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1. OBJETIVOS

Apresentar a estrutura e a organização do curso de Licenciatura em Química. Criar condições para os/as
alunos/as analisarem e ar�cularem os conhecimentos que constroem o perfil do professor de Química: as
histórias, memórias, contextos, experiências, prá�cas, os saberes que servem de base para o trabalho e
para a pesquisa. Iden�ficar o perfil do professor, do professor-pesquisador e do pesquisador das
diferentes áreas da Química, frente às dificuldades e aos desafios da realidade atual.

Obje�vos específicos:Iden�ficar perspec�vas na formação docente em Química, frente aos desafios da
contemporaneidade. Promover a escrita de um memorial cartográfico a par�r da composição de saberes,
experiências e tempo-espaços escolares traçados até a chegada à universidade, dialogando com as
memórias, escolhas, prá�cas e contextos forma�vos na tessitura de professores/as de Ciências e de
Química em formação.

2. EMENTA

Visão geral da estrutura organizacional da UFU e do curso de Licenciatura em Química do ICENP/UFU. A
Química e a formação de professores/as pesquisadores/as de Química e suas prá�cas docentes, frente
aos desafios da contemporaneidade. Áreas de atuação e mercado de trabalho do professor e dos demais
profissionais de Química. O ensino, a pesquisa e a extensão nos cursos de Química do ICENP/UFU.

 

3. PROGRAMA

1. Visão geral da estrutura organizacional da UFU e do curso de Licenciatura em Química do
ICENP/UFU: apresentação do curso e das disciplinas obrigatórias, opta�vas e faculta�vas.

2. A Química e a formação de professores/as pesquisadores/as de Química e suas prá�cas docentes,
frente aos desafios da contemporaneidade: trajetórias da formação docente no Brasil: programas
ins�tucionais e prá�cas pedagógicas. Saberes docentes e a Química enquanto disciplina escolar.

3. Áreas de atuação e mercado de trabalho do professor e dos demais profissionais de Química:
atribuições profissionais, legislação e é�ca profissional. Análise e discussão das legislações das
DCN, o CRQ e CFQ vigentes.

4. O ensino, a pesquisa e a extensão nos cursos de Química do ICENP/UFU: apresentação das
principais linhas de pesquisa e extensão desenvolvidas pelos professores dos cursos de Química.
Apresentação de palestras sobre segurança da a�vidade profissional da Química; é�ca profissional;
direitos humanos, igualdade de direitos edignidade humana; relações etnicorraciais e a Química.
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Documento assinado eletronicamente por Hugo de Souza Rodrigues, Coordenador(a), em
15/10/2018, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rosana Maria Nascimento de Assunção, Diretor(a), em
16/10/2018, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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