docente. Há 3 créditos de atividades
práticas, com horário e local definidos e frequência obrigatória. Este é o espaço para
acompanhamento coletivo da execução do trabalho (incluindo eventuais testes das
propostas experimentais) e discussão participativa, a partir da apresentação de seminários
sobre questões sobre Ensino de Química (relevantes para executar os projetos e
importantes para a formação do licenciado, discutidas na forma de seminários) e práticas
pedagógicas (como organização e simulação de aulas).
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Critérios de Avaliação
Critérios de avaliação definidos pelo Professor, com base no disposto na Seção I – Normas
Gerais, Capítulo V – Da Avaliação do Aluno na Disciplina, do Regimento Geral de Graduação.
Frequência: 75 % (* O abono de faltas será considerado dentro do previsto no capítulo VI,
seção X, artigo 72 do Regimento Geral de Graduação)
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