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Criar condições para os alunos analisarem/articularem os conhecimentos que constroem o perfil do 
profissional em Química: os saberes, o saber-fazer, as competências e as habilidades que servem de 
base para o trabalho e para a pesquisa. Identificar o perfil do profissional e do pesquisador da área de 
Química, frente às dificuldades e aos desafios da realidade atual. Despertar e conscientizar no aluno a 
biossegurança no manuseio, leitura de rótulos e transporte de produtos químicos. Dar a conhecer os 
aspectos relacionados a biossegurança nos laboratórios de química nos diferentes contextos escolares, 
no sentido de prevenir os perigos e riscos inerentes a este local. 

 

 

 

1. Segurança nos laboratórios de Química. 
2. A estrutura do curso de Química da FACIP/UFU 
3. Áreas de atuação e mercado de trabalho do Químico 
4. Atribuições profissionais, legislação e ética profissional. 
5. O ensino, a pesquisa e a extensão nos cursos de Química da FACIP/UFU 

 
 

 

1. Segurança nos laboratórios de Química: identificação e uso de equipamentos de segurança; 
treinamento para atendimento de situações de emergência; técnicas de primeiros socorros; manuseio 
de substâncias químicas. 

OBJETIVOS 

EMENTA 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 



2. A estrutura do curso de Química da FACIP/UFU: apresentação do curso e das disciplinas 
obrigatórias, optativas e facultativas. 
3. Áreas de atuação e mercado de trabalho do Químico. 
4. Atribuições profissionais, legislação e ética profissional: análise e discussão das legislações do 
CRQ e CFQ vigentes. 
5. O ensino, a pesquisa e a extensão nos cursos de Química da FACIP/UFU: apresentação das 
principais linhas de pesquisa e extensão desenvolvidas pelos professores dos cursos de Química. 
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